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RESUMO

A presente pesquisa trata da gestão da educomunicação e a pergunta que a guiou foi: ŞPo-

dem as ações do Programa Horizonte Oceânico Brasileiro, que visam promover e fomentar

redes de conhecimento costeiras e marinhas na interface entre o conhecimento e as políticas

públicas, serem identiĄcadas como ações de gestão da educomunicação?Ť, e por este direci-

onamento a unidade de análise foi o Programa HOB, realizado pelo PainelMar. O objetivo

geral da pesquisa foi reĆetir sobre as relações entre estas ações e a área de intervenção da

educomunicação - Gestão da Educomunicação. A metodologia é caracterizada como uma

investigação qualitativa do tipo estudo de caso, de caráter exploratório, descritiva, com

associações entre dados e conceitos de forma dedutiva. As etapas realizadas na pesquisa

foram: relato de trajetória e revisão de literatura, coleta de dados, caracterização das ações

Ű análise contínua e análise Ąnal. Foram coletados dados nas publicações do PainelMar e do

programa HOB e para a caracterização das ações identiĄcadas, foi estruturado um modelo

de análise de processos de Gestão da Educomunicação, inclusive a partir de uma revisão de

literatura e dos conceitos apresentados por Martini (2019), Sartori (2021) e Soares (2009,

2012) relacionadas à gestão da educomunicação. Como resultados da pesquisa obteve-se a

estruturação de um modelo de análise para processos de gestão da educomunicação e a

conexão de ações do Programa HOB com a área de intervenção da educomunicação de

Gestão da Educomunicação.

Palavras-chave: Educomunicação; Gestão da Educomunicação; Processos de Gestão;

Conhecimento; Políticas Públicas.



ABSTRACT

This research deals with the educommunication management and the question that

guided it was: ŞCan the actions of the Brazilian Oceanic Horizon (HOB) program, which

aim to promote and foster coastal and marine knowledge networks at the interface

between knowledge and public policies, be identiĄed as educommunication management

actions?Ť, and for this purpose, the unit of analysis was the HOB Program, carried out

by PainelMar (Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano). The general objective of the

research was to reĆect on the relationship between these actions and the intervention area of

educommunication - Educommunication Management. The methodology is characterized as

a qualitative investigation of the case study type, exploratory, descriptive, with associations

between data and concepts in a deductive way. The steps taken in the research were:

trajectory report and literature review, data collection, characterization of actions Ű

continuous analysis and Ąnal analysis. Data were collected in the publications of the

PainelMar and the HOB program and, for the characterization of the identiĄed actions,

an analysis model of Educommunication Management processes was structured, including

from a literature review and the concepts presented by Martini (2019) , Sartori (2021) and

Soares (2009, 2012) related to educommunication management. As a result of the research,

it was obtained the structuring of an analysis model for educommunication management

processes and the connection of actions of the HOB Program with the Educommunication

Management intervention area.

Keywords: Educommunication; Educommunication Management; Management Processes;

Knowledge; Public policy.
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1 INTRODUÇÃO

A organização da forma escrita deste trabalho de pesquisa é feita em cinco partes,

que aqui descrevo para que o leitor ou leitora organize a sua leitura.

A Parte I, intitulada ŞPesquisador e TemáticaŤ, apresenta minha trajetória proĄssi-

onal relacionada à educomunicação, com foco em projetos socioambientais, e a temática

do trabalho, relacionada ao Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano e o Programa

Horizonte Oceânico Brasileiro, com o objetivo de situar o contexto em que o trabalho é

escrito.

A Parte II, intitulada ŞCaminho de PesquisaŤ, deĄne o porquê da existência do

trabalho, deĄnindo o problema, objetivos e metodologia para a pesquisa, evidenciando

como ela foi executado e como sua forma escrita foi estruturada.

A Parte III, intitulada ŞConceitos e PerguntasŤ, apresenta conceitos relevantes

para a discussão proposta pelo trabalho de pesquisa, inclusive a partir de uma revisão de

literatura, e também evidencia a construção dos processos de Gestão da Educomunicação

utilizados no âmbito de minha pesquisa, acompanhadas de uma série de perguntas, que

compõe um ŞdispositivoŤ de análise.

A Parte IV, intitulada ŞLevantamento e Discussão dos Dados a partir das Perguntas

PropostasŤ, apresenta os principais dados levantados para a análise, através das respostas

às perguntas propostas na Parte III.

A Parte V, intitulada ŞReĆexões, Análise Final e ConclusõesŤ, apresenta a discussão

das informações levantadas (Parte IV) à luz dos conceitos relevantes (Parte III), seguida

de Considerações Finais.



Parte I

Pesquisador e Temática
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2 PESQUISADOR

O encontro com a temática desta pesquisa se deu quando tive a oportunidade

de ministrar oĄcinas de cobertura colaborativa (Cob-Colab) em eventos relacionados a

Educomunicação Socioambiental, que descrevo nas seções seguintes. Foram atividades

que evidenciaram para mim a relevância do engajamento da sociedade civil, comunidade

cientíĄca e gestão pública, com objetivo de promover a sustentabilidade dos ecossistemas

costeiros e marinhos. Minha bagagem intersecciona a mídia e a arte, em várias ocasiões, e

reúne experiências a serviço de demandas educacionais, com intenção educacional e em

torno da mobilização social.

Acredito que a potência de transformação social e ambiental das atividades de

produção e ensino de audiovisual se tornam efetivas quando associadas a um determinado

assunto de interesse das comunidades em que são realizadas. Para o maior entendimento

de meu ponto de vista como pesquisador, interesse e vínculo com o assunto, discorro sobre

as experiências construtivas que me levaram ao marco de minha trajetória em que escrevo

este trabalho. Destaco abaixo à experiências relacionadas ao planejamento e execução de

projetos relacionados à educomunicação, arte e meio ambiente.

2.1 PROGRAMA DE EXTENSÃO EDUCOM.CINE

Minha trajetória proĄssional relacionada a educomunicação se iniciou no segundo
semestre de minha graduação, o bacharelado em Artes Visuais oferecido pelo Centro de
Artes (CEART) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). Fui bolsista de
extensão do programa Educom.cine, realizado pelo Laboratório de Educação, Linguagem
e Arte (LELA) do Centro de Educação à Distância (CEAD) da Udesc, coordenado pelo
professor Rafael Gué Martini, cuja proposta foi

desenvolver a pedagogia de projeto, levando a educomunicação audiovi-
sual às comunidades escolares em um processo de formação que contempla
múltiplas dimensões. Seu principal mérito é colocar a comunicação a
serviço da solidariedade, da interdisciplinaridade, da transversalidade
e da prática da cidadania. Tudo isso orientado para ajudar os atores
locais no alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ODM), previstos pela ONU e dos quais o Brasil é um dos signatários
(MARTINI, 2014, n.p.).

O programa de extensão Educom.cine também se destaca por trazer para a discussão

questões socioambientais, relacionadas aos ODMs 4, 5, 6 (relacionados à saúde) e 7

(relacionados à sustentabilidade) em suas atividades. A partir de pautas relacionadas à

qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, os alunos e alunas participaram de vivências

no entorno da escola, e de oĄcinas de produção audiovisual, conectando a educomunicação

ao socioambiental.
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Figura 1 Ű Alunos e Alunas na OĄcina de Edição de Vídeo do programa Educom.cine.

Fonte: João Lazaro / Acervo: Educom.cine, 2016.

Figura 2 Ű Logomarca do programa de Extensão Educom.cine

Fonte: (MARTINI, 2019, p. 202)

Inicialmente fui responsável por organizar oĄcinas relacionadas à linguagem audiovi-

sual e dar apoio a ministrantes, proĄssionais da área do audiovisual. A medida que ganhei

experiência nessa atuação, passei a me responsabilizar por algumas oĄcinas de edição de

vídeo, em meu segundo ano como graduando em artes visuais e bolsista de extensão. Assim

foi dado o pontapé em minha jornada educomunicativa. Quando encerrou-se meu período

como bolsista, em 2016, segui colaborando com o Educom.cine pontualmente, ministrando

algumas oĄcinas e também como bolsista voluntário (até a data da escrita deste trabalho).

A participação nesse programa de extensão foi importante para consolidar as

bases das práticas educativas e de gestão de projetos que desenvolvi nos anos seguintes,

inclusive culminando com o meu trabalho de conclusão do curso de Bacharelado em Artes

Visuais, intitulado ŞCriação Coletiva em OĄcinas de AudiovisualŞ1. Sempre reĆeti sobre

o quanto o ato de (tentar) ensinar me proporcionou aprendizados. Hoje sinto que as

experiências de oĄcinas, tanto as do programa Educom.cine, quanto as diversas outras2

1 Disponível em <http://bit.ly/tccjoaorlazaro>.
2 Planejei e executei diversas oĄcinas de criação audiovisual entre 2016 e 2021, dentre elas: OĄcina de

http://bit.ly/tccjoaorlazaro
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que ministrei a partir desta experiência, me ensinaram grande parte do que sei sobre

ensinar e aprender. Assim, sinto-me contemplado pela perspectiva de Martini (2019) sobre

a aprendizagem-ensino, indicando que primeiro aprendemos para depois ensinar.

2.2 PROJETO BABITONGA ATIVA

O Projeto Babitonga Ativa (PBA) foi realizado pela Universidade da Região de

Joinville (Univille) com recursos que foram garantidos pelo Ministério Público Federal

(MPF) em termo de ajustamento de conduta originado de multa ambiental3. Em resumo o

PBA busca:

integrar a população, o poder público e a iniciativa privada em defesa
da saúde da Baía Babitonga (SC), abrigo de rica biodiversidade, inclu-
sive de espécies animais ameaçadas de extinção, e de três importantes
ecossistemas brasileiros da mata atlântica: Ćoresta ombróĄla, restinga e
manguezal. (PBA, 2015).

A mobilização social foi uma das linhas de ação do Projeto, que teve como um de

seus elementos a implementação e facilitação de uma Agenda Integrada de Ecocidadania

(AIE), que desenvolveu, construiu e promoveu ações de mobilização social para

sensibilizar as comunidades do entorno da Baía Babitonga sobre as
questões socioambientais e culturais locais. O objetivo da Agenda é
mobilizar a sociedade em prol da saúde do Ecossistema Babitonga por
meio da integração entre arte, ciência, cidadania e meio ambiente a
Ąm de estimular a participação comunitária nas políticas públicas e a
valorização do patrimônio cultural (material e imaterial) em Araquari,
Balneário Barra do Sul, Garuva, Itapoá, Joinville e São Francisco do Sul
(PBA, 2016)

.

Dentre as ações realizadas através da AIE, estiveram contemplados ciclos de oĄcinas

de educomunicação audiovisual. Em 2017, tive a oportunidade de ser monitor de uma

série de oĄcinas de edição de vídeo4, ensinando a teoria e a técnica da edição audiovisual

Vídeo, de Animação, de Arte-Animação e de Cobertura Colaborativa
3 Em 2008, o emborcamento de um comboio marítimo da Companhia de Navegação Norsul provocou o

derramamento de 116,5 mil litros de óleos nas águas da baía, dos quais apenas 7,9 mil litros foram
recolhidos, segundo relatório de investigação do acidente, promovido pela Marinha do Brasil. Diante do
grave dano causado ao meio ambiente, o Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria
da República em Joinville (SC), ofereceu denúncia de crime ambiental à Justiça. Acolhida, a denúncia
foi convertida na Ação Civil Pública 2008.72.01.000630-2 e a multa de cerca de R$ 9 milhões foi paga
a título de ajustamento de conduta pela empresa. A pedido do MPF, os recursos foram destinados à
execução de projetos ambientais na região afetada pelo dano. Nove propostas foram selecionadas pelo
edital do órgão, que contou com a avaliação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Entre os critérios de seleção, o MPF priorizou propostas de criação e/ou desenvolvimento de unidades
de conservação federal localizadas em municípios do nordeste de Santa Catarina (PBA, 2017).

4 Ministrada pelo editor Marcelo Dias.
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Figura 3 Ű OĄcina de Captação Audiovisual, ministrada pelo Prof. Rafael Martini.

Fonte: Babitonga Ativa/Divulgação, 2017.

para as pessoas participantes. Nos dois ciclos de oĄcinas de educomunicação audiovisual

foram produzidos diversos produtos audiovisuais5, que incluem curta-metragens de autoria

coletiva de participantes das oĄcinas sobre a temática socioambiental, vídeos de cobertura

colaborativa de eventos, como saraus, e oĄcinas de arte, por exemplo.

Figura 4 Ű Logomarca do Projeto Babitonga Ativa e da Univille

Fonte: Babitonga Ativa/Divulgação, 2017.

A participação neste projeto foi meu primeiro contato com a educomunicação

fora do contexto escolar, e associada à educação ambiental. Foi importante para minha

compreensão do potencial de ações alinhadas com a educomunicação como catalisadoras de

mobilização social e envolvimento com as temáticas que afetam o dia-a-dia de comunidades,

como as do entorno da Baía Babitonga.
5 Disponíveis em <https://www.facebook.com/babitongaativa/videos>.

https://www.facebook.com/babitongaativa/videos
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2.3 ENCONTRO NACIONAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO

Em 2018, Florianópolis recebeu o II Simpósio Brasileiro sobre Praias Arenosas

(SBPA) e o XI Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro (ENCOGERCO)6, eventos

concomitantes, com programação técnico-cientíĄca composta por palestras, mesas-redondas

e apresentação de trabalhos cientíĄcos relacionados às temáticas dos eventos, com duração

de uma semana. Foi um espaço caracterizado pela busca de um diálogo entre gestores

públicos e de empresas, sociedade civil e comunidade cientíĄca sobre temas relacionados à

gestão costeira do Brasil.

Paralelamente aos eventos foi oferecida7 uma formação em educomunicação, que
é descrita em matéria publicada no site da Associação Brasileira de Pesquisadores e
ProĄssionais em Educomunicação (ABPEducom) como:

Destinada a pesquisadores e ativistas em início de carreira, a formação
foi desenvolvida na OĄcina de Linguagem Áudio-scripto-visual:
Cobertura Colaborativa, cuja temática foi a participação das Redes
Costeiras e Marinhas na Agenda Brasileira do Objetivo de Desenvol-
vimento Sustentável nº 14 Ű Vida na Água. Cerca de 21 participantes
selecionados trabalharam na cobertura dos dois eventos e produziram
diversos materiais de divulgação prévia das atividades apresentadas. Os
materiais captados foram reunidos em um produto audiovisual Ąnal com
a síntese das discussões sobre a temática (ABPEDUCOM, 2018, n.p.,
grifo nosso).

A equipe ministrante contou com sócios da ABPEducom8 e proĄssionais da área do

audiovisual9. As pessoas que integraram a Cob-Colab, ou seja, as participantes da oĄcina,

tinham pouca ou nenhuma experiência com produção audiovisual. Era um grupo composto

por cientistas, estudantes de graduação e pós-graduação, ativistas socioambientais e

técnicos e técnicas da área da gestão costeira.

Inicialmente, foi ministrada uma oĄcina de criação, roteiro e planejamento, para

que fosse discutido e concebido o conteúdo, a abordagem e os objetivos do vídeo a ser

produzido. Nos quatro dias de duração do evento foram realizadas as captações de imagens

e entrevistas, com as autoridades da gestão costeira presentes no evento, a partir da

mediação e facilitação do oĄcineiro de captação de nossa equipe. O equipamento usado

para estas captações foi diverso: de tablets de uso pessoal até equipamentos proĄssionais

de gravação.

Fui responsável pelas atividades relacionadas à pós-produção, ou seja, edição de

vídeo (Figura 5), que foi o momento de Şmoldar a mensagemŤ. Todas as gravações realizadas
6 Mais informações em <http://www.praiaegestao.com.br/site>, acessado em 19/09/2020.
7 Pelo Coletivo Memórias do Mar, a Ecovila São José e o Instituto Linha DŠágua
8 Rafael Gué Martini (coordenador pedagógico), João Ricardo Cararo Lazaro (editor de vídeo) e Elizabeth

Kurth (produtora).
9 Tobias Bernardo Costa (captação de imagens) e Enio Staub (roteiro e direção).

http://www.praiaegestao.com.br/site
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Figura 5 Ű Edição de Vídeo durante o ENCOGERCO.

Fonte: Iully Ferreto/Cobertura Colaborativa, 2018.

Figura 6 Ű Logomarca do II SBPA & XI Encogerco

Fonte: II SBPA & XI Encogerco/Divulgação, 2018.

chegavam na Şilha de ediçãoŤ10 coordenada por mim, e a medida que recebíamos novos

conteúdos, dávamos forma ao nosso vídeo Ąnal. No momento da edição, a equipe de

Cob-Colab se deparou com diversas decisões sobre como dar forma, e qual seria a história

contada sobre os eventos, ao mesmo tempo que compreendeu na prática como se formam

os produtos audiovisuais. Ao selecionar Şquem falaŤ, Şo que falaŤ e Şquando falaŤ, as

mensagens são moldadas para um propósito especíĄco. Este grupo aprendeu muito em um

curto período de tempo, e ao Ąnal do processo apresentou na plenária de encerramento do

evento o vídeo11 que conta o seu ponto de vista do que aconteceu nos eventos.
10 Nas produções audiovisuais proĄssionais, a ilha de edição é o local onde estão montados os equipamentos

de alta performance, dedicados a realizar o processo de edição de maneira eĄciente.
11 O vídeo está disponível neste link <https://youtu.be/S1klkWO1cOI> no canal do Youtube da agência

Educomar.

https://youtu.be/S1klkWO1cOI
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A experiência coletiva de realizar a cobertura dos dois eventos durante a oĄcina

de Cob-Colab foi de intenso aprendizado tanto para a equipe de formadores quanto para

as pessoas participantes do SBPA e ENCOGERCO que toparam o desaĄo de aprender-

fazendo conosco, com o objetivo de gerar um registro em vídeo do que aconteceu naquela

semana. Um desdobramento desta formação em educomunicação, para dar sequência as

ações deste grupo, foi a organização de uma Agência de Educomunicação Socioambiental,

batizada de EducoMar. Também desta formação participaram algumas pessoas que,

posteriormente, integrariam a Secretaria Executiva do Painel Brasileiro para o Futuro

dos Oceanos (PainelMar) e time de Educomunicação do Programa Horizonte Oceânico

Brasileiro (HOB).
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3 TEMÁTICA

Pode ser clichê falar que o planeta Terra, na verdade, deveria ser chamado de

ŞPlaneta ÁguaŤ por ter um percentual muito superior de sua superfície ocupada por água1,

ao invés de terra Ąrme. Para além do clichê, nossa vida como civilização está muito ligada

ao oceano. A humanidade se relaciona com o oceano por ser um provedores de recursos,

regular o clima, dar suporte à diversas formas de vida e também ter um aspecto cultural

presente. Na Figura 7, que apresenta uma organização dos chamados Şbens e serviços

ecossistêmicosŤ disponíveis e prestados pela existência e atividade saudável dos oceanos,

podemos ver em um nível um pouco mais detalhado sua importância percebida.

Figura 7 Ű Bens e serviços ecossistêmicos fornecidos pelo oceano.

Fonte: Elaborada pelo time Estressores Ecossistêmicos e Cenários Futuros do Programa Horizonte
Oceânico Brasileiro, disponível em HOB (2020a), baseada em MEA (2005); TEEB (2010).

O Brasil, que é um pais de proporções continentais, tem 58% de sua população

concentrada nos 200 quilômetros de sua faixa costeira (IBGE, 2017). Essa população
1 Aproximadamente 71% da superfície da Terra é coberta por água e cerca de 96,5% dessa água está nos

oceanos (UNESCO, 2020).
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é diretamente inĆuenciada pela relação das cidades com o oceano, considerando que

os ecossistemas marinhos estão ligados a diversas atividades econômicas, como a pesca

comercial, a aquicultura, o turismo, o transporte marítimo, as operações de comércio -

portuárias, a extração de petróleo, gás, minerais entre outros, e especialmente a pesca

artesanal, que responde pela segurança alimentar de milhares de famílias em nossa costa e

que pode representar um aspecto cultural relevante, ao estar ligada a saberes, símbolos,

sentimentos e percepções que os pescadores constroem sobre o mar e seus recursos (HOB,

2020a).

Para além das relações com as atividades econômicas humanas, a existência e

resiliência do oceano conecta o nosso planeta como um só ecossistema. Há uma relevância

na inĆuência sobre o clima, na qualidade de nosso ambiente, e ao possibilitar o habitat

para a vida e reprodução de milhares de formas de vida, como elencado pelas categorias

ŞRegulaçãoŤ e ŞSuporteŤ na tabela apresentada na Figura 7.

Na escala mundial, dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
Organização das Nações Unidas (ONU), que são Şum apelo global à ação para acabar
com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os
lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidadeŤ (ONU, 2015b, n.p.) está o de número
14, que trata de Şconservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos
marinhosŤ (ONU, 2015a, n.p.). Tal objetivo considera a importância essencial do oceano
em dimensões ambientais, políticas, sociais e econômicas do oceano. Dentre os objetivos
especíĄcos do ODS 14 estão os seguintes itens:

14.3 Minimizar e enfrentar os impactos da acidiĄcação dos oceanos,
inclusive por meio do reforço da cooperação cientíĄca em todos os
níveis

14.4 Até 2020, efetivamente regular a coleta, e acabar com a sobrepesca,
ilegal, não reportada e não regulamentada e as práticas de pesca des-
trutivas, e implementar planos de gestão com base cientíĄca, para
restaurar populações de peixes no menor tempo possível, pelo menos
a níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável, como
determinado por suas características biológicas

14.5 Até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas,
de acordo com a legislação nacional e internacional, e com base na
melhor informação cientíĄca disponível

(. . . )

14.a Aumentar o conhecimento cientíĄco, desenvolver capacida-
des de pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta
os critérios e orientações sobre a Transferência de Tecnologia Marinha
da Comissão OceanográĄca Intergovernamental, a Ąm de melhorar a
saúde dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha
para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em particular
os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países menos
desenvolvidos.

(ONU, 2015a, n.p, grifo nosso)

O ODS 14 tem a sua relação com a educação, a ciência e a construção de conheci-
mentos, ao propor em seus objetivos especíĄcos (como destacados acima) algumas ações e
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Figura 8 Ű Logomarca do ODS de número 14

Fonte: Plataforma Agenda 2030.

formas de ação relacionadas aos conhecimentos cientíĄcos. Segundo o ŞIV Relatório Luz
da Sociedade Civil da Agenda 2030 de Desenvolvimento SustentávelŤ (GTSCA2030, 2020),
dentre os objetivos citados o 14.3, 14.5 e 14.a sofrem uma inĆuência negativa da falta
de dados e série históricas que poderiam permitir o desenvolvimento de estratégias de
mitigação e adaptação. Quanto ao objetivo 14.4, há um retrocesso percebido pois

as ações recentes para estruturação e qualiĄcação da gestão ambiental
do espaço marinho brasileiro foram deĄcitárias em efetividade e em
relação a processos de governança, principalmente considerando o uso de
abordagens ecossistêmicas e integradas aos ODS (GTSCA2030, 2020, p.
70).

Destaco aqui o agravamento do cenário político brasileiro, de Şprecário a caóticoŤ (GTSCA2030,
2020, p. 70), ilustrado por fatores como: a redução ou inexistência de Ąscalização de crimes
ambientais, Ćexibilização de licenciamentos, a desativação de espaços participativos, a
desconsideração de acordos e recomendações internacionais (GTSCA2030, 2020), por
exemplo. No entanto, destaca-se

o avanço do trabalho da sociedade civil organizada, do Ministério Público
(federal e estaduais), a formação de redes de pesquisa e monitoramento
ambiental, e redes colaborativas e movimentos sociais para fortalecimento
do diálogo com base na Agenda 2030 (GTSCA2030, 2020, p. 70).

Para apoiar e integrar a sociedade civil organizada, a ampliação das redes de conhecimento

sobre o oceano, através do compartilhamento e da construção de conhecimentos de forma

colaborativa é uma possibilidade.

A ŞCultura OceânicaŤ é um termo cunhado para caracterizar um movimento
de promoção do ensino e da construção de conhecimentos cientíĄcos sobre os oceanos
para suprir uma ausência de conteúdos que tratem deste tema e apontem para a real
importância dos oceanos para a humanidade e para o planeta como um todo. A partir da
nova perspectiva da Cultura Oceânica,

a necessidade de conservar o oceano e sustentar seus recursos, está in-
timamente ligada à necessidade urgente de uma força de trabalho
bem treinada em ciência (natural e social), engenharia, e tec-
nologia oceânicas. Essa necessidade é grande devido ao aumento dos
desaĄos para os ecossistemas oceânicos e os recursos dos quais a sociedade
depende em todo o mundo (UNESCO, 2020, p. 6, grifo nosso).
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Dessa forma, a Ciência Oceânica é Şforça motrizŤ da Cultura Oceânica, ao desenvolver novos

conhecimentos, e aprimorar existentes, sobre ambientes naturais e ao criar proposições de

gestão do meio ambiente melhoradas.

Nesse contexto, o Programa Horizonte Oceânico Brasileiro (HOB), organizado pelo

Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano (PainelMar) é um exemplo de ação que merece

destaque, por propor uma contribuição para a evolução de uma Cultura Oceânica marcada

pela cidadania socioambiental e por meio da atuação integrada das redes que o integram.

O conhecimento construído pelas Ciências Oceânicas tem relevância para a pro-

posição de ações e políticas públicas, sendo importante que cientistas, gestores públicos,

lideranças comunitárias e a sociedade civil engajada estejam na mesma página quanto

aos conhecimentos relacionados aos oceanos. Abaixo serão apresentados o PainelMar e o

Programa HOB, objeto desse trabalho, para que possamos começar a discutir a relação

entre o conhecimento qualiĄcado sobre o oceano e a tomada de decisão em questões de

interesse público relacionados a ele.

3.1 O PAINELMAR E O PROGRAMA HOB

O Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano (PainelMar) é uma plataforma colabo-

rativa de natureza mista, que envolve academia, sociedade civil e entidades governamentais,

voltada principalmente para a articulação de redes de conhecimento costeiro-marinhas.

Dentre as principais ações do PainelMar, está a execução do programa Horizonte Oceânico

Brasileiro, ou Programa HOB2, que é composto por mais de 50 redes, representadas por

seus integrantes, que têm em seu propósito o fortalecimento dos ambientes costeiros e

marinhos Brasileiros.

Figura 9 Ű Logomarca do PainelMar

Fonte: PainelMar/Divulgação (2021)

Com um sistema de ciclos de ações deĄnidas, o Programa HOB é responsável por
organizar e alinhar as intenções, ideias e ações de uma variedade pessoas que pesquisam,
gerenciam e vivem dos e para os ecossistemas costeiros e marinhos. Segundo o PainelMar
(2020c), o Programa HOB:
2 Forma como o programa Horizonte Oceânico Brasileiro será chamado no decorrer deste trabalho.
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impulsiona a formação de capacidades inter-redes, sobretudo dos membros
do PainelMar, para atuação na interface entre conhecimento (cientíĄco
e local) e políticas públicas; enfatizando a criação de oportunidades
para o protagonismo de proĄssionais em início de carreira bem como
o tema da governança inclusiva da implementação do Objetivo de De-
senvolvimento Sustentável No.14, especialmente de políticas públicas
de ordenamento territorial costeiro e marinho (ex., áreas marinhas pro-
tegidas, planejamento espacial marinho e outras medidas efetivas de
conservação baseadas em área) (PAINELMAR, 2020c, n.p.).

Figura 10 Ű Logomarca do Programa HOB

Fonte: PainelMar/Divulgação (2021)

Figura 11 Ű Times de Pesquisa-Ação do Programa HOB

Fonte: PainelMar, 2020.

O Programa HOB, tem como sua proposta básica a realização de ciclos de pesquisa-
ação, com Seminários Inter-Redes, onde são formados e transformados times (Figura 11), e
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elaboram colaborativamente Planos de Ação Inter-Redes. Estes planos são implementados,
executados, no período entre os seminários,

onde a incidência das redes e o trabalho efetivo dos times se desenvolve,
incluindo uma gama de ações que se reúnem a partir da editoração
colaborativa de relatórios de síntese de conhecimentos e a elaboração
de produtos de educomunicação (HOB, 2020a, p. 9, grifo nosso).

Abaixo, resumo a estrutura da série de ações em ciclo, a partir de uma perspectiva prática:

• Realização de Seminários Inter-Redes - Um momento de compartilhamento e

construção coletiva.

Ű São formados (e transformados) 8 times de Pesquisa-Ação (Figura 11):

∗ Mandato Coletivo
∗ Educomunicação Socioambiental Costeira e Marinha
∗ Redes de Aprendizagens Internacionais
∗ Estressores Ecossistêmicos e Cenários Futuros
∗ Pesca Sustentável
∗ Planejamento Espacial Marinho
∗ Justiça Socioambiental
∗ Política e Governança Internacional

Ű Os times elaboram um Plano de Ação Inter-Redes.

• Entre os seminários, os planos são implementados, desenvolvendo o trabalho efetivo

dos times de pesquisa-ação.

Ű Os times são responsáveis por pautar suas temáticas e criar formas de

compartilhar o conhecimento construído internamente.
Ű Cada time tem o cargo de a anĄtriã/anĄtrião, que é responsável pela organi-

zação, gestão e por facilitar os processos de comunicação do time.
Ű Cada time elabora conteúdos sobre sua respectiva temática, que poderão ser

publicados em um ŞVolume HOBŤ, reunindo todos os conteúdos dos times -

os referidos Şconteúdos de educomunicaçãoŤ, grifados na citação acima.

• O ciclo se reinicia com a realização de mais um Seminário Inter-Redes.

Segundo o PainelMar (2020c, n.p.), nos ciclos descritos acima é oferecido, um Şespaço para a

aprendizagem experiencial, dialógica, reĆexiva e críticaŤ, possibilitando um aperfeiçoamento

de capacidades de liderança individual, contribuindo com a evolução de uma Şcultura

oceânica marcada pela cidadania socioambiental e por meio da atuação integrada que

constitui as redesŤ.

Na Figura 12 a seguir, pode-se observar uma linha do tempo dos acontecimentos

dos ciclos do Programa HOB, que iniciou suas atividades em 2019, e segue realizando os

referidos ciclos até a data da escrita do presente trabalho (2021). Para a discussão aqui

apresentada por esta pesquisa, o foco será o primeiro ciclo de Seminários, Planos de Ação

e Volume HOB, compreendido entre 2019 e 2020.
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Para contemplar essas características, de realizar propostas coletivas, dialógicas e

bem fundamentadas, foi adotada uma metodologia de pesquisa-ação, por ela ser julgada

capaz de Şestabelecer uma rede de comunicação para obtenção de informação, divulgação

e construção de idéiasŤ (PAINELMAR, 2020c, n.p). Assim, o Painel Brasileiro para o

Futuro do Oceano acredita Şconsolidar o ecossistema educomunicativoŤ3 (PAINELMAR,

2020c, n.p) inter-redes costeiras e marinhas no Brasil, estando ele ligado a aceleração da

inovação, estimulo do empreendedorismo socioambiental e no suporte às políticas públicas.

Dentro do programa HOB existem duas temáticas que são transversais, ou seja,
que atravessam e inĆuenciam, ao mesmo tempo, a atuação de todos os oito times de
pesquisa-ação (Figura 11): o Mandato Coletivo e a Educomunicação. O time de Mandato
Coletivo tem

o objetivo de buscar melhores condições para a incidência das redes
nas políticas públicas para o mar e costas. (. . . ) O time conceitualiza e
demonstra a importância da atuação inter-redes e identiĄca as principais
pautas e caminhos para aperfeiçoar sua incidência nas políticas públicas,
sobretudo em nível federal (PAINELMAR, 2020d).

Já a temática de Educomunicação, que também tem a proposta de atravessar a maneira de

atuar de todos os times, segundo o PainelMar, promove: Şespaços de construção coletiva

e capacitação no desenvolvimento de recursos áudio-scripto-visuais para divulgação dos

resultados alcançados pelos timesŤ (PAINELMAR, 2020b). Dessa forma, as duas temáticas

podem se tornar complementares, quando na prática, ambas se propõe a subsidiar os

aspectos comunicacionais e de gestão de todos os times.

A educomunicação dentro do programa HOB, tem seu potencial percebido como
grande, porque

ao proporcionar trocas de conhecimentos e saberes sobre como os ecossis-
temas costeiros e marinhos funcionam, a educomunicação socioambiental
costeira e marinha tem o poder de fornecer subsídios para que a popula-
ção interaja mais com as políticas públicas voltadas ao gerenciamento
desses ecossistemas (PAINELMAR, 2020b).

Isso representa a possibilidade de um diferencial de impacto local para a expressão,

organização e auto-representação de atores sociais envolvidos. A relação do Programa

HOB com a educomunicação, vislumbrada até aqui, é vinculada a existência esperada

de Şprodutos educomunicativosŤ ao Ąnal dos ciclos propostos, da adoção da expressão

Şecossistema educomunicativoŤ e também da existência de um time especíĄco para tratar

da temática da Educomunicação Socioambiental (ES).

Com tudo até aqui apresentado, em relação à temática e ao Programa HOB, direci-

ono esta pesquisa que se apresenta para a temática da educomunicação, especiĄcamente

relacionada aos processos de compartilhamento e construção de conhecimento relacionados
3 Expressão conceituada na Parte III desta Dissertação e explorada dentro dos documentos do Programa

HOB nas Partes IV e V
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a preservação do oceano, e abaixo compartilho um breve relato sobre minha atuação como

educomunicador junto ao Programa HOB.
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Figura 12 Ű Linha do tempo das ações do Programa HOB

Fonte: PainelMar, 2020.
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3.2 II SEMINÁRIO INTER-REDES COSTEIRAS E MARINHAS DO PROGRAMA

HORIZONTE OCEÂNICO BRASILEIRO

Meu primeiro contato com o Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano (PainelMar)
se deu durante a cobertura colaborativa do II SBPA e XI ENCOGERCO (apresentada
na seção anterior). O Programa Horizonte Oceânico Brasileiro (HOB), que é organizado
pelo (PainelMar), tem como uma de suas principais ações previstas a realização de eventos
denominados Seminários Inter-Redes Costeiras e Marinhas (SIRCM), que são:

seminários integrados, realizados anualmente, visando o networking e for-
mação de jovens proĄssionais e cientistas para atuação na interface entre
ciência e política pública. Os encontros ocorrem em Brasília devido ao
foco nacional do impacto almejado. Durante o seminário, os participantes
vivenciam uma programação intensa teórica e prática sobre a dinâmica
de redes sociais, advocacy, diplomacia cientíĄca, produção de infográĄcos,
metodologias jornalísticas de fact-checking, e tomam conhecimento do
estado da arte da construção de políticas públicas e de outras abordagens
e meios para alavancar a inĆuência de suas próprias redes de maneira
autônoma, mas coordenada (PAINELMAR, 2019b).

Nas circunstâncias da pandemia de COVID-19, a Secretaria Executiva do PainelMar

decidiu pela realização do evento na modalidade online, e por ela fui convidado a realizar a

direção técnica e a Cob-Colab4 do II SIRCM do programa HOB, que aconteceu nos meses

de abril e maio de 20205, conforme a programação apresentada na Figura 13. A modalidade

online possibilitou que, por exemplo, pessoas que moram em localidades remotas, isoladas,

ou que não teriam condições de se deslocar até Brasília6, conseguissem participar, tanto

para compor as mesas de debate, quanto para para assistir, talvez aumentando a diversidade

e o alcance do evento.

Para este evento, a cobertura colaborativa apresentou algumas diferenças, em
relação aos eventos presenciais, como a realizada no ENCOGERCO7, quanto a forma de
planejar conteúdos e de se organizar para produzi-lo, mas o propósito da atividade, se
manteve, pois ela

teve a premissa de propor maneiras de criar Şprodutos educomunicativosŤ
em processos participativos, utilizando-se de permanente interlocução e
da sistematização de produtos que expressem o conhecimento produzido
no grupo e que deem conta de socializar o conteúdo gerado durante os
11 dias de webinars (LAZARO; ROSA, 2021, n.p.).

4 Em parceria com Isabela Rosa - Graduada em Licenciatura em Educomunicação pela Escola de
Comunicações e Artes da USP. Sócia criadora da Jogaderia, atua em projetos educomunicativos desde
2011, com trabalhos na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, Instituto Paulo Freire e
Movimento Aliança pela Infância, com foco em brincar, infância e juventude, mediação tecnológica e
desenvolvimento comunitário.

5 Toda a programação pública do II SIRCM está disponível no canal do YouTube do PainelMar, para onde
a programação do evento foi transmitida na íntegra. Acesse em <http://bit.ly/youtubepainelmar>.

6 Como era a ideia inicial, similar ao I SIRCM.
7 Como descrito na seção anterior.

http://bit.ly/youtubepainelmar
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Figura 13 Ű Programação do II SIRCM

Fonte: PainelMar/Divulgação, 2020

Na prática, montamos uma pequena formação, através de tutoriais em vídeo e encon-

tros síncronos, para que fossem apresentadas os principais softwares que utilizaríamos8,

seguidas da experiência prática de cobrir cada webinar. Realizamos reuniões de pauta

e de criação (Figura 14), e demos todo o suporte necessário para para proporcionar às

pessoas participantes da Cob-Colab a experiência de cobrir o evento online, discutir os

assuntos principais, criar conteúdos relevantes e aprenderem enquanto fazem tudo isso, ao

se apropriarem dos conhecimentos técnicos necessários.

Do processo da cobertura, foram originadas duas séries de conteúdos para as
8 Dentre eles: documentos e planilhas colaborativas do Google, as plataformas de videoconferência Zoom,

de interação Slido, de gestão Trello e também os softwares de edição de imagem e vídeo Canva e
Kdenlive, respetivamente.
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Figura 14 Ű Reunião de conteúdo da equipe de Cobertura Colaborativa do II SIRCM.

Fonte: Acervo pessoal do Autor, 2020.

redes sociais e canal do YouTube do PainelMar denominadas ŞVocabulário HOBŤ9 e

ŞHOBrespondeŤ10, e também várias ideias de produtos que poderiam ser realizados a partir

do conteúdo gravado do seminário, em um processo de criação muito rico. Por ter propiciado

a experiência da Cob-Colab para as integrantes, diversos webinários seguintes foram

realizados pela SE do PainelMar sem nossa supervisão, o que indicou que possivelmente

os conhecimentos técnicos para a mediação de eventos como este foram apropriados pelo

grupo11. Nos meses seguintes também apoiei o Grupo de Estudos em Direito, Recursos

Naturais e Sustentabilidade (GERN) da Universidade de Brasília (UnB), que possui alguns

de seus membros e membras integrando times do programa HOB. Ministrei uma formação

para o grupo e apoiei a direção técnica de uma série de webinários12.

Durante o processo descrito nesta subseção tive uma aproximação com o time de

Educomunicação Socioambiental Costeira e Marinha (ESCM) do Programa HOB, cuja

maioria das pessoas que o integra foi participante ativa da equipe de cobertura colaborativa,

e comecei a compreender as demandas e potenciais desta organização.
9 O ŞVocabulário HOBŤ foi uma série de imagens diagramadas no estilo verbete de dicionário que

apresentam a deĄnição dos principais termos pertinentes às temáticas de cada time do HOB e publicadas
no estilo ŞcarrosselŤ no Instagram do PainelMar. Para conferir, busque pela conta @painelmar no
Instagram.

10 A série de vídeos ŞHOBrespondeŤ é uma seleção de momentos gravados dos dias do II SIRCM onde os
debatedores e debatedoras respondem as principais dúvidas do público. ConĄra no canal do Youtube
do PainelMar, ou nesse link: <http://bit.ly/youtubepainelmar>.

11 Para ver todos os webinários produzidos pelo PainelMar, acesse o canal do Youtube Painel Mar.
12 Todos os webinários realizados pelo GERN podem ser vistos no canal do Youtube GERN UNB.

http://bit.ly/youtubepainelmar
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3.3 FORMAÇÃO EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA O PROGRAMA HOB

E meados de 2020 foi organizada a formação ŞEducomunicação Socioambiental na
Prática: saberes para a mobilização em redeŤ, e oferecida pelo PainelMar, reĆetindo

a preocupação do Programa HOB com a execução de meios de diálogo com
a sociedade, de mediação cultural, de produção de conteúdo com potencial
de difusão do conhecimento, e da inserção de práticas colaborativas e
transversais nas dinâmicas do Programa (HOB, 2021, p. 7).

Participaram da formação integrantes dos times do Programa HOB e de redes costeiras e

marinhas. A formação recebeu mais de 120 inscrições e aconteceu de setembro de 2020

a abril de 2021, tendo sido selecionadas aproximadamente 60 pessoas para acessarem os

conteúdos, que foram disponibilizados em uma plataforma online13. A formação aconteceu

na modalidade online mista (síncrona e assíncrona)14, e também por isso contou com

a vantagem de ter os conteúdos registrados e acessíveis a qualquer tempo e lugar pelas

pessoas que foram selecionadas para o curso.

Figura 15 Ű Identidade visual da Formação Educomunicação Socioambiental na Prática

Fonte: PainelMar, 2020.

Nesse projeto, atuei como organizador e formador, integrando um time de especi-

alistas15 da Associação Brasileira de Pesquisadores e ProĄssionais em Educomunicação

(ABPEducom). A ementa, metodologia e conteúdos foram decididos de forma coletiva

pelo grupo de especialistas formado, partindo das demandas relacionadas à educomu-

nicação identiĄcadas nos planos de ação dos times do programa HOB. Por demandas
13 Uma versão experimental do Moodle, em fase de testes pela Udesc.
14 Ainda devido à situação emergencial de saúde pública ocasionada pela pandemia de COVID-19 em

2020.
15 Time formado por Paola Prandini, Isabela Rosa, Patrícia Zimermann, João Lazaro e Vanessa Elias

(monitora).
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educomunicativas aqui, se entendem as ações previstas nos planos de ação que, de alguma

forma, necessitam de comunicação qualiĄcada, gestão de processos educativos, criação de

conteúdos áudio-scripto-visuais, dentre outras ações que poderiam se beneĄciar de uma

abordagem educomunicativa para serem desenvolvidos de forma colaborativa, democrática

e eĄciente. A formação foi dividida em quatro módulos, cada um coordenado por uma

integrante do time de especialistas:

1. Gestão da Educomunicação em projetos socioambientais em rede;
2. Educomunicação e os ODS: mobilização de redes;
3. Mediação tecnológica com foco na cobertura; colaborativa, produção áudio-scripto-

visual e redes sociais
4. Democratização e divulgação cientíĄca educomunicativa.

Os objetivos da formação foram:

• Desenvolver estratégias comunicativas para a difusão das ações dos Times do HOB;
• Possibilitar a ampliação da gestão comunicativa interna do Programa HOB e das

relações inter-redes;
• Promover o conhecimento e produção de saberes por meio de formatos audio-scripto-

visuais.

Através do curso, diversos membros e membras do Programa HOB entraram

em contato com outras possibilidades de organização da comunicação e de produção

de produtos audiovisuais. A experiência de integrar o time responsável pela formação

descrita acima me proporcionou uma maior aproximação dos times do Programa HOB,

assim como uma maior e melhor familiarização com suas possíveis demandas relacionadas

à educomunicação. Assim, chego ao marco de minha trajetória em que escrevo essa

dissertação, com um panorama do que se entende por educomunicação dentro do Programa

HOB, e vislumbrando o seu potencial.



Parte II

Caminho de Pesquisa
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4 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Entendo que Şa educomunicaçãoŤ por si só é um conceito teórico-prático subjetivo.

Porém, quando alguém entra em contato com um projeto que é alinhado com conceitos

de educomunicação, pode mais facilmente perceber os seus efeitos práticos na forma de

pensar, planejar, agir e analisar as ações, os fenômenos, os produtos, as experiências

etc, se comparado a somente ser familiarizada com conceitos mais teóricos. Como afere

Zimermann (2019, p. 60), se devem a projetos práticos de educomunicação grande parte

da eĄcácia percebida deste campo para obter melhorias nos ecossistemas de comunicação.

Corroboro com tal pensamento, tanto pela minha trajetória1, que é repleta de experiências

práticas, quanto pela reĆexão que carrego sempre comigo: ŞEducom: para entender, é

melhor fazerŤ.

Nos campos da educação e da comunicação, a teoria e a prática coexistem e podem se

apoiar mutuamente, mesmo se nos levarem a momentos de desconexão entre os dois campos,

ocasionalmente. Ao falarmos de educomunicação, ou de educação presente na comunicação

e vice-versa, nos deparamos com uma mistura de teoria e prática de todos os campos. A

educomunicação presente na gestão e nas práticas de organizações vem demonstrando

seu potencial, segundo Toth, Mertens e Makiuchi (2012, p. 113), Şna ampliação do acesso

aos canais de expressão e a criação de novos espaços de participação socialŤ, podendo

tornar-se uma aliada, especialmente, das organizações com Ąns socioambientais.

Ao promover a educomunicação dentro dos mais diversos contextos e áreas do
conhecimento, popular, tradicional, empírico, e/ou cientíĄco, encontram-se formas de
qualiĄcar os processos de educação e comunicação, como por exemplo, no projeto Babitonga
Ativa, aqui nesse trabalho citado (p. 19), ou no projeto Educom.Saúde-SP, que realiza
entre 2019 e 2022 a formação em serviço de proĄssionais da saúde, no estado de São
Paulo, Şpara a incorporação da educomunicação, suas práticas e princípios, nas ações de
mobilização social para o enfrentamento das doenças transmitidas pelo Aedes [mosquito]Ť
(SOARES; VIANA; FERREIRA, 2021, p. 24). Apesar da pesquisa de Toth, Mertens e
Makiuchi (2012) já trazer alguma luz sobre a inĆuência da educomunicação em projetos
socioambientais,

existe um campo vasto a ser explorado pela academia no que tange ao
desenho e à análise de aplicações práticas das propostas educo-
municativas, para que a participação social seja promovida de forma
eĄcaz e continuada no âmbito das ações de Desenvolvimento Sustentável.
É essencial desenvolver e aplicar metodologias sólidas que comprovem o
aumento do coeĄciente expressivo dos atores sociais para que a
Educomunicação ganhe mais legitimidade e possa expandir sua atuação
(TOTH; MERTENS; MAKIUCHI, 2012, p.113, grifo nosso).

Em paralelo, FALCÃO (2018) constata que Şno Brasil o enfoque da comunicação socioam-
biental urbana carece de contribuições acadêmicas especíĄcasŤ (p. 353) e conĄrma que a
maioria absoluta dos respondentes da pesquisa de sua tese Şnão se comunica com o poder
1 Apresentada na Parte I
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público em sua cidade/seu bairro em busca de soluções para problemas ambientais veriĄ-
cados em espaços nos quais transitam cotidianamenteŤ (p. 351). Além disso, caracteriza a
atual forma de comunicação ambiental existente como

mais próxima de informação e não de comunicação propriamente dita,
pois, (. . . ) ela não tem sensibilizado o suĄciente para tornar proativos os
cidadãos e movê-los em direção a um engajamento concreto, mais politi-
zado (no sentido de voltado ao interesse por participar e à participação
efetiva nas políticas públicas concernentes à temática). Isso desnuda a
premência em investir mais em projetos territorializados de comunicação
e educação ambiental, integrados ao ensino formal, não formal e informal
(FALCÃO, 2018, p. 253).

Ao tratar de organizações socioambientais, aponto para uma demanda de compreen-

der e qualiĄcar a educação e a comunicação que, alinhadas aos conceitos da educomunicação,

fomentam espaços de diálogo, colaboração e cidadania. Dessa forma, aumenta-se a rele-

vância das publicações sobre a educomunicação nas organizações da sociedade civil, do

terceiro setor, da educação não-formal, cuja demanda e necessidade é citada por Soares

(2012).

Também entendo a relevância da construção de uma interface democrática e

participativa entre o conhecimento cientíĄco e a construção de políticas públicas, para

que caminhemos em direção da realização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Dessa forma, considero a importância de se compreender a (edu)comunicação no contexto

socioambiental, podendo a presente pesquisa justiĄcar sua relevância na contribuição para

os conhecimentos cientíĄcos sobre a inĆuência da educomunicação em organizações como

as que desenvolvem trabalhos no referido contexto.

Na sequência, ao lembrar que a educomunicação é intencional, e que a a construção

de um novo ŞecossistemaŤ, que poderia ser dito educomunicativo, requer uma Şracionali-

dade estruturante: exite clareza conceitual, planejamento, acompanhamento e avaliaçãoŤ

(SOARES, 2012, n.p), aponto para o aspecto especíĄco de Şgestão da educomunicaçãoŤ

presente nas ações do Programa Horizonte Oceânico Brasileiro (HOB). Partindo do ŞfazerŤ

e do ŞentenderŤ, da prática com a teoria, pressupondo um Şfazer entendidoŤ, ou um Şfazer

planejadoŤ, que coloco o Programa HOB como unidade de análise para este trabalho.

Assim, apresento a seguinte pergunta da pesquisa:

ŞPodem as ações do programa HOB, que visam promover e fomentar redes de

conhecimento costeiras e marinhas na interface entre o conhecimento e as políticas

públicas, serem identiĄcadas como ações de gestão da educomunicação?Ť
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5 OBJETIVOS DA PESQUISA

5.1 OBJETIVO GERAL

• ReĆetir sobre as relações entre a atuação do programa HOB com a área de inter-

venção da educomunicação de gestão da educomunicação.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• IdentiĄcar nos documentos publicados pelo programa HOB ações relacionadas à

gestão da educomunicação;

• Estabelecer um paralelo entre as ações documentadas do programa HOB e a gestão

da educomunicação.
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6 METODOLOGIA

A pesquisa é uma investigação qualitativa do tipo estudo de caso, conforme Yin

(2016), caracterizada por Şvalorizar a imersão do pesquisador no contexto, em interação

com os participantes, procurando apreender o signiĄcado por eles atribuído aos fenômenos

estudadosŤ (ALVES, 1991, p. 55), de caráter exploratório, descritiva, e fazendo associações

dos dados com os conceitos principalmente de forma dedutiva, ao Şpermitir que os conceitos

(. . . ) levem à deĄnição dos dados relevantes que precisam ser coletadosŤ (YIN, 2016, p.84).

O processo da pesquisa considerou que o Şpesquisador emprega diretamente os seus

sentidos, falando com as pessoas, observando seu comportamento, lendo seus documentosŤ

(ALVES, 1991, p. 60). Permitiu também uma margem de alterações dos procedimentos

metodológicos no decorrer do processo, redirecionando os esforços e permitindo um reali-

nhamento do problema de pesquisa e objetivos, bem como uma abordagem pontualmente

indutiva, ou seja, que permite Şque os dados levem ao surgimento dos conceitosŤ (YIN,

2016, p.84), no caso das limitações dos conceitos existentes, ou quando entendi uma

abertura para uma inovação nesse sentido.

Compreendo que a pesquisa não representa uma generalização para a atuação de

grupos alinhados com conceitos de educomunicação, mas sim de uma generalização a

partir de Şum conjunto determinado de resultados a alguma teoria mais amplaŤ (YIN,

2010). Dessa forma, seus resultados não poderão ser usados para de fato ligar, relacionar

diretamente, acontecimentos e desdobramentos, mas sim para abrir um precedente para as

relações da teoria com um conjunto de dados no âmbito do problema da pesquisa.

As unidades de análise deste estudo serão o Programa Horizonte Oceânico Brasileiro

(HOB), e consequentemente o Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano (PainelMar),

pela sua responsabilidade na execução do primeiro (Figura 16). Se nos aproximarmos para

ter uma visão detalhada das unidade de análise, veremos que ela é composta inicialmente

por elementos humanos - pessoas, proĄssionais de áreas relacionadas às ciências do oceano,

arte, educação, comunicação e educomunicação, todas atuantes em mais de uma frente de

trabalho relacionada à preservação dos oceanos, não necessariamente estando dedicadas

exclusivamente à educomunicação, e elementos não-humanos - documentos como planos

de ação, relatórios, capítulos do Volume HOB, registros de atividades e eventos. O período

de referência para a investigação é entre Abril de 2019 e Setembro de 2020, focando no

primeiro ciclo do Programa HOB (ver Figura 12, na p. 32).

A premissa da qual parti é a de que existem práticas alinhadas com conceitos de

Şgestão da educomunicaçãoŤ no âmbito do programa HOB, e que uma atuação intencional

nessa perspectiva pode contribuir para o seu objetivo. Alcançaram-se os objetivos da

pesquisa através das etapas descritas nas seções seguintes, e representadas na Figura 17.



Capítulo 6. Metodologia 43

Figura 16 Ű Unidades de Análise

Fonte: Autor, 2021 [Realizado com diagrams.net].

Figura 17 Ű Mapa da Metodologia

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 [Realizado com diagrams.net].
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Figura 18 Ű Parte Escrita do Trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 [Realizado com diagrams.net].
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6.1 ETAPA A - TRAJETÓRIA E REVISÃO

A primeira etapa do trabalho situou percepções sobre conceitos de educomunicação

e dentro do processo do trabalho (Figura 17), buscou evidenciar, como uma medida de

transparência, como me relaciono com a temática de forma prática e teórica, reconhecendo

as importantes facetas de minhas Şlentes de pesquisaŤ (YIN, 2016, p.83), e as possíveis

inĆuências de minha trajetória na interpretação e análise dos dados, alimentando as Partes

I e III do trabalho (Figura 19).

Figura 19 Ű Etapa A - Trajetória e Revisão

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 [Realizado com diagrams.net].

A Parte I do trabalho intitulada ŞPesquisador e TemáticaŤ, trata da relação com

minha trajetória e a temática abordada. Para esta parte foram consultadas, além de minha

própria documentação sobre os projetos que atuei, o site do PainelMar e os seus documentos

publicados. Por exemplo, a aproximação que possuo com o programa HOB1 pode inĆuenciar

a pesquisa no sentido do alinhamento de objetivos e também na incrementação contínua

da capacidade de compreensão das ações do programa, suas motivações e desdobramentos.

Para evidenciar as perspectivas teóricas com as quais me alinho, relacionadas prin-

cipalmente à Educomunicação, apresento a Parte III do trabalho intitulada ŞConceitos e
1 Como descrita nas sub-seções 1.3.3 (II Seminário Inter-redes Costeiras e Marinhas do Programa

Horizonte Oceânico Brasileiro) e 1.3.4 (Formação em Educomunicação para o Programa HOB).
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PerguntasŤ. Ela também conta com uma revisão de literatura sobre Şgestão da educomu-

nicaçãoŤ. Neste capítulo estão estabelecidos os conceitos-chave relacionados à gestão da

educomunicação, que são base para a análise contínua e Ąnal dos dados (Etapas C e D).

6.1.1 Revisão de literatura

A revisão de literatura sobre Şgestão da educomunicaçãoŤ, que apresento na Parte

III, Capítulo 8, conta com artigos publicados em periódicos selecionados das bases incluídas

no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

(CAPES), Scientific Eletronic Library Online2 (SciELO) e do artigos e trabalhos de pós-

graduação no indexador Google Scholar. As buscas usaram as seguintes palavras-chave e

fórmulas:

• Portal de Periódicos da CAPES e SciELO

Ű Palavra-Chave: (Gestão da Educomunicação) - considerando qualquer um

dos termos da expressão;
Ű Fórmula de Palavras-chave: (estratégia de educomunicação) OU (estratégia

educomunicativa), considerando a presença de qualquer um dos termos das

expressões;
Ű Fórmula de Palavras-chave: (planejamento da educomunicação) OU (pla-

nejamento educomunicativo), considerando a presença de qualquer um dos

termos das expressões;

• Google Scholar

Ű Palavra-Chave: ŞGestão da EducomunicaçãoŤ - considerando a expressão

exata;

Ű Fórmula de Palavras-chave: Şestratégia de educomunicaçãoŤ OU Şestratégia

educomunicativaŤ, considerando a presença de no mínimo uma das duas

expressões exatas

Ű Fórmula de Palavras-chave: Şplanejamento da educomunicaçãoŤ OU Şplane-

jamento na educomunicaçãoŤ OU Şplanejamento educomunicativoŤ, conside-

rando a presença de no mínimo uma das três expressões exatas

O critério de seleção para a escolha dos trabalhos, cujo processo organizo na Figura

20, foi a presença evidente da temática da gestão, planejamento de ações ou criação de

estratégias de comunicação, educação ou educomunicação, em projetos a nível nacional ou

internacional, não diretamente ligados ao ambiente escolar, ou educação formal.
2 EspeciĄcamente o <scielo.org>

scielo.org
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Figura 20 Ű Fluxograma dos artigos selecionados para o estudo

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), baseado em Schöninger, Sartori e Cardoso (2016) [Realizado com
diagrams.net].

Para a prática da revisão, já com os trabalhos cientíĄcos selecionados, uso os

seguintes procedimentos: identiĄcação do tema e questões de pesquisa, métodos de coleta

e análise de dados, principais resultados e principais conclusões (YIN, 2016). Para a

organização e sistematização, conto com o apoio do software Mendeley3 para leitura,

destaque de trechos, e comentários diretamente em documentos do tipo PDF, em paralelo

com uma planilha do Google, onde é realizado o Ąchamento por página com conteúdos de

citações, seguidos de comentários e indicações de possíveis usos na pesquisa.

Com esta organização, pretendi garantir um recorte cientíĄco atualizado e relevante

sobre a temática do trabalho, que não é necessariamente a única fonte de referências sobre

a temática, e por isso a construção do referência teórico, na Parte III, foi inĆuenciada por

outros estudos, também relevantes, descobertos no processo. Assim foi construída uma

planilha com as principais referências necessárias à construção dos conceitos de Processos
3 Leitor de documentos PDF e gerenciador de referências com uso gratuito e pago.



Capítulo 6. Metodologia 48

de Gestão da Educomunicação apresentados neste trabalho, como explorados na Sessão

8.2.

6.2 ETAPA B - COLETA DE DADOS SOBRE EDUCOMUNICAÇÃO NO PROGRAMA

HOB

Para obter uma visão de como gestão da educomunicação é percebida e considerada

para as ações do Programa HOB, realizei na etapa B do trabalho uma coleta de dados que

contemplou o objetivo especíĄco da pesquisa de ŞIdentiĄcar nos documentos publicados

pelo programa HOB ações relacionadas à gestão da educomunicaçãoŤ.

As fontes de dados consideradas foram os documentos publicados pelo PainelMar

e pelo Programa HOB, dentro do período de referência para a investigação, que é entre

Abril de 2019 e Setembro de 2020, focando no primeiro ciclo do Programa HOB, e também

foram considerados os documentos de fundação do PainelMar. Tais documentos relevantes

para a coleta desses dados estão listados na sub-seção a seguir. Esta etapa contribuiu

principalmente para a Parte IV e também, pontualmente para a Parte I (Figura 21).

Figura 21 Ű Etapa B - Coleta de Dados

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 [Realizado com diagrams.net].

6.2.1 Documentos do PainelMar e do programa HOB

O PainelMar, organização cuja principal ação é a execução do programa HOB,

teve suas estruturas iniciais, Şno papelŤ, descritas por alguns documentos (PAINELMAR,
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2020a) organizados pela sua Secretaria Executiva4. Dentre eles:

• Documento Base do PainelMar (Strategic Document) (PAINELMAR, 2015) (Apên-

dice A).

• Acordo Constitutivo do PainelMar (PAINELMAR, 2019a) (Apêndice B).

Por sua principal ação ser a execução do programa HOB, objeto de análise deste trabalho,

considero importante compreender os fundamentos da organização. O Programa HOB

também possui seus documentos de formação:

• Relatoria Colaborativa do I Seminário Inter-Redes Costeiras e Marinhas (SIRCM)

(HOB, 2019b) (Apêndice C).

• I Plano de Ação Inter-Redes (HOB, 2019a) (Apêndice D).

• I Volume Horizonte Oceânico Brasileiro (HOB, 2020a) (Apêndice E).

• Síntese para tomadores de decisão (HOB, 2020b) (Apêndice F) do I Volume

Horizonte Oceânico Brasileiro. Uma publicação resumida do I Volume HOB.

Os documentos publicados pelo programa Horizonte Oceânico Brasileiro são consi-

derados aqui os registros principais do trabalho realizado e de suas perspectivas futuras

para a preservação do oceano, e assim se caracterizam como uma fonte de dados para o

estudo.

Criei uma planilha do Google (conforme Figura 21) para elencar possíveis ações

relacionadas à gestão da educomunicação identiĄcadas e descrever a partir delas os seus

atributos relacionados às questões desta pesquisa e os conceitos de importância e relevância

relacionados à educomunicação, em especial aos Processos da Gestão da Educomunicação

construídos. Fiz isso de forma dedutiva, ou seja, as características identiĄcadas foram

relacionadas com os conceitos apresentados e construídos na Parte III. Esta característica

desta etapa trás consigo um caráter de ŞAnálise ContínuaŤ, que torna presente durante

a coleta de dados uma reĆexão sobre os dados e análise, adiantando a etapa C, da qual

tratarei na próxima seção.

6.3 ETAPA C - CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES & ANÁLISE CONTÍNUA

A etapa C foi composta pela caracterização e pela análise contínua dos dados

coletados na etapa B, a partir dos conceitos (Parte III), como está indicado na Figura 22.

Uma primeira análise, dedutiva e aberta para as ideias possíveis, foi feita a partir dos dados
4 Composta por um grupo de pessoas.
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coletados e caracterizada como Şparcialmente organizada, sistematizada, com o auxílio

de procedimentos de descobertaŤ (BARDIN, 2011, p. 75) e que permitiu a formulação

de algumas hipóteses iniciais quanto aos Processos de Gestão da Educomunicação no

Programa HOB. Esta etapa teve como propósito qualiĄcar hipóteses iniciais sobre as ações

e, na prática, a caracterização das ações foi estruturada na mesma Planilha do Google

(Figura 21) que recebeu a coleta das ações na etapa anterior. A organização dos dados

se deu na forma de resposta à uma série de perguntas formuladas tendo como base as

características de Processos da Gestão da Educomunicação (Sessão 8.2).

Após essa primeira etapa de análise, compreendi, de forma geral, os aspectos destas

ações do Programa HOB de acordo com a área de intervenção da educomunicação de

Şgestão da educomunicaçãoŤ (MARTINI, 2019).

Figura 22 Ű Etapa C - Caracterização, Análise Contínua e Planilha

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 [Realizado com diagrams.net].

6.4 ETAPA D - ANÁLISE FINAL

Na etapa D (Figura 23) realizei uma busca pelo estabelecimento de um conjunto

de dados Ąnal que potencialmente evidenciasse relações entre as ações documentadas do

Programa HOB e a gestão da educomunicação para contemplar o objetivo especíĄco de

ŞEstabelecer um paralelo entre as ações documentadas do programa HOB e a gestão da

educomunicação.Ť

Para a análise Ąnal, a abordagem é a de sistematizar e organizar as informações

contidas nas respostas às perguntas que veriĄcaram elementos de Processos de Gestão
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Figura 23 Ű Etapa D - Análise Final

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 [Realizado com diagrams.net].

da Educomunicação, como neste trabalho deĄnidos, para criar a análise objetivada neste

trabalho. Assim, foi dada uma forma conveniente, facilitando o acesso do observador

e analista, para que tenha o máximo de informação da forma mais pertinente possível

(BARDIN, 2011). Assim, foram analisadas o teor das respostas às perguntas, indicando o

nível de alinhamento com os Processos de Gestão da Educomunicação apresentados.



Parte III

Conceitos e Perguntas
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7 EDUCOMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS EDUCOMUNICATIVOS

Tamo junto e conectado

o que nos une:

querer compartilhar

conhecimentos, saberes diversos

para e-du-co-mu-ni-car

Vanessereia

Para ambientar a educomunicação, e dar direção prática à discussão, trago o
contexto das ações relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS),
da Organização das Nações Unidas (ONU). Mais especiĄcamente, a partir dos objetivos
relacionados à proteção dos recursos naturais e culturais dos ODS, tendo em mente que:

compatibilizar desenvolvimento com sustentabilidade requer a realização
de intervenções inovadoras que possam fomentar espaços participativos e
dar acesso a novas possibilidades de expressão dos interesses dos diversos
segmentos da sociedade (TOTH; MERTENS; MAKIUCHI, 2012, p. 113).

Considero a criação e manutenção de espaços colaborativos de comunicação, construção e

atualização de conhecimentos e tomada de decisão um elemento geral que tende a contribuir

para que alcancemos os ODS como um todo.

A criação e manutenção de espaços colaborativos de comunicação, através do

compartilhamento e da construção de conhecimentos de forma colaborativa são uma

possibilidade para apoiar e integrar a sociedade civil organizada (comunidade cientíĄca,

comunidades tradicionais, setor produtivo). Por formas de organização, entendem-se

aqui: redes de conhecimento, comunidades de aprendizado, associações de moradores,

proĄssionais, estudantes, organizações de cunho socioambiental, entre outras que buscam

contribuir para os ODS.

Considero a educomunicação como uma forma atualizada e inovadora de pensar
as ações e as relações. Soares (2012, n.p., grifo nosso) coloca que a educomunicação é
Şessencialmente práxis social, originando um paradigma orientador da gestão de ações em
sociedadeŤ. O Núcleo de Comunicação e Educação (NCE) da Escola de Comunicação e
Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), passou a descrever, após o transcorrer de
pesquisas iniciadas na década de 90, este novo campo de intervenção social, identiĄcando-o
com

conjunto de ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação
de processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer
ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais ou
virtuais, assim como a melhorar o coeĄciente comunicativo das ações
educativas, incluindo as relacionadas ao uso dos recursos de informação
no processo de aprendizagem (SOARES, 2002, p. 24, grifo nosso).
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Destaco aqui o aspecto de Şgestão de ações em sociedadeŤ para dar relevância de uma
Şgestão da educomunicaçãoŤ. Esta deĄnição de educomunicação permite apontar para
a perspectiva da gestão de um Şconjunto das açõesŤ, com o objetivo deĄnido de dar
forma e força a ecossistemas de comunicação e colher coletivamente os ganhos desse
processo. A percepção de (SOARES, 2003) de que o foco da educomunicação é Şcriar e
desenvolver ecossistemas comunicativosŤ, torna a noção de ecossistema comunicativo cara
à educomunicação (SARTORI, 2021). Soares (2012) explica que

pessoas em relação, na família, numa escola, num centro de cultura, ou
mesmo no espaço cibernético, se deparam com modelos de ecossiste-
mas, convivendo a partir de regras que se estabelecem conformando uma
determinada cultura comunicativa (SOARES, 2012, n.p., grifo nosso).

Dentre as variadas formas de promover a educomunicação em diversos ambientes, destaco
o modo de comunicação em Rede, que apresenta como características:

o complexo de possibilidades comunicativas, a interação intensa, a produ-
ção coletiva, a coautoria, a portabilidade, a mobilidade, a conectividade,
a ubiquidade e a aprendizagem em rede (SARTORI, 2021, p. 68).

Considerando que cotidianamente estamos inseridos em ecossistemas como os citados

acima, e neles já estão pré-estabelecidos diversos fatores, que podem caracterizar ecossis-

temas educomunicativos especíĄcos, cabe aos educomunicadores qualiĄcá-los a partir da

perspectiva da educomunicação.

Um conceito de ecossistema, amplamente utilizado na área das ciências biológicas,

vem de sistema ecológico, se referindo a um ambiente físico, delimitado por uma área, onde

se mantém um determinado equilíbrio, harmonia, continuidade, sendo considerada uma

unidade funcional (ODUM; BARRET, 2007, p. 2). Aqui, o ecossistema tem o caráter de

autonomia - ao se auto-regular e auto-inĆuenciar, em conexão com outros ecossistemas e

respondendo à entrada e à saída de novos elementos. A sua estabilidade - no sentido de não

sofrer alterações é questionável, uma vez que não pode ser sempre e facilmente veriĄcada,

na maioria dos ecossistemas terrestres e marinhos. Outro aspecto do ecossistema é que

ele não está, a princípio, a serviço de ninguém. Ao existir através das relações entre seus

elementos, ele pode ser direcionado a um ŞpropósitoŤ, uma vez que haja uma força, uma

inĆuência, de um ou mais elementos incindindo sobre ele.

Por exemplo, nos ecossistemas costeiros e marinhos, uma associação de pescadores

artesanais se mobiliza para usufruir de uma determinada condição climática, em uma época

permitida pela Lei, para a pesca de uma determinada espécie de peixe que está abundante

na natureza, em que o preço para venda do seu pescado está favorável. SuperĄcialmente,

vemos 5 ŞelementosŤ de inĆuência - a comunidade, o clima, a lei, a fauna e o mercado, que

são direcionados, ŞusufruidosŤ para o Ąm especíĄco da subsistência humana, mas causando

outros efeitos de forma direta e indireta.
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As relações descritas acima consideram a existência dos ecossistemas comunicativos,

uma vez que foram estabelecidas relações comunicacionais entre os elementos de inĆuência

humana citados. O conhecimento de um dos elementos citados no exemplo acima, a

comunidade de pescadores, seja sobre a técnica de pesca, o clima, as espécies, as leis, o

mercado, da mesma forma que as motivações, as visões de mundo, a cultura podem ser

aspectos construídos em ecossistemas comunicativos. Da mesma forma que a o processo

de construção do elemento ŞLeiŤ, se deu por relações entre diversos outros elementos,

inclusive da própria comunidade de pescadores, em um cenário em que há espaço para

a participação da sociedade civil no processo de criação e fortalecimento das políticas

públicas.

Um pesquisador latinoamericano em comunicação que trabalhou o conceito de

ecossistema comunicativo é Jesus Martín-Barbero. Para ele a aparição de ecossistemas

comunicativos Şestá se transformando em alguma coisa tão vital como o ecossistema

verde, ambientalŤ (MARTíN-BARBERO, 2000, p. 54), pois segundo ele, tudo em uma

nação, tantos nos pontos de vista político e cultural, quanto social e laboral, passa pela

necessidade da existência de um ecossistema comunicacional articulado e organizado com

as dinâmicas da cultura e da educação, apontando também para a necessidade de Şpolíticas

de Estado de longo alcanceŤ.

São levantados dois elementos principais que caracterizam a emergência do conceito
de ecossistemas comunicativos. O primeiro seria a relação entre as novas tecnologias e
as novas sensibilidades, que Martín-Barbero (2000, p. 54) acredita estar ligada as novas
gerações terem Şmaior empatia cognitiva e expressiva com as tecnologias e com os novos
modos de perceber o espaço e o tempo, a velocidade e a lentidão, o próximo e o distanteŤ.
O segundo seria a nova dinâmica de comunicação, que ultrapassa os grandes meios,
fazendo surgir ambientes educacionais difusos, descentrados, imersivos, de informação e
conhecimentos múltiplos, não centrados em relação ao sistema educativo:

o saber é disperso e fragmentado e pode circular fora dos lugares sagrados
nos quais antes estava circunscrito e longe das Ąguras sociais que antes o
administravam (MARTíN-BARBERO, 2000, p. 55)

Considero o potencial de um conceito de Şecossistema comunicativoŤ alinhado com

o que apresenta Schöninger (2017, p. 47), que se refere ao ecossistema comunicativo como

Şuma ambiência que possibilita a construção e a reconstrução do conhecimento de maneira

coletiva, com uma reĆexão constante e compartilhada do fazer pedagógicoŤ. Ao partirmos

da consciência do conceito e da caracterização dos ecossistemas educomunicativos, esses

conhecimentos podem ser instrumentalizada para a elaboração e aplicação de estratégias

para sua qualiĄcação e para o acompanhamento de seus desdobramentos.

Para iniciar a discussão sobre estratégias, considero também a educomunicação
como

uma Ągura de linguagem para nomear um ideal de relações, construído
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coletivamente em dado espaço, em decorrência de uma decisão estra-
tégica de favorecer o diálogo social, levando em conta, inclusive, as
potencialidades dos meios de comunicação e de suas tecnologias. (SOA-
RES, 2012, n.p., grifo nosso).

A expressão grifada Şdecisão estratégicaŤ, indica um processo de decisão estratégico,

que mais adiante retomarei, a partir da perspectiva da Şestratégia de educomunicaçãoŤ,

apontando para elementos presentes em processos que envolvem uma Şgestão da educomu-

nicaçãoŤ.

Toda uma gama de aspectos deve ser analisada, compreendida e considerada,
conforme organiza Sartori (2021) na Figura 24, ao construir uma Şestratégia de educomu-
nicaçãoŤ a ser realizada em um determinado ecossistema comunicativo, potencialmente
qualiĄcando-o para aproximar-se do ideal de relações da educomunicação. Dentre estes
aspectos que inĆuenciam a (de)formação de um ecossistema educomunicativo está o
ŞAmbienteŤ (de cor amarela na Figura 24), considerado para além do sentido ambiente
físico, levando em consideração também aspectos sociais, econômicos e políticos, sendo um
aspecto passível de bastante caracterização por parte dos educomunicadores. Diretamente
relacionado ao Ambiente está a ŞEstruturaŤ, que aqui é considerada como composta por
componentes não-vivos e/ou componentes vivos, humanos ou não. Sobre a relação entre
componentes humanos e não-humanos, Lemos (2013) traz o conceito de ŞactanteŤ como:

o mediador, o articulador que fará a conexão e montará a rede nele
mesmo e fora dele em associação com outros. Ele é que Şfaz fazerŤ. E
actante é tanto o governante, o cientista, o laboratório, a substância
química, os gráĄcos, as tabelas...ou seja, humanos e não-humanos em um
mesmo terreno, sem hierarquias deĄnidas a priori (LEMOS, 2013, p. 5).

Schöninger (2017) adiciona que:

Não há uma separação entre humanos e não-humanos, mas uma hibrida-
ção na qual novos actantes são formados pela associação a novos objetos
ou a novos atores (SCHöNINGER, 2017, p. 88).

As relações e interconexões entre actantes são maleáveis e em constante transformação,

a medida que nossa sociedade caminha para um contexto de ubiquidade, proporcionada

pela crescente inĆuência das Novas Tecnologias de Informação e Conexão (NTIC) nos

processos. Assim, ecossistemas educomunicativos estão em constante transformação, com

recombinações de actantes e suas relações entre si. Essa transformação constante deve ser

considerada para as análises que, à priori, são facilitadas se usarem um referência estático

para análise, ou seja, como determinado ecossistema educomunicativo se encontra em um

determinado momento.

Sobre o esquema apresentado na Figura 24, também é considerado que:

as fronteiras entre as funções abióticas e o ambiente se entrelaçam;
objetivo e função podem ser percebidos como método de ação; a função
biótica é diversa e de difícil delimitação em redes abertas e Ćexíveis,
enĄm, os quadros são meramente organizativos. (. . . ) Como o ambiente
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Figura 24 Ű Esquema de um ecossistema educomunicativo

Fonte: (SARTORI, 2021, p. 74)

é aberto, um ecossistema educomunicativo não é um sistema fechado e
existe mútua inĆuência, a alteração em um acarreta alterações no outro.
A ligação com o meio ambiente é permanente, o que implica que todos os
componentes sofrem a ação do meio e agem sobre o mesmo (SARTORI,
2021, p. 75).

Considerando as diferentes frentes e especiĄcidades da atuação de organizações, gru-
pos, projetos, redes, instituições, etc, de nossa sociedade, podem existir ecossistemas
educomunicativos diferentes, que apresentam (im)possibilidades variadas.

Pelo seu caráter dinâmico, colaborativo e descentralizado, com possibi-
lidades diversas de dinâmicas comunicacionais, um ecossistema educo-
municativo encontra mais condições de realizar uma prática pedagógica
educomunicativa se adotar o Modo Rede de comunicação (SARTORI,
2021, p. 72).

Quando temos um ecossistema comunicativo qualiĄcado, na perspectiva da educomunicação,

ou seja, Şquando a concepção de aprendizagem e a de comunicação se dão pela ideia da

dialogicidade e da ação em rede, temos um ecossistema educomunicativoŤ (SARTORI,

2021, p. 74).

Para seguir adiante, a partir do apresentado até aqui, considerarei a educomunicação

como um ideal de relações a ser alcançado, um alvo central, que motiva certas formas de

pensar, planejar e fazer e que considera a existência de ecossistemas educomunicativos

complexos.
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8 GESTÃO E EDUCOMUNICAÇÃO

Ao partirmos da aproximação do objetivo geral da educomunicação com a criação
e desenvolvimento de ecossistemas educomunicativos, a partir de decisões estratégicas
(SOARES, 2012), surgem a possibilidade e a necessidade de organização, aqui entendida
como gestão. A gestão da comunicação trata do

planejamento e [d]a execução de planos, programas e projetos referentes
às demais áreas de intervenção, apontando, inclusive, indicadores para a
avaliação de ecossistemas comunicacionais. Converte-se, nesse sentido,
numa área central e indispensável, exigindo o aporte de um especia-
lista, de um coordenador, de um ŞgestorŤ, enĄm. Cabe a este não apenas
incentivar os educadores para que façam a melhor opção em termos das
áreas de intervenção, mas também suprir as necessidades do ambiente no
que diz respeito aos espaços de convivência e às tecnologias necessárias
(SOARES, 2012, n.p., grifo nosso).

Na prática, a partir de uma análise da situação atual e dos objetivos a serem alcançados

em um determinado ecossistema educomunicativo, associam-se os conceitos da educomuni-

cação às estratégias para a realização das ações relacionadas às áreas de intervenção da

educomunicação. Estas estratégias englobam, ou devem englobar, uma quantidade grande

de aspectos, ao mesmo tempo que são abertas para o ajuste durante o processo, a partir

do andar da carruagem e das contribuições trazidas pelas pessoas envolvidas.

Martini (2019) aprofunda a discussão sobre uma ŞGestão da ComunicaçãoŤ e, na
proposta de taxonomia epistemológica apresentada em sua tese de doutorado (Figura
25), trata de uma ŞGestão da EducomunicaçãoŤ como seguimento e atualização da an-
teriormente proposta Şgestão da comunicaçãoŤ, considerando a emergência do aspecto
ŞeducomunicativoŤ (MARTINI, 2020). Assim, aĄrma que uma Gestão da Educomunicação

indica la necesidad de pensar la gestión de la comunicación en los espacios
educativos, bien como de hacer la gestión intencional de la educación
en los espacios comunicativos. La gestión planea la conexión entre el
pensamiento epistemológico y la acción pedagógica de forma ecosistémica.
Esa vía posibilita considerar las condiciones socioambientales a partir de
las cuales serán deĄnidas las mejores acciones para la creación y gestión
de ecosistemas educomunicativos. IdentiĄcamos referencias a la ńgestión
educomunicativaż y a los ńecosistemas educomunicativosż, en sustitución
al ecosistema comunicativo1 (MARTINI, 2020, p.681).

Essa deĄnição, trás elementos como o da intencionalidade na gestão da educação em

espaços comunicativos, a conexão do pensamento epistemológico e a ação pedagógica e o

embasamento das decisões de gestão em avaliações de condições socioambientais, sendo
1 Tradução Livre: Şindica a necessidade de se pensar a gestão da comunicação nos espaços educacionais,

bem como fazer a gestão intencional da educação nos espaços comunicacionais. A gestão planeja a
conexão entre o pensamento epistemológico e a ação pedagógica de uma forma ecossistêmica. Esse
caminho permite considerar as condições socioambientais a partir das quais serão deĄnidas as melhores
ações para a criação e gestão de ecossistemas educomunicativos. IdentiĄcamos referências a ńgestão
educomunicativaż e ńecossistemas educomunicativosż, em substituição ao ecossistema comunicativoŤ.
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tudo isso alinhado com o objetivo principal de alinhavar as melhores ações possíveis para

ecossistemas educomunicativos.

Figura 25 Ű Proposta para áreas de intervenção da Educomunicação 2019

Fonte: (MARTINI, 2019, p. 174)

Além disso, Martini (2019, p.195) também coloca a Ągura do do educomunicador, na

perspectiva da gestão da educomunicação, como Şgestor dos Ćuxos de informação (energia

mental informada)Ť e alguém que busca Şo desenho de interconexões capazes de facilitar

as relações internas e externas aos ecossistemas educomunicativos, enquanto comunidades

de práticaŤ. Dessa forma, organiza as ideias, valores, relações, disponibilidade de materiais

e recursos, e formula políticas especíĄcas, para potencializar a interlocução e o diálogo

(MARTINI, 2019), tendo em vista propiciar aos projetos e ambientes em desenvolvimento o

tempo de Ćorescer, adquirir consistência e produzir efeitos sociais e educacionais benéĄcos

e prolongados (SOARES, 2012).

Para trilhar o caminho do entendimento dos possíveis processos e relações de gestão

que se relacionam com a educomunicação, sigo adiante com uma revisão de literatura

sobre Şgestão da educomunicaçãoŤ que, por ser um termo ainda não amplamente usado,

apresenta discussões relacionadas à gestão, planejamento de ações e estratégias na educação

e comunicação, nesse recorte ligados à projetos não diretamente ligados à educação formal.

8.1 REVISÃO DE LITERATURA SOBRE ŞGESTÃO DA EDUCOMUNICAÇÃOŤ

Para aprofundar a temática da Gestão da Educomunicação, apresento abaixo

(Tabela 1) os aspectos relevantes das produções cientíĄcas selecionadas a partir dos

critérios da Revisão de Literatura descrita na Metodologia (Seção 6.1.1).
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Tabela 1 Ű Contribuições dos estudos selecionados

AUTORIA TÍTULO OBJETIVO CONTRIBUIÇÕES

Soares (2009)
[CAPES]

Caminos de la edu-
comunicación: utopías,
confrontaciones, reco-
nocimientos

Discutir a hipótese de que
a educomunicação se con-
solida como um campo de
diálogo que mobiliza gran-
des estruturas.

Apresenta características re-
lacionadas as especiĄcidades
dos projetos de educomuni-
cação, do trabalho do educo-
municador, especialmente do
conhecimento da gestão das
ações, da mobilização. Apre-
senta indicativos das possi-
bilidades da educomunicação
como mobilizadora de gran-
des estruturas e trata da Şges-
tão democrática da comunica-
çãoŤ em projetos. Evidencia
a congregação de aptidões co-
municativas e educativas po-
dem culminar em um rico con-
junto de aptidões e ferramen-
tas para um proĄssional da
educomunicação.

Peruzzo
(2017)
[CAPES]

Ideias de Paulo Freire
aplicadas à Comunica-
ção popular e comuni-
tária

Aproximar os pressupostos
básicos da educação liber-
tadora em Paulo Freire aos
da comunicação popular e
comunitária e discutir so-
bre sua presença em práti-
cas organizativas e de co-
municação de movimentos
populares.

Apresenta possibilidades de
aderência de aspectos de uma
educação libertadora, como
proposta por Freire, à uma
comunicação libertadora. Evi-
dencia elementos incorpora-
dos pelas práticas de comu-
nicação popular, e percebe-
se um aspecto processual de
combinação de diversos fato-
res para propiciar experiências
que caminham em direção à
autonomia e participação po-
pular.

Almeida,
Guindani e
Morigi (2011)
[CAPES]

A rádio comunitária
como prática de cidada-
nia comunicativa

Discutir como se expressa
no universo empírico a prá-
tica da cidadania comuni-
cativa e como o espaço ra-
diofônico realiza a medi-
ação e se constitui uma
estratégia política para a
construção da cidadania
comunicativa.

DeĄne Cidadania Comunica-
tiva e aponta para a necessi-
dade da construção da partici-
pação. Segundo o autor, a prá-
tica da cidadania comunica-
tiva se realiza através da ação
comunicativa, que, apoiando-
se nas formas e nos níveis di-
ferenciados de participação e
sociabilidade, impulsiona no-
vas esferas de ação política.

Continua na próxima página
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Tabela 1 Ű Continuação da página anterior

AUTORIA TÍTULO OBJETIVO CONTRIBUIÇÕES

Toth, Mer-
tens e
Makiu-
chi (2012)
[CAPES]

Novos espaços de
participação social no
contexto do desenvol-
vimento sustentável-as
contribuições da
educomunicação

Analisar aspectos relacio-
nados à participação social
em projetos de educomuni-
cação.

IdentiĄca quatro fatores limi-
tantes da participação social
no contexto do Desenvolvi-
mento Sustentável: as relações
de poder desiguais; os limi-
tes da expressão; a desmoti-
vação; e os limites dos espaços
tradicionais de participação.
Descreve como a educomuni-
cação pode contribuir para
transpor estas barreiras, con-
cluindo que a educomunicação
é um campo com potencial de
criar espaços alternativos de
participação, democratizar o
acesso à informação e os espa-
ços de pronunciamento.

Quadros
e Qua-
dros (2015)
[CAPES]

Jóvenes y participación
política desde la pers-
pectiva del Participató-
rio

Descrever o processo de cri-
ação do Participatório e
analisar os interesses dos
jovens que o utilizam atra-
vés dos grupos criados.

Apresenta uma Şterceira viaŤ
de participação popular, atra-
vés da criação de uma rede so-
cial para esse Ąm, e evidencia
os seus erros e acertos, indi-
cando que o potencial perce-
bido de ampliação dos espaços
de interação entre sociedade e
governo é grande, e pode ser
melhorado a partir do envolvi-
mento das comunidades afeta-
das pelas ações nos processos
de planejamento e decisão.

Caprino,
Martínez-
Cerdá (2016)
[CAPES]

Alfabetización mediá-
tica en Brasil: experien-
cias y modelos en edu-
cación no formal

Discutir quais são as di-
mensões mais importantes
da educação midiática não-
formal no Brasil.

Oferece um modelo de descri-
ção e análise de atividades de
educação midiática no ambito
da educação não formal.

Martini
(2009)
[Google
Acadêmico]

Educomunicação e Co-
municação em Ambi-
ente Associativo: a soci-
alização da voz nos es-
paços virtuais

Buscar a compreensão da
interface entre educação e
comunicação no processo
estudado, a construção de
um web site.

Traz reĆexões e apontamen-
tos sobre aspectos de ges-
tão da comunicação, inclusive
relacionando-os com outras
áreas de intervenção da educo-
municação, como a mediação
tecnológica e a reĆexão epis-
temológica. Trata da cultura
da passividade na comunica-
ção e da gestão da comunica-
ção como uma área ligada ao
planejamento das ações de co-
municação.

Continua na próxima página
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Tabela 1 Ű Continuação da página anterior

AUTORIA TÍTULO OBJETIVO CONTRIBUIÇÕES

Quiroz
(2017)
[SciELO]

Creación y estructura-
ción de una red de
periodismo ambiental
- Convenio: Coranti-
oquia y Corporación
Universitaria Lasallista

Criar e estruturar uma
rede de jornalismo ambien-
tal na jurisdição de Coran-
tioquia, para unir esforços
comuns em prol do meio
ambiente.

Apresenta o conceito de um
"jornalismo ambiental", que ca-
minha em direção à educomu-
nicação por gerar processos
de ensino através dos meios
e por reconhecer que a edu-
cação pode ser um processo
comunicativo. A autora acre-
dita que processos educomu-
nicativos somente são eĄcien-
tes a longo prazo se associa-
dos à estratégias pedagógicas,
partindo de instituições arti-
culadoras, e que o processo re-
sultante é caracterizado pela
apropriação das comunidades
da capacidade de ações basea-
das em conhecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), formato baseado em Schöninger, Sartori e Cardoso (2016).

A Tabela 1 acima reúne as produções consideradas de relevância para a proposta de

Gestão da Educomunicação que desenvolvo a seguir. Elas se referem à aspectos teóricas e

práticos de projetos de educomunicação, apresentando possibilidades que se desvelam com

o avanço dessa nova área do conhecimento, na interface da educação e comunicação. Alguns

trabalhos apresentam possibilidades a partir do relacionamento das ideias com teorias de

outros autores, como Paulo Freire, outros descrevem conceitos, e outros apresentam relatos

e reĆexões a partir de experiências práticas. Essas formas de desenvolver raciocínios e

propostas para a educomunicação são consideradas lado a lado, com a mesma importância,

para que, na seção a seguir possam qualiĄcar os processos de Gestão da Educomunicação

apresentados por mim.

8.2 PROCESSOS NA GESTÃO DA EDUCOMUNICAÇÃO

A partir do apresentado nas seções anteriores, sobre ecossistemas educomunicativos

e gestão da educomunicação, proponho a sistematização de processos de uma gestão da

educomunicação. Descreverei em detalhes cada processo e seus aspectos abordando-os

um de cada vez, em uma ordem linear, considerando a possibilidade de que ocorram, na

prática, de forma simultânea e cíclica. São eles:

• Avaliação (AVAL)
• Conexão (CONE)
• Planejamento (PLAN )
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• Gestão (GEST)
• Mobilização (MOBI )
• Organização de Espaços (ESPA)
• Criação (CRIA)
• Publicação (PUBL)
• Educomunicação (EDUCOM)

Para facilitar a organização, e assim a compreensão, das ideias aqui apresentadas,

usarei abreviações de 4 letras para os processos, com exceção de EDUCOM , e também

por um diagrama, composto por segmentos circulares. O formato circular do diagrama

representa a possibilidade dos projetos serem cíclicos, e pode ser feita a analogia à um

relógio analógico. Para a analogia funcionar como prevejo, devem ser consideradas as

concomitâncias dos processos, suas proximidades e sequências, e não deve ser considerada

a escala dos segmentos circulares como a duração ou importância de cada processo.

Figura 26 Ű Processos na Gestão da Educomunicação

Fonte: Autor, 2021 [Realizado com Inkscape].

8.2.1 Avaliação

Todos os ciclos devem iniciar com um processo de Avaliação (AVAL) de contexto, de

conjuntura, da realidade em que se atua, dos resultados obtidos com as ações anteriores,

em um processo de análise que considera as condições socioambientais (MARTINI, 2019)
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e os aspectos organizados por Sartori (2021), que caracterizariam um ecossistema educo-

municativo, representados na (Figura 24), como o Ambiente, os Elementos, o Objetivo e

as Relações. Os potenciais para ações alinhadas com as diversas áreas de intervenção da

educomunicação (Figura 25) podem ser levantados, conectando (CONE) a teoria com a

prática.

Trazer os atores sociais envolvidos para a AVALiação, antes das ações serem pla-

nejadas pode ser uma iniciativa frutífera, ao promover uma autoavaliação da realidade

e contexto, e abrir um espaço de escuta empático do educomunicador. Soares (2009)

defende que não se deve conceber um processo de ensino-aprendizagem sem considerar as

perspectivas especiĄcas das pessoas envolvidas, e entendo que o primeiro Espaço (ESPA)

que pode considerará-las é um espaço de Avaliação.

Devemos descobrir quais são os objetivos dessas pessoas e quais situações-problema

buscam solucionar, por exemplo, para tentarmos compreender, a partir da perspectiva

delas, como nossas expectativas como educomunicadores poderiam ir de encontro às dessas

pessoas. Interesses especíĄcos podem ser promovidos - tanto para o ŞbemŤ, quanto para o

ŞmalŤ, aqui relativizados, e que o conjunto de linguagens e as técnicas que o público conhece

podem ser um fator limitante - inclusive relacionado à questões sociais, econômicas e

políticas, e cabe aos educomunicadores, em um processo intencional, descobrir, em conjunto

com o público das ações, os caminhos que se adéquam as inspirações e aspirações destes,

incorporando-as ao processo de Planejamento (PLAN ) das ações educomunicativas.

8.2.1.1 Pressupostos Freirianos

É importante avaliar se o ecossistema educomunicativo já apresenta pressupostos

para a construção de espaços democráticos, para entender o ponto de partida que pode

ser adotado, dentro das ações planejadas. Uma boa referência para uma AVALiação desse

aspecto são os pressupostos e princípios freireanos presentes em práticas de comunicação

libertadora e popular, como descritos por Peruzzo (2017):

• Diálogo Ű Característica da comunicação horizontal, que permite que integrantes

sejam emissores-receptores, não necessariamente vinculado ao intermédio de artefa-

tos tecnológicos ou de ŞmeiosŤ de comunicação, e que ocorre na base, na localidade

das pessoas implicadas pelos processos.

• Pessoa Sujeito Ű O cidadão como protagonista, na condução dos destinos, na escolha

de opções políticas, no estabelecimento de metas e na condução de suas práticas,

participando ativamente, dialogando, aprendendo, ensinando, colhendo os frutos

e lidando com as situações problemáticas e, principalmente, quando se trata da

comunicação, criando seus próprios canais de comunicação e participando das

relações de troca e construção de conhecimentos.
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• Comunicação-ação para a prática da liberdade Ű Uma comunicação ligada ao

Şdireito de comunicar a partir do seu saber e da própria voz e do empoderamento

das tecnologias de comunicaçãoŤ, sempre implicada na ação de transformação

para mudar as condições desfavoráveis às comunidades, inclusive interferindo nas

políticas públicas e nas ações do Estado, e também promovendo o desenvolvimento

pessoal e crescimento intelectual dos sujeitos envolvidos, contribuindo para Şa

autoemancipação de cada um por meio da ação coletiva e mobilizadoraŤ (PERUZZO,

2017, n.p.).

• Aderência à realidade/criticidade Ű A necessidade do trabalho educativo e/ou

comunicativo estar em sintonia com a realidade das pessoas envolvidas no mesmo,

respeitando-a. Também, considerar a construção do conhecimento sobre essa reali-

dade de forma conjunta e participativa, através da comunicação.

• Comunicação e transformação social Ű O processo de comunicação proporciona
desenvolvimento em um nível pessoal e comunitário, ao oportunizar aos sujeitos
diversas situações:

ŞAprende a compreender o seu entorno. Do relacionamento com
o poder público municipal compreende o funcionamento do poder.
Aprende a falar em público. Desenvolve a autoestima. Aprende
a se relacionar em grupo. Apreende as possibilidades de mani-
pulação da mídia. Aprende sobre o poder dos meios e assim por
diante. Do ponto de vista coletivo, há melhoria nas condições de
vida, no desenvolvimento do conhecimento e do poder popular,
aspectos que se somam ao próprio desenvolvimento comunitárioŤ
(PERUZZO, 2017, n.p.).

Existe uma forte ligação entre a educomunicação e os princípios apresentados, através

de um ŞprocessoŤ em que existe mudança de consciência e compreensão dos contextos e

sociedade como um todo, catalisado pelo aumento das condições de acesso às técnicas e as

informações e guiado pela ideia de conhecimento como descoberta, através de processos de

comunicação, baseados na realidade e nos desejos das pessoas envolvidas, com o objetivo

de cessar uma condição de submissão e iniciar uma nova condição, em que são colocadas

em movimento as capacidades de construção da própria história. Entendo que planejar e

executar ações em espaços com processos de decisão horizontais e que privilegiam o diálogo

é diferente de fazer o mesmo em espaços que não possuam essa cultura, ou a possua em

diferentes intensidades.

8.2.1.2 Dimensões de Análise para Educomunicação

Metodologias devem ser aplicadas para possibilitar uma compreensão crescente

dos ecossistemas educomunicativos onde serão planejadas e executadas as ações, sendo

importante que as metodologias de AVALiação tenham coerência com a educomunicação.

Cada situação pede um processo de avaliação diferente, mais ou menos alinhado com
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metodologias deĄnidas. Para ações e projetos de longo prazo, a criação de indicadores para

AVALiação deve ser considerada, para veriĄcar o aumento do ŞcoeĄciente expressivoŤ de

pessoas envolvidas, como Toth, Mertens e Makiuchi (2012) relata ser algo relevante para

estimar o sucesso de ações com objetivos relacionados à expressão das pessoas participantes,

para que a educomunicação como um todo ganhe mais legitimidade.

Um exemplo de AVALiação é o modelo elaborado por Caprino e Martínez-Cerdá

(2016) para descrição e análise de atividades que chamam de educação midiática no campo

da educação não formal (Figura 27) que apresenta dimensões de análise relacionadas ao

acesso à comunicação, à compreensão das linguagens e de suas formas de construção e à

apropriação dos processos de comunicação.

Essa abordagem da pesquisadora brasileira e do pesquisador espanhol, Caprino

e Martínez-Cerdá, aponta para a relevância do que também era defendido por Kaplún,

ao aĄrmar que Şpara el movimiento de base la comunicación no constituye un fin en sí,

sino un instrumento necesario al servicio de la organización y la educación popularesŤ2

(KAPLÚN, 1983, p. 41), justiĄcando assim o fato de considerar um ŞEmpoderamento da

cidadaniaŤ, como a meta Ąnal de processos educomunicativos, como se observa na Figura

27 abaixo.

Segundo o modelo apresentado por Caprino e Martínez-Cerdá (2016), Ącam divididas

em três dimensões de análise, com distinções internas entre si. A primeira dimensão, na

base do trapézio (Figura 27) e na cor verde, está relacionada ao acesso e uso a produtos e

formas de comunicação e também ao suporte, de um ponto de vista técnico, para o uso das

ferramentas básicas de comunicação. A segunda dimensão, no meio do trapézio e na cor

azul, corresponde: ao monitoramento, à avaliação e à compreensão das linguagens e dos

conteúdos, bem como suas formas de construção, para promover a formação para a geração

de mensagens alternativas; e à análise das linguagens comunicacionais e sua construção,

através do compartilhamento de ferramentas e conhecimentos para estudar e compreender

os conteúdos, as linguagens, os processos de produção, o funcionamento dos meios e as

suas implicações ideológicas. A terceira dimensão, no topo do trapézio e na cor roxa, se

refere à criação: na apropriação dos processos de comunicação e criação de conteúdos,

mensagens, em meios de comunicação de massa através da criação de conteúdos gerados

pelos usuários; e, mais importante, a criação de mecanismos que possibilitam a concepção

dos próprios canais para a geração permanente de conteúdos - meios de comunicação

comunitários (CAPRINO; MARTÍNEZ-CERDÁ, 2016).

Quanto mais dimensões apresentadas existirem em projetos, mais a iniciativa

educomunicativa é considerada completa por Caprino e Martínez-Cerdá (2016), com

a ressalva de que normalmente não há projetos que abarquem todos os aspectos das
2 Tradução livre: Şpara o movimento popular, a comunicação não é um Ąm em si mesma, mas um

instrumento necessário a serviço da organização e da educação popularŤ
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Figura 27 Ű Modelo para a descrição e análise das atividades de educação midiática no
campo da educação não formal elaborado por Caprino e Martínez-Cerdá

(2016)

Fonte: (CAPRINO; MARTÍNEZ-CERDÁ, 2016, p. 46)

dimensões e que, em muitos casos, atuam de forma conjunta com outras iniciativas que

são complementares entre si, no caminho de atingir todas as dimensões apresentadas.

Na perspectiva do processo de AVALiação para projetos de educomunicação, as

dimensões apresentadas poderão ser utilizadas para situar a relação do projeto com aspectos

de Şinteracciones (aprendizaje), personas (destinatarios), tecnologías (TIC y medios), y

lugares (aulas y contextos comunitarios)Ť3 (CAPRINO; MARTÍNEZ-CERDÁ, 2016, p.
3 Tradução livre: Şinterações (aprendizagem), pessoas (destinatários), tecnologias (TIC e mídias), e

lugares (aulas e contextos comunitários)Ť.
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45), contribuindo para a compreensão de se um projeto possivelmente terá, ou teve, o

potencial de alcançar o empoderamento da cidadania.

8.2.1.3 Avaliação Contínua

A AVALiação é um processo que constrói o embasamento na realidade para as ações

que serão planejadas a seguir. Ela deve continuar vigente durante a realização do projeto,

apoiando os processos de Gestão (GEST) e também deve ser prevista para acontecer ao

Ąnal da execução de um projeto, ou de um determinado ciclo de ações planejadas, para

embasar a melhoria contínua de todos os processos. É um processo essencial que, se contar

com a a participação das pessoas que mais conhecem a realidade na qual ele será aplicado

e suas demandas educacionais e comunicacionais reais, e com uma metodologia sólida,

certamente ajudará a garantir a efetividade da educomunicação do projeto.

8.2.2 Conexão

O processo de Conexão (CONE) aqui é o ato de conectar: a teoria com a prática;

as necessidades, aspirações e expectativas com os objetivos e as metas; as ideias na

cabeça das pessoas com o planejamento das ações no papel; e os recursos, energias,

intencionalidades, conhecimentos e potenciais com as metodologias e caminhos deĄnidos.

Assim as diversas características de um ecossistema educomunicativo serão transpostas do

campo do intangível para o campo do tangível, entre Şel pensamiento epistemológico y la

acción pedagógica de forma ecosistémicaŤ4 (MARTINI, 2020, p. 681), para promover uma

Şeducomunicação possívelŤ (VIANA, 2017). Essa CONExão, como um processo, é algo que

transita: entre o explícito e o implícito; entre a objetividade e a subjetividade; e entre o

constante e o variável, ou seja, em diversos espectros de caracterização ao mesmo tempo,

e por isso entendo que seja eĄcaz descreve-lo com exemplos.

Inicio fazendo referência ao processo que descrevi anteriormente, de AVALiação, que
pode ser baseado em teorias, conceitos, metodologias e abordagens de áreas que se alinham
com a educomunicação, para fortalecer o aspecto de interdisciplinariedade. Referindo-se
aos projetos voltados ao desenvolvimento, Soares (2009) caracteriza

el perĄl del educomunicador en estos espacios: además de una sensibili-

dad cultural especial para abordar los problemas del desarrollo,
el nuevo comunicador deberá disponer de conocimientos especializa-

dos en las diversas disciplinas que abordan el cambio social (antropología,
pedagogía, política, economía, sociología, psicología, etc.); tener experien-
cia en metodologías de investigación, planificación y ejecución

de proyectos y conocimientos en tecnologías de la comunicación.
Deberá, Ąnalmente, promover el uso de fórmulas innovadoras de comu-
nicación educativa, así como nuevas estrategias culturales, lenguajes,
metodologías, etc., para el campo de las organizaciones y los colectivos

4 Tradução livre: Şentre o pensamento epistemológico e a ação pedagógica de forma ecossistêmicaŤ.
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civiles comprometidos con el desarrollo5 (SOARES, 2009, p. 201, grifo
nosso).

Assim, Ąca explicitada uma capacidade esperada do educomunicador de CONExão entre as
disciplinas.

Además, el campo de la comunicación-educación para el desarrollo, re-
quiere una cierta flexibilidad metodológica, razón por la cual, se opta
por técnicas eminentemente participativas en cambio de aquellas
de corte más persuasivo y modernizador6 (SOARES, 2009, p. 201, grifo
nosso).

A congregação de aptidões comunicativas e educativas podem culminar em um rico conjunto

de aptidões e ferramentas para uma pessoa que atua na área da educomunicação. Há um

diferencial percebido na possibilidade deste proĄssional apresentar e desenvolver aptidões

de gestão de processos de ambos os campos - comunicativo e educativo, inclusive na

interseção entre eles, especialmente, através de uma pedagogia de projeto (SOARES, 2009)

para perceber potencialidades e fraquezas dos projetos nos quais está inserido e saber

avançar e retroceder. Sem dúvida, muitos educomunicadores fazem o processo de CONExão,

como o descrevo, de forma inconsciente.

Os frutos da AVALiação devem ser CONEctados com o PLANejamento, especialmente

nos momentos iniciais, para qualiĄcar as ações e a própria teoria, mantendo uma aproxima-

ção crescente entre o que está no campo das ideias e o que se executa, uma indispensável

coerência entre teoria e prática (SOARES, 2012). Ao Şincluir uma reĆexão sobre a prática

em todos os processos acionados pelo(a) educomunicador(a)Ť (MARTINI, 2019, p.193),

temos uma aproximação da Gestão da Educomunicação com outra área de intervenção da

educomunicação: a ReĆexão Epistemológica (Figura 25). Segundo Martini (2009, n.p.),

Şse a organização fez opções teóricas nos campos da educação e comunicação, estas opções

tem que estar claras e devem motivar outros posicionamentosŤ, uma atitude que Şreforça

vínculos externos aĄns e orienta o conteúdos das mensagensŤ ao mesmo tempo que Şnivela

o repertório e linguagem para a promoção do diálogo horizontalŤ. Com essa abordagem

apresentada por Martini (2009), entendo uma necessidade de coerência entre teoria e

prática em projetos educomunicativos, juntamente com um processo de compartilhamento
5 Tradução livre: Şo perĄl do educomunicador nesses espaços: além de uma sensibilidade cultural

especial para enfrentar os problemas de desenvolvimento, o novo comunicador deve ter conhecimentos
especializados nas várias disciplinas que abordam a mudança social (antropologia, pedagogia, política,
economia, sociologia, psicologia, etc. .); ter experiência em metodologias de pesquisa, planejamento e
execução de projetos e conhecimento em tecnologias de comunicação. Deve, Ąnalmente, promover o
uso de fórmulas inovadoras para a comunicação educacional, bem como novas estratégias culturais,
linguagens, metodologias, etc., para o campo das organizações e grupos civis comprometidos com o
desenvolvimentoŤ.

6 Tradução livre: ŞAlém disso, o campo da comunicação-educação para o desenvolvimento requer uma
certa Ćexibilidade metodológica, razão pela qual se opta por técnicas eminentemente participativas em
detrimento de um corte mais persuasivo e modernizadorŤ.



Capítulo 8. Gestão e Educomunicação 70

dos princípios teóricos que balizam as ações, para que todas as pessoas envolvidas estejam

alinhadas no que está motivando e baseando as ações planejadas.

O aspecto de CONExão da teoria com a prática deve ser considerado no processo

de PLANejamento quando são concebidas as ações das áreas de intervenção da educo-

municação (Figura 25). Por exemplo: uma necessidade de compreensão crítica dos meios

de comunicação pode ter como resposta uma ação planejada da área de intervenção de

Educação na Comunicação.

A CONExão também vale partindo do PLANejamento para a AVALiação, ao veri-

Ącar se o que foi planejado condiz com os frutos da avaliação. VeriĄcar se as diversas

perspectivas das pessoas implicadas nas ações planejadas, ou seja, que participarão delas e

serão impactadas por suas consequências, estão CONEctadas com os objetivos das ações

planejadas. Alguns questionamentos que podem ser feitos: ŞCom as ações planejadas,

estamos resolvendo a situação-problema identiĄcada pelas pessoas envolvidas?Ť e ŞAs opor-

tunidades de expressão, comunicação e/ou aprendizagem-ensino que estão sendo criadas

são voltadas para as necessidades das pessoas envolvidas?Ť. Estes exemplos de abordagem

podem ajudar a veriĄcar a CONExão do PLANejamento com a realidade vivenciada. Há uma

interdependência entre os processos de PLANejamento e AVALiação, pois o primeiro sem o

segundo resulta em ações planejadas com fraco ou nenhum embasamento na realidade, e o

segundo sem o primeiro resulta em ações com pouco ou nenhum controle de como, onde e

porque serão realizadas, caso sejam.

Outro aspecto a ser considerando para este processo são as CONExões políticas

necessárias à catalisação dos projetos também devem ser consideradas, através de parce-

rias com instituições e organizações que contribuam com o corpo do projeto, seja com

conhecimento, mão-de-obra especializada, Ąnanciamento, inclusive com a oportunidade de

se conectar à outras instituições e organizações. Adicionalmente, no âmbito das relações

com as instituições - o governo com as políticas públicas, os meios de comunicação com seu

poder de inĆuência, o sistema educativo e sua estrutura, e as organizações da sociedade civil

com seus esforços em atender as demandas, Soares (2009) indica que devemos considerar

as suas experiências, culturas, saberes práticos e horizontes, em momentos de confronto

ideológico [e] ou de busca de parceiras para o desenvolvimento de projetos. Quiroz (2017)

recomenda gerar estratégias educomunicativas, para projetos socioambientais, a partir de

instituições articuladoras, considerando os atores executores de uma estratégia: (1) um

agente educativo e/ou uma instituição de ensino, pesquisa e extensão; (2) uma entidade de

autoridade ambiental Ű o equivalente a um órgão de estado; e (3) a liderança dos membros

das redes, comunidades, organizações sociais, escolas envolvidas.

A aproximação das pessoas que integram um projeto aos ŞritosŤ da política, na

busca de caminhos, ou atalhos, pode contribuir para o entendimento das formas existentes

de inĆuenciar a arena de debate e tomada de decisão política e ajudar na Mobilização
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(MOBI ), da qual tratarei adiante. O verbo ŞmobilizarŤ, que aqui pode começar a ser usado,

carrega uma interpretação de organização política, e entendo que, em alguns projetos,

realmente pode ser o caso, sem causar prejuízos às interpretações aqui colocadas, uma vez

que tudo que fazemos, e as consequências de nossas ações, são ŞpolíticaŤ.

A CONExão é um meta-processo. Sua subjetividade e sua dissolubilidade dentro dos

outros processos, principalmente de AVALiação e PLANejamento a tornam pouco visível a

olho nu, porém, considero-a essencial. Ao iniciar o ciclo (Figura 26), se inicia também a

possibilidade de compreender a Educomunicação (EDUCOM) da melhor forma possível:

realizando projetos e percebendo como as coisas se CONEctam.

8.2.3 Planejamento

O ato de planejar é um provável primeiro passo em direção à prática qualiĄcada,

quando consideradas as ligações do processo de PLANejamento com AVALiação e a CONExão

de mão dupla com ele. A coerência entre a teoria e a prática construída na CONExão é

evidenciada no que se constrói no PLANEjamento, ou seja, no projeto resultante deste

processo. A seguir tratarei do PLANejamento como um processo que promove os alicerces

para a Şmão-na-massaŤ, para começarmos a caminhar em direção às práticas possíveis.

Em um primeiro momento, no início de um ciclo, AVALiação e CONExão servem ao

PLANejamento, para partir dos objetivos comuns entre as pessoas participantes, um dos

aspectos que caracterizam um ecossistema educomunicativo, relacionados à aprendizagem

em rede e a criação e desenvolvimento de redes de aprendizagem (SARTORI, 2021).

Aponto também para a possibilidade das ações planejadas (PLAN ) serem guiadas a partir

da Pedagogia de Projetos, conectadas com os interesses das pessoas, suas experiências,

de forma contextualizada, baseadas em suas inquietações e tendo o foco no aspecto de

Şaprender a aprenderŤ, possibilitando que se trabalhe em grupo em prol de objetivos

comuns (CONCEIÇÃO, 2014). Como é visto na Figura 26, AVALiação e CONExão, em

violeta, andam juntas e conectadas por todo o ciclo, movimento representado pela linha

pontilhada. Isso signiĄca, para essa proposta, que os processos de AVALiação e CONExão

não cessam completamente após o início das ações, uma vez que os ecossistemas educo-

municativos podem se alterar, especialmente após as ações PLANejadas iniciarem. Assim

como AVALiação e CONExão na Figura 26, o PLANejamento também pode correr o circuito

circular, e estar presente durante todo um ciclo.

O PLANejamento é a concepção e adaptação das estratégias, na busca de um

Şdesenho de interconexões capazes de facilitar as relações internas e externas aos ecossis-

temas educomunicativos, enquanto comunidades de práticaŤ (MARTINI, 2019, p.195, se

referindo à gestão como um todo), e é considerado um processo essencial à eĄciência e

efetividade dos projetos educomunicativos. Quiroz (2017) acredita ser Şimposible tener

procesos educomunicativos con enfoque ambiental e intenciones sostenibles en el tiempo
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que puedan ser efectivos sin estrategias pedagógicasŤ7 (p. 69). A educomunicação em si já

foi considerada um conjunto de ações de planejamento e implementação (SOARES, 2012)

de determinadas práticas, trazendo uma grande relevância para o Şfator planejamentoŤ.

Aqui veremos que esse conceito é expandido, sendo o PLANejamento um dos processos.

8.2.3.1 Planejamento e Participação

A integração e a colaboração com as pessoas que estarão implicadas nas ações
planejadas é essencial para o PLANejamento. Uma atenção especial ao aspecto participativo
deve ser dada no caso de projetos em que a equipe ŞespecialistaŤ em educomunicação não
tem nenhum integrante que faça parte, que tenha experiências ou conhecimento sobre
a comunidade e o seu respectivo ecossistema educomunicativo. Parto aqui da mesma
premissa de inclusão das pessoas implicadas no que está sendo construído, que mencionei
ao descrever o processo de AVALiação.

(...) Todos que estão implicados na ação devem participar do planeja-
mento, cada um com seus conhecimentos especíĄcos, tirados dos conhe-
cimentos já disponíveis por aí, ou diretamente da experiência prática.
Mas para evitar as separações entre uns tantos que planejam e os ou-
tros é preciso que pelo menos todos entendam também um pouco de
planejamento... Ainda que seja só da estrutura fundamental do método...
(FERREIRA, 1981, p.26)

Dessa forma, além do aspecto participativo, há a desmistiĄcação do processo de PLANejamento,

oportunizando às Şpessoas do mão-na-massaŤ que compreendam na medida de seus conhe-

cimentos, suas capacidades e interesses esta etapa que deĄne o que será feito, idealmente.

Um ponto importante que pode inĆuenciar a legitimidade e a eĄciência dos espaços
de diálogo, decisão e planejamento entre a sociedade e os governos, é que:

las comunidades quieren ser escuchadas antes de la elaboración de

cualquier proyecto dirigido a la juventud brasileña, pero no quieren
ser supervisados y mucho menos perder la autonomía y libertad para
transformar el futuro de muchos ciudadanos. Ellos necesitan apoyo, pero
saben muy bien lo que quieren8 (QUADROS; QUADROS, 2015,
p.790, grifo nosso).

O potencial percebido de ampliação dos espaços de interação entre a sociedade e governo

é grande, e pode ser melhorado a partir do envolvimento das comunidades afetadas pelas

ações nos processos de planejamento e decisão. Almeida, Guindani e Morigi (2011) referem-

se especiĄcamente à Şcidadania comunicativaŤ como algo que deve ser compreendida como o

Şreconhecimento da capacidade de ser sujeito de direito, de demanda e de decisões no terreno
7 Tradução livre: Şimpossível ter processos educomunicativos com enfoque ambiental e intenções susten-

táveis a longo prazo que podem ser eĄcazes sem estratégias pedagógicasŤ
8 Tradução livre: Şas comunidades querem ser ouvidas antes do desenvolvimento de qualquer projeto

voltado para a juventude brasileira, mas não querem ser supervisionadas, muito menos perder sua
autonomia e liberdade para transformar o futuro de muitos cidadãos. Eles precisam de apoio, mas
sabem muito bem o que queremŤ.
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da comunicação, bem como a prática desses direitosŤ (p. 961) e a prática da Şcidadania

comunicativaŤ é realizada através da ação comunicativa que, para impulsionar Şnovas

esferas de ação políticaŤ, apoia-se Şnas formas e nos níveis diferenciados de participação

e sociabilidadeŤ (p. 964). A participação nestes processos Şé o ponto de partida para

a reĆexão e o entendimento da prática da cidadania comunicativaŤ (p. 962), e aqui,

falando de ações educomunicativas, deve ser considerada uma participação que vai desde o

planejamento das ações, até a avaliação, ao Ąnal de cada projeto, ação ou ciclo de ações.

A participação social é considerada indissociável do Desenvolvimento Sustentável

por promover processos de compartilhamento de conhecimentos, negociações de relações

de poder assim facilitando a implementação mais custo-efetiva de ações de cunho socioam-

biental (TOTH; MERTENS; MAKIUCHI, 2012, p. 114). Assim como a educomunicação

em si precisa ser construída intencionalmente (SOARES, 2012), a participação também

precisa (DEMO, 1988). Para garantir Şdireitos no espaço especíĄco da comunicação e,

através deste campo ampliar o espaço democráticoŤ (ALMEIDA; GUINDANI; MORIGI,

2011, p. 961), a gestão da educomunicação deve considerar a cidadania comunicativa no

desenvolvimento, proposição e gestão de práticas e ações comunicativas.

8.2.3.2 Perguntas de Planejamento

Planejar pode ser o processo de busca por respostas, com o teor de tomada de

decisão, deĄnição de prioridades e caminhos, para algumas das perguntas abaixo:

1. Qual é nosso objetivo? Onde queremos chegar?
2. Qual é a importância desse objetivo para nós?
3. O que nós vamos fazer? Quais são as ações?
4. Onde serão executadas as ações?
5. Como serão executadas as ações?
6. Como será o nosso diálogo para tomada de decisões durante a execução?
7. Quais são os insumos, informações, materiais, equipamentos necessários às ações?
8. Quem são as pessoas responsáveis por cada ação?
9. Quanto vão custar as compras, contratações, desembolsos, despesas?

10. Quem vai Ąnanciar?
11. Quando começamos?
12. Por quanto tempo vamos agir?
13. Qual é o prazo?
14. Quais são os resultados e/ou produtos esperados ao Ąnal do processo?
15. As pessoas conseguem entender o que foi planejado?
16. Como avaliaremos se nossas ações obtiveram êxito?
17. O que faremos se algo sair do planejado?
18. Como resolveremos conĆitos?
19. Como os frutos do processo serão compartilhados? Com quem?
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20. Como os resultados serão publicados e divulgados?

Respostas objetivas para as perguntas acima vão dar origem a um documento, o Projeto,

como resultado de um processo de PLANejamento. As perguntas propostas acima se

assemelham a um método da administração chamada 5W2H, que tem como objetivo

possibilitar a tomada de decisão sobre planos de ação (SEBRAE, 2017), através de 7

perguntas básicas9. Aqui expando os interesses e escopo PLANejamento para muito mais

perguntas, interessado no estabelecimento de alinhamentos relacionados aos objetivos

e também às formas de tomada de decisão. De forma paralela ao projeto, documentos

auxiliares podem colaborar com a eĄcácia do PLANejamento, como um cronograma, ou

um gráĄco de GANTT.

Seguindo adiante, colocaremos o projeto elaborado em prática. Porém, não en-

cerramos o PLANejamento e o esquecemos: ŞDepois começa a execução. Aí, obviamente,

como vimos, a não ser que o planejador seja Deus, começa a ser preciso corrigir decisõesŤ

(FERREIRA, 1981, p. 42), então retornamos ao PLANejamento quando for necessário,

para recalcular a rota.

Figura 28 Ű Processos na Gestão da Educomunicação - Ação

Fonte: Autor, 2021 [Realizado com Inkscape].

9 O nome do método vem da língua inglesa, de cinco perguntas que começam com a letra ŚWŠ - What?;
Why?; Who?; Where?; When?, e duas perguntas que começam com a letra ŚHŠ - How? e How Much?
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Os próximos processos que apresento, e que se encontram no quadrante inferior do

diagrama apresentado na Figura 26, são Gestão (GEST), Mobilização (MOBI ), Organização

de Espaços (ESPA), com a Educomunicação (EDUCOM) ao centro. Todas elas podem ter

aspectos relacionados à Gestão, mas para esta organização preferi mantê-las separadas,

tendo em vista o detalhamento que julgo necessário. Ao Şfazer a gestãoŤ deve-se ŞveriĄcar,

com a ação em curso, se cada uma dessas decisões foram acertadas ou erradas, e o

que é preciso mudarŤ (FERREIRA, 1981, p. 59), assim o deslocamento da AVALiação e

PLANejamento, sempre acompanhadas da CONExão para a parte o quadrante inferior do

ciclo (Figura 28) representa esse acompanhamento, que cabe ao processo de GESTão.

8.2.4 Gestão

A GESTão, como processo, é relacionada diretamente à tomada de decisão, mo-

nitoramento e controle entre o começo e o Ąm dos ciclos de um determinado projeto,

idealmente fruto de um PLANejamento. O objeto da GESTão, como aqui apresentada,

são os recursos - dinheiro, o trabalho dos colaboradores ou participantes, materiais e

equipamentos disponíveis, por exemplo.

Quiroz (2017) aĄrma que dentre as questões de relevância que demandam soluções no

âmbito da GESTão, estão questões relacionadas à carga de trabalho, ao balanço equitativo

entre a maioria voluntária dos projetos, pelo fato do tempo disponível e a carga de trabalho

ser um obstáculo. A autora já indica a apropriação das Tecnologias da comunicação e da

informação (TIC) para tentar baratear os processos e reduzir as distâncias.

Quiroz (2017) também chama atenção para a existência da necessidade de atribuir

a pessoas, ou instituições, especíĄcas o papel de liderança do processo de interação,

não deixando para o Şlive arbítrioŤ, mas motivando o respeito aos comprometimentos

voluntários e a coerência entre os desejos e as ações reais para alcança-los. Fazendo

uma analogia com o cinema e a produção audiovisual, o ŞGestor da EducomunicaçãoŤ

seria um Diretor de Produção, com um grande entendimento do projeto como um todo,

sendo responsável por seu andamento, delegando ações, tarefas e outras responsabilidades

menores, e aberto para entender onde podem ser feitos ajustes e rePLANejamentos. Além

da atuação na gestão administrativa, o proĄssional da educomunicação também é Şgestor

dos Ćuxos de informação (energia mental informada), capazes de promover a educação

e a comunicaçãoŤ (MARTINI, 2019, p.195, grifo nosso). Entendo a expressão grifada como

a existência da capacidade do educomunicador ter em mente informações, conhecimentos

e pensamentos qualiĄcados, voltados ao objetivo estabelecido para o projeto.

Soares (2012) descreve a Şgestão da comunicaçãoŤ, como relacionada ao planeja-

mento e execução de projetos. Neste trabalho, defendo que este papel cabe a uma Şgestão

da educomunicaçãoŤ, em um sentido que busca expandir o detalhamento dos processos

como aqui apresentados. Porém, existe um papel de gestor da comunicação, dentro destes
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processos: criar, estruturar, organizar e mediar espaços (ESPA) de comunicação entre

todas as pessoas envolvidas. Considerando que Şsem uma boa comunicação, a gestão

comunitária participativa [em associações sem Ąns lucrativos] avança com mais diĄculdadeŤ

(MARTINI, 2009, n.p.) e ŞgestãoŤ como algo intimamente ligado ao planejamento, tomada

de decisão e acompanhamento de ações, ela se aproxima de uma gestão comunicativa pela

necessidade de deĄnições relacionadas à comunicação externa, na interface do projeto

com a sociedade, e à interna, entre as pessoas envolvidas. Na subseção sobre Organização

de Espaços (ESPA), que virá mais adiante, explorarei as possibilidades de ESPAços, que

incluem os de comunicação, que devem ser criados desde a primeira hora dos projetos.

Educomunicadores apresentam habilidades para coordenar projetos culturais, facili-
tar a ação comunicativa de outras pessoas, inclusive no compartilhamento de conhecimentos
e na apropriação de novos saberes presentes no mundo (GALL, 2005), e também apresentam
preocupações referentes à democratização do acesso a informação e a formação de valores
solidários e democráticos (SOARES, 2009). Adiciona-se, ainda, a estas características os
Şvalores educativosŤ presentes nas ŞarticulaçõesŤ promovidas pelos proĄssionais do campo
da educomunicação:

a) la opción por aprender a trabajar en equipo, respetando las diferencias;

b) la valorización de los errores como parte del proceso de aprendizaje;

c) el amparo a proyectos dirigidos a la transformación social;

d) la gestión participativa de todo el proceso de intervención comunicativa
de todo o processo de intervenção comunicativa10 (SOARES, 2009, p.
196).

Como gestor, o educomunicador coordena equipes, corrige erros e dá o tom da gestão nos

processos educomunicativos.

Com o início dos projetos também se iniciam processos de documentação, registro,

contratações, comunicações oĄciais, burocracias em geral. As aptidões de organização

documental do educomunicador são valorizadas neste momento porque garantem uma

segurança jurídica e burocrática do projeto. Durante os projetos, estes processos continuam,

adicionando-se a possível necessidade da preparação de ŞrelatóriosŤ, organização lógica

de dados, informações e conhecimentos gerados pelas ações planejadas, e pelos processos

de gestão em si, que pode ser entendida também como uma necessidade de monitora-

mento e controle. Este tipo de documentação, aliada a processos de AVALiação, alicerça os

rePLANejamentos de rota durante a execução do projeto, assim como o PLANejamento

de um novo ciclo. Observando também a CONExão com a área de intervenção da educo-

municação de ReĆexão Epistemológica, processos de documentação são valorizados para

fomentar a pesquisa acadêmica relacionada à educomunicação, ligando a prática à teoria.
10 Tradução livre: Şa) a opção por aprender a trabalhar em equipe, respeitando as diferenças; b) a

valorização dos erros como parte do processo de aprendizagem; c) o amparo a projetos dirigidos à
transformação social; d) a gestão participativaŤ.
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As ações planejadas podem gerar desCONExão e/ou confrontos com instituições,

organizações e/ou pessoas. Educomunicadores devem estar preparados para tais situações,

inicialmente identiĄcando os riscos das ações no processo de AVALiação, e mantendo um

acompanhamento contínuo das ações planejadas. Caso situações adversas e/ou de confronto

sejam inevitáveis, devemos saber como agir, prevendo uma forma de mediar conĆitos,

minimizando o desgaste das pessoas envolvidas e as consequências na sua Mobilização

(MOBI ).

É evidente a relação da GESTão com os processo de MOBI lização das pessoas

envolvidas nos projetos e de Organização de ESPAços de educação e comunicação. Explanarei

a seguir sobre estes dois processos mais a fundo, em subseções dedicadas a eles.

8.2.5 Mobilização

A Mobilização (MOBI ), como processo, parte de uma proposta de que é objetivo do
educomunicador

mobilizar a energia conectiva/conativa de uma identidade comum que
fortaleça as dimensões sociais e, [para que] desta forma, consolide a
cidadania de forma equilibrada, ratiĄcando as lutas pelos direitos civis,
políticos e sociais em âmbito local e global (MARTINI, 2019, p.195).

Num nível de maior escala, trata dos esforços de MOBI lização da sociedade para garantir o

direito à expressão, essencialmente através de uma busca de possibilidades de uma gestão

participativa e dialógica dos processos comunicativos nos espaços educativos (SOARES,

2009). Mas, a medida que tratamos de projetos de uma realidade tangível (microescala)

ela é caracterizada pelos incentivos, estímulos, instigações e/ou sensibilizações que o educo-

municador administra e/ou provoca intencionalmente nas pessoas envolvidas nos projetos,

com o objetivo de incentivar a participação nas ações educomunicativas PLANejadas. Em

um nível de menor escala, a MOBI lização parte de uma sincronia entre objetivos das

pessoas envolvidas que pode ser promovido a partir dos processos de AVALiação, CONExão

e PLANejamento, daí vem a interdepedência destes processos. A MOBI lização é também

um processo de relacionamento, de descoberta.

Para aprofundar o que representa a participação ativa, trabalho com a deĄnição de

Almeida, Guindani e Morigi (2011, p. 961): um cidadão é alguém que tem Şa oportunidade

de questionar as formas de ordenamento da sociedade, a constituição de direitos e deveres,

que orientam a sociabilidade, como sua dimensão simbólica culturalŤ e que a participação

cidadã Ştorna-se imprescindível para coletivizar as demandas e decisões necessárias, que

efetivam a conĄguração do espaço público contemporâneoŤ. A participação ativa das

pessoas nas ações planejadas é proveniente de alguma fonte, por mais subjetivo que seja.

Uma pessoa participa de forma ativa quando: escuta, ouve, propõe, manifesta-se, decide,

constrói e reforma, exercendo sua cidadania em diversos níveis possíveis.
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A discussão sobre as barreiras à participação social e as possíveis contribuições da

educomunicação, proposta por Toth, Mertens e Makiuchi (2012) (Tabela 2) faz com que

adentremos no campo dos fatores culturais, políticos e sociais e nos aspectos psicológicos e

motivacionais. As autoras relatam que a educomunicação Şvisa fortalecer a vivência do

senso comunitário, o que possibilita resgatar a interlocução política de grupos excluídosŤ

(TOTH; MERTENS; MAKIUCHI, 2012, p. 119) e colocam que as formas práticas desse

fortalecimento estão ligadas, novamente, ao caráter de inversão de papeis, de tornar

o público produtor de informações e comunicação, especialmente ao criar Şespaços de

expressão de acordo com interesses e domínio das técnicas especíĄcas de cada umŤ. É

relatado que nos projetos analisados pela pesquisa de Toth, Mertens e Makiuchi (2012)

constatou-se que houve aumento no interesse de participantes, que passaram a ser mais

proativos, avaliadores e autônomos nos espaços e também se tornaram multiplicadores na

formação de outros participantes, também apontando para o aspecto de multiplicação da

MOBI lização.

Tabela 2 Ű Possíveis Contribuições da Educomunicação para transpor as barreiras da

participação social segundo (TOTH; MERTENS; MAKIUCHI, 2012).

Barreira Possível Contribuição

Desníveis de participação social - rela-

ções de poder desiguais

Promoção de maior horizontalidade nas

relações

Limites na expressão dos participantes Oportunidades de maior expressão

Desmotivação à participação social Permite que o público seja produtor das

informações

Saturação dos espaços de participação

social - limites de participação

Potencial de criar espaços alternativos

de participação, democratizar acesso à

informação e os espaços de pronuncia-

mento

Fonte: Elaborada pelo Autor, baseado em (TOTH; MERTENS; MAKIUCHI, 2012).

Durante o VIII Colóquio Ibero-americano de Educomunicação e IX Colóquio

Catarinense de Educomunicação, o pesquisador catalão Joan Ferrés disse que: ŞLa emoción

está en corazón de la experiencia mediáticaŤ11. Segundo Almeida, Guindani e Morigi

(2011), também devem ser incorporados e considerados fatores como o compartilhamento

de valores e crenças, relacionados à identidade cultural, que podem possibilitar Şações e

estratégias políticas comprometidas e que renovam alternativas de mobilizaçãoŤ (p. 974),

elementos de ordem emocional e afetiva, pois Şintegram a construção da subjetividade dos

11 Tradução livre:ŞA emoção está no coração da experiência midiáticaŤ. Disponível em: <https://youtu.
be/qfz1yE9uE8A?t=5690>

https://youtu.be/qfz1yE9uE8A?t=5690
https://youtu.be/qfz1yE9uE8A?t=5690
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sujeitos e também regem os comportamentos e a vida social (p. 974). A CONExão fraterna,

relacionada às emoções, afetos e sentimentos compartilhados entre as pessoas e os lugares

envolvidas nos projetos, tanto a comunidade que os recebe, quanto a equipe envolvida,

tem inĆuência e também deve ser consideradas.

8.2.5.1 Fatores de Mobilização

A partir de uma análise das perspectivas apresentadas pelas pesquisadoras e

pesquisadores mencionados acima, listo abaixo alguns exemplos de fatores de MOBI lização:

1. O envolvimento nos processos de concepção como, por exemplo, AVALiação, CONExão

e PLANejamento, fazendo com que se sinta parte das ações. A pessoa poderia dizer:

ŞMe sinto parte do que está acontecendoŤ.
2. A possibilidade e incentivo para tomarem parte nas ações, inĆuenciando-as, com voz

e vez para dialogar e agir, características presentes, de alguma forma, nos processos

de GESTão. A pessoa poderia dizer: ŞMinha contribuição é possível, valorizada e

posso inĆuenciar o andamento do projetoŤ.
3. A contratação, recompensa, o recebimento de uma contrapartida, ou o proveito de

um resultado com alto valor e importância percebida, em troca do trabalho realizado,

ou da colaboração nas ações. A pessoa poderia dizer: ŞTenho interesse que o projeto

seja um sucesso, e que corra tudo bem, para que eu receba minha contrapartidaŤ.

Toth, Mertens e Makiuchi (2012) relatam que a continuidade da mobilização se

relaciona com os recursos alocados para contratação de proĄssionais que trabalham

para fazer a mobilização continuada dos atores envolvidos nos projetos.
4. A inĆuência de uma pessoa, grupo de pessoas, ou instituição com grande importância,

relevância, autoridade e/ou conexão fraterna percebida e/ou sentida pelas pessoas.

A pessoa poderia dizer: ŞConĄo na importância que a/o pessoa/grupo/instituição

diz que este projeto possuiŤ.
5. A conexão física ou emocional, interesse e/ou imersão na temática do projeto. A

pessoa poderia dizer: ŞEsse projeto me interessa muitoŤ.

Estes fatores não estão ordenados em ordem de importância, podem se interseccionar e se

complementar. Quanto mais fatores, como os listados acima, estiverem exercendo inĆuência

sobre as pessoas que podem integrar os projetos, mais provável que a participação se dê

de forma ativa, espontânea, e exigindo menos energia de educomunicadores envolvidos.

O processo de MOBI lizar parte de educomunicadores, para dar início a uma série

de Ş(re)ações em cadeiaŤ entre as pessoas envolvidas e implicadas nos projetos para, na

sequência, siga com ações ŞcatalisadorasŤ12, que facilitem processos espontâneos para que,
12 Na química, um catalisador é uma substância que não participa da reação química mas, ao estar

presente, ela diminui a energia necessária para uma reação começar e aumenta a velocidade do processo,
ajudando o processo a ganhar em eĄciência.
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na medida do possível, as energias dos educomunicadores possam ser voltadas de fato as

ações previstas nos projetos e também, adicionalmente, à melhoria contínua dos processos

(AVAL, CONE, PLAN, GEST).

8.2.6 Espaços, Organização de

Ao considerar a educomunicação como constituída por uma teia de relações in-

clusivas, democráticas, midiáticas e criativas, e que ela não emerge espontaneamente em

um determinado ambiente, ela precisa ser construída intencionalmente (SOARES, 2012),

surge a necessidade de organizar Espaços (ESPA) para que isso aconteça, pelo menos em

um primeiro momento. Quiroz (2017) evidencia a urgência de proposições de criação de

espaços com os canais e meios jornalísticos dos territórios com o propósito de proteger o

meio ambiente, ao perceber a importância de uma combinação do jornalismo ambiental,

tido com crítico e responsável, com uma educação com pauta ambiental, comprometida

com a informação sobre os Şfenómenos, problemas y potencialidades de la naturaleza,

incluyendo a los seres humanosŤ13 (p. 64), sendo assim um exemplo de uma forma de

conceber características iniciais de um ESPAço.

Toth, Mertens e Makiuchi (2012) relatam que existem limites impostos pelos
próprios espaços de participação social.

Os espaços virtuais ampliados pelas ferramentas tecnológicas estão cada
vez mais à disposição da população, mas sua utilização para Ąns de
ampliação da democracia depende de diversos fatores tecnológicos,
culturais, sociais e políticos (TOTH; MERTENS; MAKIUCHI, 2012,
p. 124, grifo nosso).

As autoras expõem em seu trabalho que a educomunicação, ao desenvolver ecossistemas

educomunicativos, está propiciando novos espaços de participação e que, ao utilizar os

novos recursos tecnológicos disponíveis para sua época e localidade, têm um caráter

de potencializar as capacidades destes espaços, especialmente pelo fato de gerar uma

ŞbidirecionalidadeŤ, ao permitir a emissão e recepção de mensagens. Sendo esse um aspecto

dos vários que podem ser debatidos quanto aos ESPAços a serem organizados, percebo a

necessidade de buscar outras características adicionais.

8.2.6.1 Aspectos de Espaços

Para ampliar a compreensão sobre este processo apresento alguns aspectos de

ESPAços, que podem ser objeto de caracterização:

1. Por seus objetivos Ű (Para que? / Por que?):
13 Tradução livre: Şfenômenos, problemas e potencialidades da natureza, incluindo os seres humanosŤ.
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a) AÇÃO Ű para realizar as ações educomunicativas previstas no projeto (espaços

de ação EDUCOMunicativa);
b) ACOLHIMENTO Ű para acolher as pessoas, criando e fortalecendo laços de

afeto, identiĄcação e conĄança (incentivando a MOBI lização);
c) DIÁLOGO Ű para dialogar, compartilhar experiências e reĆexões (para AVALiar

e CONEctar); e
d) DELIBERAÇÃO Ű para serem deliberativos quanto ao projeto e suas ações

(para PLANejar e fazer a GESTão).
e) CONHECIMENTO Ű para criar, compartilhar e atualizar conhecimentos das

pessoas envolvidas, até mesmo dando forma física (CRIAção).
f) PUBLICAÇÃO Ű para divulgar, compartilhar e debater sobre os produtos

resultantes dos processos planejados (PUBLicação)

2. Pelo nível de abertura do espaço Ű (Para quem?):

a) FECHADO Ű que não tem a participação de pessoas que não estão envolvidas

no projeto;
b) ABERTO Ű que preveem a participação de pessoas externas ao projeto, ou

estão abertos a recebe-la.

3. Como é a presença das pessoas nos espaços Ű (Onde?):

a) PRESENCIAL Ű com a presença física das pessoas envolvidas, nos locais

disponíveis para os encontros;
b) VIRTUAL Ű com a presença virtual das pessoas envolvidas, através de platafor-

mas, aplicativos e redes sociais que atendem às necessidades comunicacionais

do grupo;
c) HÍBRIDO Ű presencial e virtual, considerando as possibilidades, especiĄcidades,

limitações e características das formas presencial e virtual.

4. Pelo aspecto de simultaneidade das pessoas no espaço, seja com a presença física ou

virtual Ű (Como?):

a) SÍNCRONO Ű quando as pessoas estão reunidas em tempo real, ou seja, ao

vivo, não necessariamente de forma presencial (3a).
b) ASSÍNCRONO Ű quando as pessoas estão enviando e recebendo mensagens

para serem lidas e respondidas a qualquer tempo.

5. Pelo caráter ou forma da comunicação Ű (Como?):

a) FORMAL Ű quando há um protocolo a ser seguido, seja na estrutura das

comunicações ou no teor delas. Exemplos de comunicações formais podem ser

ofícios, cartas, cerimoniais, assembleias, dentre outras formas de comunicação

que ocorrem em espaços em que necessitam que sejam seguidos procedimentos,
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seja por uma demanda burocrática, de costumes, da própria complexidade da

comunicação, ou de qualquer outro aspecto que seja percebido como válido

pelas pessoas envolvidas.
b) INFORMAL Ű quando não há uma forma pré-estabelecida de comunicação a ser

seguida, sem ter prejuízo a importância desse tipo de comunicação. A comunica-

ção informal pode possibilitar maior liberdade de expressão e oportunidades de

criar conexões entre as pessoas e de encontrar formas diferentes de se relacionar

que, as vezes, não são possíveis em espaços com a comunicação mais rígida.

6. Pela linearidade da comunicação Ű (Como?):

a) LINEAR Ű espaço que permite que somente um assunto seja tratado, ou uma

atividade de comunicação aconteça, de uma vez. Essa característica pode se

dar pela proposta em si ou por limitações técnicas. Por exemplo: assembleias,

aulas, e conversas virtuais em alguns aplicativos são lineares, tratando de um

assunto por vez.
b) MULTI-LINEAR Ű espaço que permite que várias comunicações ocorram simul-

taneamente, de acordo com as necessidades de cada projeto. Exemplos aqui

são ferramentas virtuais que permitem a organização de várias comunicações

assíncronas ao mesmo tempo, como grupos de e-mails e servidores de Discord

ou Zulip14. Também podem ser consideradas atividades síncronas onde são

criados grupos paralelos de trabalho para cada parte, etapa ou temática a ser

debatida ou executada.
c) FRAGMENTADA Ű a comunicação em um espaço é fragmentada quando trata

de mais de um assunto ou propósito ao mesmo tempo de forma descontinuada

ou incompleta. Essa forma de comunicação não é ruim, ou desqualiĄcada, por

natureza, mas deve ser conhecida e considerada. Ela pode ajudar em momentos

de chuva de ideias, ou brainstorm, acolhimento informal, mas deve ser evitada

em espaços com objetivos especíĄcos a serem alcançados, por desvirtuar a

comunicação objetiva necessária a alguns processos. Exemplos em que essa

forma de comunicação é aplicada ou existente são: dinâmicas de grupo, espaços

de acolhimento, grupos do aplicativo WhatsApp sem uma pauta deĄnida e

dominante, reuniões presenciais sem pauta ou objetivo.

7. Pelas relações de poder nos espaços Ű (Como?):

a) VERTICAL Ű quando há a priorização nas oportunidades de expressar pontos de

vista e opiniões, nas deliberações, nas ações a serem executadas, ou seja, no poder

de tomada de decisão para uma ou mais pessoas, representando a si mesmas,

um grupo ou instituição. Exemplos são: um set de Ąlmagem de uma produção
14 ConĄra mais sobre o Discord em: <https://discord.com/> e sobre o Zulip em <https://zulip.com/>.

Ambos são aplicativos que permitem a criação de chats diversos para um determinado grupo.

https://discord.com/
https://zulip.com/
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audiovisual em que uma pessoa Ącou responsável pela tomada de decisão

(direção), ou uma escola em que está centralizada na equipe administrativa e

de coordenação as principais decisões.

b) HORIZONTAL Ű quando existem oportunidades iguais de expressão e ação para

todas as pessoas que integram o projeto. Exemplos são: um projeto que, durante

a sua execução, aceita que sejam alterados aspectos deĄnidos no PLANejamento,

a pedido das pessoas que estão implicadas nas ações, ou uma escola em que há

uma consulta aos alunos e alunas sobre mudanças a serem realizadas na sua

infra-estrutura.

8. Quando estes espaços estão ativos Ű (Quando?):

a) CONTÍNUO Ű a partir do momento que é iniciado, segue acontecendo de forma

contínua, até ser encerrado por alguma ação. Exemplos: grupos em aplicativos

de conversa, murais de avisos.

b) ORDINÁRIO Ű espaços que acontecem de forma periódica, com agendamento e

aviso com relativa antecedência para as pessoas que participarão. Pode contar

com uma pauta ou temática de discussão ou metodologia recorrente. Exemplos:

assembleias periódicas, reuniões de avaliação de módulos de um curso, espaços

mensais de recepção de novos participantes.

c) EXTRAORDINÁRIO Ű espaços convocados em ocasiões especiais, para resolver

questões imprevistas, urgentes, que demandam ação tempestiva para assegurar

benefícios, aproveitar oportunidades, resolver problemas e afastar riscos dos

projetos. Exemplos: mudanças no projeto por conta de desastres naturais,

questões sanitárias, problemas políticos, enĄm, impedimentos diversos que

exigem deliberação e ação de integrantes do projeto.

9. Pela duração dos espaços Ű (Por quanto tempo?):

a) DETERMINADA Ű quando está deĄnido um momento, ou condição, para

inciar e para encerrar um determinado espaço. Exemplos: oĄcinas, aulas, assem-

bleias com um teto de tempo, ambientes virtuais de aprendizagem que estarão

disponíveis até uma determinada data.

b) PERMANENTE Ű quando o espaço é de acesso, ações e interações contínuos,

sendo aberto ou podendo ser organizado junto com o início do projeto e, depen-

dendo de circunstâncias como despesas e mobilização das pessoas, permanecendo

aberto após a sua realização. Exemplos: grupos de aplicativos ou servidores de

chat, de e-mails, ouvidorias ou reuniões periódicas.

c) INDETERMINADA Ű quando não são deĄnidas datas, prazos ou condições

para o encerramento de um determinado espaço. Os espaços com duração
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indeterminada podem confundidos com os espaços permanentes, mas eles diferem

no aspecto de que no segundo há uma consciência de que o espaço se manterá

aberto, e que há a possibilidade de encerrá-lo, que não existe no primeiro, que

entendo ser uma característica de um espaço que pode ter sido criado de forma

emergencial, ou não prevista no PLANejamento (extraordinária - 8c).

10. Pela efemeridade da comunicação que ocorre nestes espaços Ű (Por quanto tempo

estará acessível?):

a) EFÊMERA Ű quando o conteúdo das comunicações rapidamente se torna difícil

ou impossível de ser lembrado, revisto ou acessado. Exemplos: Grupos de

aplicativos de chat com um grande volume de mensagens, e também conversas

ou reuniões sem registros.

b) DURADOURA Ű quando o conteúdo das comunicações Ąca registrado de forma

acessível e pode ser revisitado para ser usado como referência, ou registro

válido de processos de diálogo, construção e decisão. Exemplos: espaços com

pessoas responsáveis pela documentação, como em atas de assembleias, e tam-

bém comunicações digitais organizadas ou em plataformas em que a busca é

otimizada.

O esforço de organização destas características não fez juízo de valor sobre se a

deĄnição de um determinado aspecto ser melhor ou pior para um projeto. A separação

das características em categorias teve como objetivo detalha-las e não isolá-las umas das

outras. Os projetos não devem optar por uma ou outra forma de construir seus espaços em

detrimento das outras, e sim devem saber optar por uma ou outra em um determinado

momento, e também combinar os diversos potenciais de cada forma. Por exemplo, podem

existir encontros virtuais (3b) como Şacciones comunicativas para fortalecer los lazos

creados y potenciarlos con reuniones presencialesŤ15 (QUADROS; QUADROS, 2015, p.

790), usando assim o potencial das formas presencial e virtual, sem remover a importância

do poder de promover o debate propiciado pelas formas virtuais, que também tem seu

valor para a difusão de ações das comunidades envolvidas. Abaixo, tento trazer algumas

outras perspectivas práticas, mais exemplos, relacionados a estas decisões que podem

otimizar os processos de comunicação e educação em projetos de educomunicação.

Um primeiro espaço a ser formado, na maioria dos projetos de educomunicação é

um Şespaço oĄcial de comunicaçãoŤ, um canal para que sejam feitos trocas de informações,

diálogos, debates e até mesmo decisões sobre projetos, podendo ser importante para

otimizar os processos de PLANejamento, GESTão, MOBI lização e a organização de outros

ESPAços. Ele pode ter como objetivo (1) principal o Diálogo (1c), mas também ser para
15 Tradução livre: Şações comunicativas para fortalecer os laços criados e valorizá-los com encontros

presenciaisŤ.
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outros objetivos, como o Acolhimento (1b) e o Conhecimento (1e). As outras características

listadas (2 a 10) também devem ser observadas, mas destaco que um espaço oĄcial de

comunicação de um projeto pode ser um canal de comunicação digital, ou seja, virtual

(2b), possibilitando o acesso das pessoas envolvidas de qualquer lugar, desde que tenham

acesso a computador ou smartphone e internet. Alguns canais de comunicação digital

permitem a comunicação linear (6a) ou multi-linear (6b) e permitem que as informações

estejam disponíveis de forma duradoura (10b). Cabe ao educomunicador, observando as

características e necessidades do projeto e em diálogo com as pessoas envolvidas, decidir

por uma opção para o Şespaço oĄcial de comunicaçãoŤ. Exemplos possíveis de canais de

comunicação digitais que podem ser usados são: troca de e-mails em grupos ou listas; grupos

dos aplicativos de conversa WhatsApp Telegram ou Signal; grupos ou chats nas redes sociais

Facebook, Instagram ou Mastodon; e servidores de conversa de texto e voz no Discord, Zulip

ou Slack, somente para mencionar alguns que estão sendo usados recentemente (2021).

Para de fato executar as ações que foram PLANejadas é imprescindível a organização

dos ESPAços com objetivo de Ação (1a). Certamente as pessoas envolvidas diretamente

aprenderão muito em todos os processos de comunicação e educação que acontecerão

nos momentos do projeto, mas julgo necessário que a maioria dos esforços se direcione

às ações educomunicativas PLANejadas, que ocorrerão nestes espaços a que me reĄro

agora. Dentre as características (2 a 10) citadas acima para caraterizar os ESPAços, com

objetivos de ação (1a), idealmente deve existir uma preocupação em permitir que sejam

abertos (2b), de caráter informal (5b), que as relações se deem de forma horizontal (7b),

na medida do possível, para que possam estar acessíveis a comunidade ou público ao

qual é oferecido, e que possuam uma duração determinada (9a), para que seja possível

perceber o começo e Ąm, ou ciclos, da execução e dessa forma possa ser AVALiado e ter seus

processos melhorados. Exemplos destes espaços de ação são: aulas e oĄcinas organizadas;

encontros para trabalho coletivo e mutirões; sessões de Ąlmes, debates ou saraus; gravação

de audiovisuais para rádio, televisão ou internet.

As decisões tomadas durante a realização dos projetos, quando o educomunicador

tem um papel de GESTor, podem se beneĄciar da criação de ESPAços com objetivo de

deliberação (1d). Eles são recomendados, principalmente, quando um projeto se propõe a

ter uma maior transparência quanto à GESTão, sendo mais aberto (2b) e, principalmente,

quando ele se propõe a ser executado de forma horizontal (7b). Quando um projeto possui

estas características, um espaço de deliberação também pode se beneĄciar por acontecer

de forma ordinária (8b) e que as comunicações e decisões estejam disponiveis de forma

duradoura (10b).

Nestes espaços são encontrados (novos) desaĄos, como por exemplo o persistente

desinteresse de pessoas participantes, a diĄculdade no fortalecimento das autonomia para

decisão e captação de recursos das lideranças internas dos grupos sociais trabalhados, a
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falta de conhecimento das problemáticas locais sociais e ambientais por parte do público

atendido e o acesso limitado à internet e a dispositivos que à acessem os novos recursos

tecnológicos (TOTH; MERTENS; MAKIUCHI, 2012). Descrevo todas estas possibilidades

de caracterização dos ESPAços para demonstrar que o educomunicador, ao formatá-los,

toma decisões e faz escolhas relacionadas a eles que determinam a qualidade das ações

planejadas, da comunicação e dos processos de aprendizagem-ensino que acontecerão entre

as pessoas envolvidas.

Os ESPAços podem ser canteiros de obra de construção coletiva, da inclusão, da

democracia e da criatividade dentro dos projetos, e a sua organização e formatação consci-

ente pelos educomunicadores promove a aderência das pessoas envolvidas (MOBI lização),

possibilitando a percepção do que pode ser a educomunicação e do seu potencial na prática.

Figura 29 Ű Processos na Gestão da Educomunicação - Final?

Fonte: Autor, 2021 [Realizado com Inkscape].

No quadrante Ąnal de nosso ciclo (Figura 29), se encontram, próximos ao núcleo

EDUCOM , os processos de Criação (CRIA) a Publicação (PUBL), ambos processos relacio-

nadas ao aspecto de um ecossistema educomunicativo de construção e disseminação de

saberes (SARTORI, 2021).

8.2.7 Criação

O processo de Criação refere-se à organização dos resultados das ações educomuni-

cativas realizadas, que inclusive podem envolver um ou mais produtos áudio-scripto-visuais
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(CLOUTIER, 1975), como vídeos, animações, Ąlmes de curta, média e longa metragem,

episódios de podcasts, programas de rádio, produtos cujo Şestágio ĄnalŤ16 é textual - como

jornais impressos, cartilhas, guias, newsletters digitais, revistas, livros, relatórios, materiais

de divulgação cientíĄca, enĄm, todo material que é resultado dos processos planejados

(PLAN ) e executados (GEST e MOBI ) no âmbito da realização dos projetos.

Toth, Mertens e Makiuchi (2012) referem-se a uma barreira para a participação
das pessoas em projetos que é a dos Şlimites na expressão dos participantesŤ e defendem
que a educomunicação tem inĆuência na atuação das pessoas envolvidas em projetos e
ações no sentido de promover sua mudança de posição de receptores de bens culturais
e comunicacionais para a posição de produtores, especialmente por meio de ações de
valorização de sua identidade social e cultural (SARTORI; MARTINI, 2008). Isso é
possibilitado por abordagens que promovem conhecimentos sobre recursos, formas de
comunicação e linguagens através de ações na área de intervenção da educomunicação
(Figura 25) de Mediação Tecnológica na Aprendizagem, evidenciando mais uma CONExão
entre áreas de intervenção a ser considerada pela Gestão da Educomunicação, inclusive ao
considerar que:

as NTIC [Novas Tecnologias de Informação e Comunicação] não são
ferramentas neutras, elas devem estar integradas em uma política
que preveja sua aplicação para suprir as necessidades de educação e
comunicação do ambiente associativo (MARTINI, 2009, n.p., grifo nosso).

Assim deve-se considerar no planejamento das ações: as abordagens, relações e usos com

essas tecnologias, dando forma às ŞpolíticasŤ que preveem sua aplicação, como destacado na

citação acima, considerando as NTIC como dispositivos de educomunicação, que precisam

ser adaptadas às necessidades dos ecossistemas comunicativos, e não ao contrário Ű nós nos

adaptarmos as tecnologias (MARTINI, 2009, n.p.). As decisões relacionadas às tecnologias

disponíveis, ou que tem um uso almejado, em determinados projetos, devem ser baseadas no

entendimento das suas possibilidades, aplicações e consequências, criando uma demanda

de um processo de aprendizagem contínua dessas tecnologias, principalmente para os

educomunicadores.

Caprino e Martínez-Cerdá (2016) consideram importante levar em consideração que

la mera producción de contenidos no siempre signiĄca empoderamiento
ciudadano, puesto que podría darse el caso de que una actividad simple-
mente reprodujese algo ya existente en los medios. Así, es fundamental
que para desarrollar las habilidades comunicativas venga conjugada tam-
bién la comprensión crítica17 (CAPRINO; MARTÍNEZ-CERDÁ, 2016,
p. 42).

16 Uso o termo Şestágio ĄnalŤ para se referir aos produtos que são textuais porque a produção audiovisual
apresenta diversas possíveis etapas em que há produção textual, como na elaboração de roteiros.

17 Tradução livre: Şa mera produção de conteúdo nem sempre signiĄca empoderamento do cidadão, pois
pode ser que uma atividade simplesmente reproduza algo já existente na mídia. Assim, é essencial que
a compreensão crítica também venha junto para desenvolver habilidades de comunicaçãoŤ.
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A compreensão crítica da realidade pode estar aliada à CRIAção. Martini (2009) indica
uma das questões primordiais a serem tratadas pelos educomunicadores em relação a
comunicação: o enraizamento da passividade na comunicação.

A comunicação massiva encara, de modo geral, os indivíduos como
receptores de seus conhecimentos, e eles se sentem confortáveis nesta
posição até que sintam a necessidade de comunicar algo. É na
hora de comunicar que se percebe como esta cultura da passividade está
arraigada (MARTINI, 2009, n.p., grifo nosso).

Essa situação gera uma ordem de problemas e obstáculos, por exemplo, relacionados ao

protagonismo dos cidadãos nos processos comunicacionais, e é um ponto de resistência

a se considerar quando dizemos que a educomunicação em si precisa ser construída

intencionalmente (SOARES, 2012), despendendo uma energia inicial para desaĄar o status

quo e iniciar os processos planejados. Ainda, Martini (2009, n.p.) adiciona que Şa necessidade

de comunicar pode ser uma ótima oportunidade para educarŤ, ao usar a comunicação

como gatilho para desenvolver ações de educomunicação. Está aí a oportunidade para o

educomunicador associar à compreensão crítica dos meios de comunicação aos processos

educacionais que envolvem a CRIAção de produtos áudio-scripto-visuais no âmbito dos

projetos.

Além da organização dos produtos resultantes dos processos educomunicativos

PLANejados, adiciono que cabe ao Şgestor da educomunicaçãoŤ ativamente fomentar, em

determinada etapa da realização de um projeto, a síntese dos conhecimentos construídos

colaborativamente, tendo em vista propiciar aos participantes a experiência de conceber

um produto comunicativo, ao mesmo tempo que ao criar tal produto, possibilitam a sua

disseminação (PUBL), como apresentarei a seguir.

8.2.8 Publicação

A Publicação (PUBL), como processo, trata de tornar público, acessível, comparti-

lhável e aberto ao diálogo os resultados, produtos e experiências decorrentes dos projetos

de educomunicação. Ele também pode suprir a necessidade indicada por Quiroz (2017) de

existirem estratégias de visibilização do trabalho das redes. Esse processo busca alcançar

as pessoas que podem ser atravessadas pelos conteúdos criados, de acordo com os objetivos

do projeto (PLAN ), ao mesmo tempo que tem um caráter afetivo, ao propiciar às pessoas

participantes do projeto a experiência de ver sua obra, algo que construíram e Ąnalizaram,

tomar seus caminhos e servir para pautar os assuntos de relevância para os ecossistemas

educomunicativos nos quais foram produzidos.

Assim como todos os processos aqui apresentados, a PUBLicação deve ser considerada

durante o PLANejamento, para pautar as relações existentes entre as mídias, as pessoas

participantes - criadoras dos conteúdos e conhecimentos - e das pessoas que possivelmente

seriam afetadas pelo processo.
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8.2.9 Educomunicação

Ao centro do diagrama (Figuras 26, 28 e 29) está representada a Educomunicação

(EDUCOM) como único círculo completo, por estar necessariamente presente em todo o

ciclo, e justamente no centro, por ser o ŞalvoŤ de tudo que é realizado, o Şnúcleo do

planetaŤ. Todos os processos aqui apresentados estão ligados à educomunicação, por sua

vez ligada à intencionalidade, da noção da existência dos processos como os aqui neste

capítulo apresentados e da consideração de sua importância. Ela é nesta proposta de

processos de Gestão da Educomunicação um meta-processo, porque os processos como um

todo se referem, ou caminham em direção à ela, a educomunicação.

Toth, Mertens e Makiuchi (2012) relatam que a educomunicação, por estar se

consolidando como um Şcampo de atuação social baseado em processos de construção

coletiva que propõe a revisão crítica dos modelos de intervenção impostos a partir de

referências externasŤ (p. 117), está promovendo relações mais homogêneas entre atores

sociais - para superar a barreira relativa às relações de poder desiguais. Análises como

a de Toth, Mertens e Makiuchi (2012), e processos de AVALiação podem permitir a

percepção das relações de poder, cuja relevância vem do fato de elas não serem tão

facilmente entendidas Şa olho nuŤ, e são percebidas de formas diferentes por cada pessoa. A

partir das possíveis percepções das relações existentes estruturam-se com maior segurança

as instâncias decisórias, e se fomenta com mais precisão os processos de comunicação

horizontais.

Uma abordagem educomunicativa tem um aspecto central na gestão da educo-

municação, porque estamos falando de processos de comunicação e educação, que como

um campo de disputa de narrativas, considera Şuma luta permanente entre exclusão

e inclusão do direito à vozŤ (BACCEGA, 2008, p.11). Assim, devem ser estabelecidas

estrategias de comunicação (PLAN e CONE) para que participantes tenham condições de

representar a si próprios e o seu entorno, com seu repertório de interesses, vontades e

urgências, e proporcionando uma signiĄcativa e relevante produção e troca de sentidos

para todos (DANTAS, 2008). Com sua atuação, os educomunicadores também apresentam

preocupações referentes à democratização do acesso a informação e a formação de valores

solidários e democráticos (SOARES, 2009). A comunicação transforma seres humanos

em sujeitos na medida em que a educação é vista como um processo da comunicação,

uma construção partilhada do conhecimento mediada por relações dialógicas entre os

homens e o mundo (FREIRE, 2013). Freire partiu de um contexto brasileiro de injustiça

social e necessidade de informação, Şmarcado pela opressão política vigente no regime

militar (1964-1985), analfabetismo acentuado, extrema pobreza e desigualdade social

crescente, além da condição de manipulação político-ideológica da populaçãoŤ (PERUZZO,

2017, n.p.). Assim, segundo a autora, ele destaca-se pela indicação do caminho para a

redemocratização da sociedade como um todo, especiĄcamente com a democratização da
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cultura, o que nos traz às relações entre a educação e a comunicação libertadoras, e embora

ele tenha trabalhado principalmente no campo da educação, suas ideias contribuíram para

as práticas de comunicação popular, alternativa e comunitária.

Projetos voltados ao desenvolvimento, que contemplam uma relação forte entre
comunicação e educação, segundo Soares (2009), também estão alinhados com as seguintes
ideias:

se privilegia el ŞprocesoŤ frente al ŞproductoŤ; se garantiza el acceso,
la participación y la apropiación del caminar por parte de los actores
implicados; se contempla la pertinencia cultural de las acciones que se
plantean; se valoriza el saber local, comunitario y la representatividad de
todos los miembros del grupo; se impulsa la organización de redes; las
tecnologías son asumidas como medios y no como Ąnes en sí mismas; y
se trabaja con objetivos a medio y largo plazo, para dar garantía tanto al
dominio de los procesos por parte da la comunidad, cuanto a los cambios
prolongados y sostenibles18 (SOARES, 2009, p. 201, grifo nosso).

O processo resultante é caracterizado pela apropriação das comunidades da capacidade

de gerar ações baseadas em conhecimento, usando efetivamente os meios de comunicação

territorial para que se possa Şencontrar y compartir información para educar y comunicar

consciente y sensiblemente a los públicos de acuerdo a sus propios territoriosŤ19 (QUIROZ,

2017, p.69). Assim, o objetivo principal da sociedade civil na realização de projetos educo-

municativos poderia ser o topo do trapézio (Figura 27) de Caprino e Martínez-Cerdá (2016),

ou seja, a criação dos canais permanentes de comunicação comunitária, tendo em vista a

garantia de uma efetiva participação de cidadãos em processos sociais e comunicacionais.

Caprino e Martínez-Cerdá (2016) concluem, por exemplo, que ações educomunicativas

na educação não formal permitem o desenvolvimento de certos âmbitos sociais distantes

da educação formal como o empoderamento cidadão, o desenvolvimento comunitário, a

cidadania e a autonomia - colocando assim estas atividades como possíveis complementos

à educação formal, e indicando sua importância - e também ajudam a complementar ações

de formação proĄssional para promover uma integração socioeconômica, assim como a

defesa de seus direitos e oportunidades através da disponibilização de aptidões uteis ao

exercício da cidadania e do pleno direito.

Ao entender que em ações educomunicativas há premissas resultantes da incorpora-

ção de princípios freirianos na comunicação popular (PERUZZO, 2017), especiĄcamente

de criar e fortalecer processos que consideram: o diálogo como base para a comunicação
18 Tradução livre: Şo ŞprocessoŤ é privilegiado sobre o ŞprodutoŤ; é garantido o acesso, a participação

e a apropriação da caminhada pelos atores envolvidos; contempla-se a relevância cultural das ações
propostas; valorizam-se os saberes locais e comunitários e a representatividade de todos os integrantes
do grupo; a organização de redes é promovida; as tecnologias são assumidas como meios e não como
Ąns em si mesmas; e trabalha com objetivos de médio e longo prazo, para garantir tanto o domínio dos
processos pela comunidade, quanto as mudanças prolongadas e sustentáveis.

19 Tradução livre: Şencontrar e compartilhar informações para educar e comunicar de forma consciente e
sensível ao público de acordo com seus próprios territóriosŤ.
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horizontal, o cidadão como protagonista do seu destino, numa prática libertadora, ade-

rente a realidade vivenciada e tendo em vista a transformação social, estruturando-se em

processos majoritariamente inclusivos e colaborativos e com um horizonte democrático,

cabe aqui a atividade dos educomunicadores para garantir-las.

8.2.9.1 Deseja Reiniciar?

O processo da Şgestão da educomunicaçãoŤ não se encerra com uma etapa de

publicação (PUBL). A partir dela, pode-se iniciar um novo ciclo, ao construir uma avaliação

do ocorrido e ao repensar de forma crítica os objetivos e metodologia (AVAL) e CONE) do

projeto. Uma avaliação profunda e sincera permite descobrir os reais acertos, erros, quais

objetivos foram alcançados, e em qual medida, e proporcionar um rePLANejamento.

8.3 PERGUNTAS PARA UMA GESTÃO DA EDUCOMUNICAÇÃO

Apresento agora 94 perguntas que concebidas para receberem respostas abertas,

aĄrmativas, negativas, parcialmente aĄrmativas, ou impossíveis de serem respondidas e os

processos associados a elas:

Tabela 3 Ű Perguntas

Processos Pergunta

AVAL Existem pessoas na equipe do Projeto que, dentre as suas funções,

estão previstos processos de Avaliação? Como são estas funções?

AVAL Se existir, como é o processo de Avaliação que antecede o Planeja-

mento? Qual o formato do resultado Ąnal desse processo de Avaliação

inicial?

AVAL Se existirem processos de Avaliação, como é a participação das

pessoas implicadas no projeto nos mesmos?

AVAL Quais são os interesses e expectativas das pessoas implicadas no

Projeto?

AVAL Quais são os interesses e expectativas dos educomunicadores e/ou a

equipe do projeto de educomunicação envolvidos?

AVAL, CONE,

EDUCOM

Há uma Conexão dos processos de Avaliação com conceitos da

Educomunicação? Como ela é?

AVAL, PLAN Quais são as situações-problema a serem potencialmente soluciona-

das pelas ações que serão planejadas?

Continua na próxima página
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Tabela 3 Ű Continuação da página anterior

Processos Pergunta

AVAL, ESPA,

EDUCOM

O ecossistema educomunicativo apresenta os pressupostos para a

construção de espaços democráticos (PERUZZO, 2017)? O que pode

ser desenvolvido para melhorar os aspectos?

AVAL, GEST Se existir(em), como é(são) o(s) processo(s) de Avaliação que acom-

panha(m) a realização do Projeto? Qual o formato do resultado

Ąnal desse processo de Avaliação contínua?

AVAL Se existir, como é o processo de Avaliação que é realizado após o

término do Projeto, ou de um ciclo? Qual o formato do resultado

Ąnal desse processo de Avaliação Ąnal?

AVAL Se existir, como é o processo de Avaliação de um possível aumento

do ŞcoeĄciente expressivoŤ das pessoas que participaram do projeto?

CONE Existem pessoas na equipe do Projeto que, dentre as suas funções,

estão previstos processos de Conexão? Como são estas funções?

AVAL, CONE,

PLAN

Quais foram as características do Projeto, resultante do Planeja-

mento, que estão conectadas a resultados de processos de Avaliação?

CONE, PLAN As ações planejadas tem Conexão com a educomunicação?

CONE, PLAN As ações planejadas manifestam a possibilidade de resolução das

situações-problema? Se sim, quais?

CONE, PLAN Os objetivos das ações planejadas são voltadas para as necessidades

das pessoas implicadas por elas?

CONE Quais são as áreas do conhecimento relacionadas ao projeto?

CONE Se existirem, como são as Conexões entre as áreas do conhecimento

relacionadas ao projeto? Como elas se integram, e podem se apoiar

mutuamente?

CONE, PLAN As atividades planejadas estão conectadas através da Pedagogia de

Projetos?

CONE Como é a Conexão com instituições, organizações e empresas par-

ceiras do projeto?

CONE Estão presentes na articulação do projeto agentes educativos, auto-

ridades de estado e lideranças das comunidades (QUIROZ, 2017)?

PLAN Existem pessoas na equipe do Projeto que, dentre as suas funções,

estão previstos processos de Planejamento? Como são estas funções?

PLAN O processo de Planejamento tem como resultado Ąnal um Projeto?

PLAN Como é o processo de Planejamento? Há uma metodologia a ser

aplicada?

Continua na próxima página
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Tabela 3 Ű Continuação da página anterior

Processos Pergunta

PLAN Como é a participação das pessoas implicadas nas ações no processo

de Planejamento?

PLAN Como é o compartilhamento de conhecimentos sobre Planejamento,

tendo em vista a execução de novos ciclos do projeto com maior

independência de uma equipe especialista?

PLAN Como é a transparência referente ao que está sendo Planejado? O

projeto é aberto para consulta de todas as pessoas implicadas nas

ações planejadas?

PLAN Quantas e quais das Perguntas relacionadas ao processo de Planeja-

mento (p. 73) foram respondidas pelo Projeto resultante?

PLAN Foi elaborado um cronograma para o Projeto? Se sim, ele reĆete a

real duração dos processos, das ações planejadas e do projeto como

um todo?

PLAN Foi elaborado um orçamento para o Projeto? Se sim, ele reĆete as

necessidades de recursos a serem alocados para o projeto executar

as ações planejadas?

CONE, PLAN O Projeto resultante do Planejamento pode ser entendido pelas

pessoas participantes e/ou implicadas nas ações?

CONE, PLAN Como é a Conexão do que é planejado com o conceito de Cidadania

Comunicativa (ALMEIDA; GUINDANI; MORIGI, 2011)?

PLAN As pessoas que integraram o processo de Planejamento estão cientes

de que ele possivelmente precisará ser alterado durante a execução?

PLAN O Projeto, resultante do Planejamento, explicita um produto ou

resultado Ąnal a ser alcançado ao Ąnal do Projeto, ou de um ciclo

do mesmo?

AVAL, PLAN Quantos e quais elementos das dimensões de análise de atividades

de educação midiática de Caprino e Martínez-Cerdá (2016) estão

presentes no projeto?

GEST Existem pessoas na equipe do Projeto que, dentre as suas funções,

estão previstos processos de Gestão? Como são estas funções?

GEST A pessoa ou grupo responsável pela Gestão do projeto possui co-

nhecimentos, aptidões e/ou experiências relacionadas à Gestão de

Projetos?

GEST A pessoa ou grupo responsável pela Gestão do projeto prioriza o

trabalho em equipe, respeitando as diferenças (SOARES, 2009)?

Continua na próxima página
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Tabela 3 Ű Continuação da página anterior

Processos Pergunta

GEST A pessoa ou grupo responsável pela Gestão do projeto entende

os erros na execução como parte do processo de aprendizagem

(SOARES, 2009)?

GEST, CONE,

AVAL

A pessoa ou grupo responsável pela Gestão do projeto faz a do-

cumentação as ações do projeto, como em atas e relatórios, por

exemplo?

GEST, ESPA Existem uma ou mais pessoas responsáveis pela comunicação interna

do Projeto?

CONE, GEST Os recursos disponíveis (Ąnanceiros, conhecimentos, mão-de-obra)

são suĄcientes para a realização do Projeto Planejado?

GEST Como é feito o balanço da carga de trabalho entre a equipe do

Projeto?

GEST Existem contratos ou acordos entre o Projeto e as pessoas que são

contratadas de forma remunerada, ou entre o Projeto e as fazem

sua adesão de forma voluntária, por exemplo?

CONE, GEST,

MOBI

Como é a contribuição com recursos (Ąnanceiros, conhecimentos,

mão-de-obra) de instituições e pessoas parceiras do projeto?

AVAL, PLAN,

GEST

Quais são os possíveis conĆitos que a execução do projeto a ser

concebido pode gerar?

CONE, PLAN,

GEST, MOBI

Como será feita a mediação de conĆitos que venham a surgir como

consequência da execução do projeto?

CONE, MOBI Existem pessoas na equipe do Projeto que, dentre as suas funções,

estão previstos processos de Mobilização? Como são estas funções?

AVAL, CONE,

MOBI

Como se relacionam os interesses e expectativas das pessoas impli-

cadas e dos educomunicadores?

AVAL, CONE,

MOBI

Em que medida todas as pessoas envolvidas no projeto compartilham

os mesmos valores e objetivos de vida?

CONE, MOBI Como a participação no projeto pode propiciar para as pessoas parti-

cipantes novos conhecimentos sobre processos políticos e cidadania?

CONE, MOBI Como a Conexão entre instituições, organizações, empresas, atores

sociais e políticos pode contribuir com a Mobilização das pessoas

envolvidas no projeto?

CONE, MOBI Como é a inĆuência de pessoas ou grupos que são vistas como

autoridades nas localidades das pessoas implicadas pelo Projeto?

Continua na próxima página
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Tabela 3 Ű Continuação da página anterior

Processos Pergunta

GEST, MOBI Como é a inĆuência dos Fatores de Mobilização (p. 79) em cada

pessoa que integra a equipe do projeto?

MOBI Como é a inĆuência dos Fatores de Mobilização (p. 79) em cada

pessoa participante/implicada nas ações do projeto?

GEST, MOBI Como são as possibilidades e incentivos para que as pessoas impli-

cadas no Projeto inĆuenciem ativamente os processos de Gestão?

AVAL, MOBI Como a Mobilização das pessoas implicadas no Projeto pode se

tornar algo autônomo, ou seja, que não depende da ação contínua

de educomunicadores?

ESPA Existem pessoas na equipe do Projeto que, dentre as suas funções,

estão previstos processos de organização e manutenção de Espaços?

Como são estas funções?

AVAL, ESPA Quais são os recursos tecnológicos disponíveis para serem utilizados

na organização de Espaços? Como eles são utilizados?

ESPA, GEST Quais são os Espaços organizados para a execução do Projeto?

ESPA Como estes Espaços são caracterizados a partir dos aspectos de

Espaços (p. 80) apresentados?

ESPA Se existir, como é a combinação de diferentes características dos

Espaços para garantir uma melhor participação das pessoas?

PLAN, MOBI,

ESPA

Se existir, qual a estratégia para Mobilizar as pessoas para partici-

parem dos Espaços organizados?

ESPA Se existir(em), como é(são) o(s) Espaço(s) oĄcial(is) de comunicação

do Projeto?

GEST, ESPA Se existir(em), como é(são) o(s) Espaço(s) de decisão, deliberação

do Projeto?

CRIA Existem pessoas na equipe do Projeto que, dentre as suas funções,

estão previstos processos, ou a organização de Espaços, de Criação?

Como são estas funções?

CRIA Os processos de Criação envolvem a produção de obras áudio-scripto-

visuais?

CRIA Os processos de Criação podem ser caracterizados como colaborati-

vos? Como?

CRIA Dentre as ações, estão previstas formações, aulas ou oĄcinas sobre

linguagens artísticas? Como são?

Continua na próxima página
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Tabela 3 Ű Continuação da página anterior

Processos Pergunta

CRIA Dentre as ações, estão previstas formações, aulas ou oĄcinas sobre

recursos de comunicação? Como são?

CRIA As formações, aulas ou oĄcinas previstas propiciam, de alguma

forma, a compreensão crítica da realidade? Como são?

CONE, CRIA As formações, aulas ou oĄcinas previstas estão de acordo com as

necessidades e interesses das pessoas implicadas no Projeto?

CONE, CRIA Como é a relação entre a compreensão crítica da realidade, dos

meios de comunicação, com os processos educacionais que envolvem

a Criação de obras áudio-scripto-visuais?

AVAL, CRIA Os processos de Criação resultaram do Planejamento, ou ocorreram

espontaneamente nos Espaços do projeto?

CRIA Está prevista a Síntese dos conhecimentos construídos no Projeto?

Como ela é?

CRIA, PUBL Quais são os Şformatos ĄnaisŤ das obras resultantes de processos de

Criação?

PUBL Existem pessoas na equipe do Projeto que, dentre as suas funções,

estão previstos processos de Publicação? Como são estas funções?

GEST, PUBL Existem uma ou mais pessoas responsáveis pela comunicação externa

do Projeto?

PLAN, CRIA,

PUBL

Os processos de Criação foram planejados considerando que haveria

posteriormente a Publicação das obras criadas?

PLAN, CRIA,

PUBL

Para o caso das obras áudio-scripto-visuais, frutos de processos de

Criação, qual(is) é(são) o(s) público(s)-alvo para a divulgação?

PLAN, PUBL Existe uma estratégia no planejamento para visibilizar o trabalho

das redes, comunidades e organizações presentes no Projeto?

PLAN, PUBL Se acontecer, em quais canais de comunicação, abertos ou fechados,

será feita a Publicação das obras resultantes de processos de Criação?

AVAL, PLAN,

PUBL

Os processos de Publicação foram planejados considerando as rela-

ções existentes entre as mídias e as pessoas participantes?

EDUCOM Existem pessoas na equipe do Projeto que, dentre as suas funções,

estão previstos processos de Educomunicação, no sentido de au-

mentar a relevância dos conceitos e veriĄcá-los no andamento do

projeto? Como são estas funções? Há alguma pessoas especialista

em Educomunicação?

Continua na próxima página
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Tabela 3 Ű Continuação da página anterior

Processos Pergunta

CONE, PLAN,

EDUCOM

A Educomunicação está considerada explicitamente como um as-

pecto central, em relação aos conceitos, ideias e formas de fazer do

Projeto? Como isso é evidenciado?

GEST, ESPA,

EDUCOM

Nas relações de poder entre as pessoas envolvidas no projeto, é

perceptível uma horizontalidade? Quais são as ações identiĄcadas

que podem ser exemplos?

EDUCOM Nas ações do Projeto, os ŞprocessosŤ das pessoas participantes são

privilegiados em relação aos ŞprodutosŤ (SOARES, 2009)?

EDUCOM Nas ações do Projeto, são valorizados os saberes locais e comunitários

e a representatividade de todos os integrantes do grupo (SOARES,

2009)?

EDUCOM Nas ações do Projeto, é promovida a organização de redes (SOARES,

2009)?

EDUCOM Nas ações do Projeto relacionadas à educomunicação as tecnologias

são assumidas como meios, e não como Ąns em si mesmas (SOARES,

2009)?

PLAN, EDU-

COM

O Projeto possui objetivos de médio prazo, para garantir o domínio

dos processos pela comunidade em que é/será realizado (SOARES,

2009)?

PLAN, EDU-

COM

O Projeto possui objetivos de longo prazo, para promover mudanças

prolongadas e sustentáveis na comunidade em que é/será realizado

(SOARES, 2009)?

PLAN, ESPA,

EDUCOM

O Projeto possui como um de seus objetivos a criação de canais

permanentes de comunicação comunitária (CAPRINO; MARTÍNEZ-

CERDÁ, 2016)?

PLAN, EDU-

COM

No contexto em que é/será realizado, como os objetivos do Pro-

jeto podem ser complementares aos objetivos da educação formal

(CAPRINO; MARTÍNEZ-CERDÁ, 2016)?

CONE, EDU-

COM

Nas ações planejadas, são considerados os 9 processos da Gestão

da Educomunicação (AVAL, CONE, PLAN, GEST, MOBI, ESPA,

CRIA, PUBL, EDUCOM)?

Fonte: Elaborada pelo Autor

A cada pergunta está atribuída uma relação a um ou mais processos, dentre os

apresentados na seção anterior intitulada ŞProcessos na Gestão da EducomunicaçãoŤ. A

Tabela na Figura 30 abaixo demonstra que, apesar de existirem um total de 94 perguntas,
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os processos estão difundidos por todas delas. Nesse caso, se for feita a soma das relações

entre processos e perguntas, o resultado Ącaria acima de 94.

Figura 30 Ű Quantidade de Perguntas Relacionadas à cada Processo

Fonte: Elaborada pelo Autor

A seguir, apresentarei a aplicação desta ferramenta diretamente sob os dados

coletados sobre o Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano e o Programa Horizonte

Oceânico Brasileiro, para contemplar os objetivos especíĄcos de pesquisa de ŞIdentiĄcar nos

documentos publicados pelo programa HOB ações relacionadas à gestão da educomunicaçãoŤ

e ŞEstabelecer um paralelo entre as ações documentadas do Programa HOB e a gestão da

educomunicaçãoŤ.



Parte IV

Levantamento e Discussão dos Dados a partir das

Perguntas Propostas
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9 AS PERGUNTAS E OS DADOS

Nesta parte do trabalho responderei às ŞPerguntas para uma Gestão da Educo-

municaçãoŤ apresentadas na parte anterior (p. 91), fazendo o uso articulado dos dados

provenientes dos documentos do Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano - PainelMar

e do Programa Horizonte Oceânico Brasileiro - HOB. Esses documentos são referentes

à formação do PainelMar e à execução do primeiro ciclo do Programa HOB, em 2019 e

2020 (ver Figura 12 na p. 32), que compreende a realização do I Seminário Inter-Redes

Costeiras e Marinhas, a criação do I Plano de Ação do Programa HOB e a publicação do

I Volume HOB e a sua respectiva Síntese para tomadores de decisão. A materialização

documental destes acontecimentos, são representadas pelos seguintes documentos usados

como fonte de dados para estas pesquisa:

• Documento Base do PainelMar (Strategic Document) (PAINELMAR, 2015) (Apên-

dice A). Trata de deĄnir objetivos, situação-problema, conceito e estratégia de

implantação e operação do PainelMar.

• Acordo Constitutivo do PainelMar (PAINELMAR, 2019a) (Apêndice B). Trata da

missão, objetivos, princípios, composição, funcionamento da plenária dos membros

e membras, suas responsabilidades e formas de adesão.

• Relatoria Colaborativa do I Seminário Inter-Redes Costeiras e Marinhas (SIRCM)

(HOB, 2019b) (Apêndice C). Trata-se de um documento sobre o I SIRCM escrito à

várias mãos, relatando falas, com escrita informal, as vezes resumindo os principais

pontos. Participaram do evento atores sociais de diversas regiões brasileiras, discu-

tindo sobre planejamento espacial marinho, poluição marinha, pesca sustentável,

comunidades tradicionais, educomunicação, unidades de conservação, sociedade

civil na gestão costeira e demais temas que abrangem as zonas costeira e marinha

nos espaços que integraram o I SIRCM.

• I Plano de Ação Inter-Redes (HOB, 2019a) (Apêndice D). Trata-se de uma síntese

das atividades, previstas para os times de Pesquisa-Ação do Programa HOB,

delineadas colaborativamente por cada um dos times de pesquisa-ação durante o I

SIRCM. São apresentadas a metodologia utilizada para o planejamento, os objetivos

gerais e especíĄcos, bem como os processos, produtos, insumos e a rede de atores.

• I Volume Horizonte Oceânico Brasileiro (HOB, 2020a) (Apêndice E). Os volumes do

Programa HOB são compostos por capítulos redigidos por cada time que o compõe,

que são caracterizados por uma síntese das ciências marinhas produzidas no Brasil,

tendo em vista o monitoramento de agendas socioambientais, como os Objetivos do

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU),
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Planejamento Espacial Marinho no país, e também com relação ao Plano de Ação

de cada time.

• Síntese para tomadores de decisão (HOB, 2020b) (Apêndice F) do I Volume

Horizonte Oceânico Brasileiro. Uma publicação resumida do I Volume HOB (HOB,

2020a), onde estão sintetizados os principais conhecimentos construídos pelos times

do HOB, que tem como público-alvo os tomadores de decisão na esfera pública

governamental, poderes legislativo, judiciário e executivo, a nível municipal, estadual

e federal.
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10 RESPOSTAS POSSÍVEIS

Para facilitar o entendimento de como a análise está organizada, algumas conside-

rações:

• O texto foi dividido em seções temáticas para cada processo, onde apresento as

Perguntas seguidas das Respostas Possíveis. Deixo indicado nos parenteses que

antecedem o enunciado de cada pergunta os processos que estão relacionados em

algum grau.

• As perguntas que possuem relação com mais de um processos foram alocadas na

subseção do processo que entendo terem maior relação. Por exemplo: uma pergunta

tem relação com AVALiação e PLANejamento, ao mesmo tempo, porém, selecionei

uma categoria para ela decidindo qual dos processos apresenta uma relação mais

forte com a pergunta.

• Algumas perguntas se referem ao ŞProjetoŤ e nas respostas, considero que o Projeto

é o Programa HOB. Algumas perguntas, como a de número 13, se referem ao

ŞProjetoŤ como o resultado de um processo de Planejamento, e nelas considero o I

Plano de Ação InterRedes Costeiras e Marinhas, um dos documentos analisados.

Explicito nas repostas essa diferença.

• Existem perguntas que estão agrupadas, para serem respondidas em um mesmo

bloco de resposta. A ideia é conceder ao texto um ritmo contínuo, especialmente

em perguntas que tratam de temáticas conectadas, dentro de um processo.

• Para as respostas ŞimpossíveisŤno âmbito desse trabalho vislumbrarei possibilidades,

entre metodologias e perspectivas de pesquisa, nas Considerações Finais do texto

da dissertação.

Abaixo apresento as perguntas e as possíveis respostas, acompanhadas de indicações

provenientes dos dados coletados e observações.

10.1 RESPOSTAS SOBRE AVALIAÇÃO

Pergunta 1 (AVAL) Existem pessoas na equipe do Projeto que, dentre as suas funções,

estão previstos processos de Avaliação? Como são estas funções?

Pergunta 2 (AVAL) Se existir, como é o processo de Avaliação que antecede o Plane-

jamento? Qual o formato do resultado Ąnal desse processo de Avaliação

inicial?
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A função especíĄca de Avaliação não foi atribuída a uma pessoa, cargo ou grupo

nos documentos. Porém, o Documento Base (DB) do PainelMar, que apresentou uma

análise de conjuntura, publicado pela União Internacional para a Conservação da Natureza

(UICN), contou com a colaboração de 53 co-autores e co-autoras (PAINELMAR, 2015).

Presumo que estas pessoas cumpriram a função de fazer uma Avaliação inicial, anterior a

formação do PainelMar e da execução do Programa HOB.

A Avaliação durante a execução e ao Ąnal do projeto, não está atribuída à ninguém

de forma especíĄca, mas considera-se que pode ser realizada pelo Plenário de Membros,

em relação ao PainelMar:

Artigo 9. Compete ao Plenário de Membros:

a) Manifestar-se sobre e propor atualizações no Documento Base, e acom-
panhar sua execução pelos demais membros e da Secretaria Executiva;

(. . . )

e) Decidir em quaisquer questões que não estejam deĄnidas neste Instru-
mento ou instrumentos supervenientes, bem como em caso de dúvida de
sua interpretação; (PAINELMAR, 2019a, n.p.)

Assim, o Plenário de Membros do PainelMar pode tanto atualizar o DB, que corresponde

a uma Avaliação inicial, quanto propor e executar outras AVALiações não previstas.

Quanto à execução do Programa HOB, também não há registros de atribuição

de processos de Avaliação, mas está documentado o processo que aconteceu ao Ąnal

do I Seminário Inter-Redes Costeiras e Marinhas (SIRCM), através de sua Relatoria

Colaborativa, que registrou que a Şavaliação do Seminário foi realizada de forma coletiva,

em que duas integrantes do evento anotaram no quadro as percepções dos participantes

acerca do SeminárioŤ (HOB, 2019b, p. 42), atribuindo a execução dela ao coletivo de

pessoas que participaram do evento.

Considero o Documento Base (DB) do PainelMar como o resultado de um processo

de Avaliação que antecedeu o Planejamento e que apresenta seu formato Ąnal próximo ao

de um artigo cientíĄco. Suponho, por falta de informações, que o processo de criação dele

foi feito através da escrita e revisão colaborativa entre os co-autores e co-autoras listadas.

Durante o I SIRCM, as pessoas participantes tiveram experiências de visitas aos
órgãos e autarquias do governo federal, encontros com representantes dos três poderes do
Brasil e diversas experiências de ŞcorredoresŤ1 nestes ambientes. Dentro das atividades Ąnais
do I SIRCM registrados na Relatoria Colaborativa, consta uma atividade de mapeamento
colaborativo, que foi realizada usando a ferramenta NET-MAP2, com o objetivo de:

Şpermitir o registro e aprendizado mútuo sobre quais são os atores sociais
da arena de planejamento espacial marinho, o seu poder de inĆuência e
a dinâmica das interações que deverão ser associadas aos objetivos de
cada time de pesquisa-ação do programa HOBŤ (HOB, 2019b, p. 38).

1 Se referindo aqui aos corredores como lugares de passagem, onde acontecem conversas informais.
2 Mais informações sobre a ferramenta: <https://netmap.wordpress.com/about>

https://netmap.wordpress.com/about
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O mapa que resultou do processo foi construído identiĄcando Şos atores que inĆuenciam

[n]a evolução da arena de planejamento espacial marinho Brasileiro no âmbito dos temas

articulados pelos times de pesquisa-açãoŤ (HOB, 2019b, p. 39), considerando o poder

público, OSCs, usuários dos recursos costeiros e marinhos e ŞcolegiadosŤ, esse último

tipo entendido aqui como entidades de representação e deliberação. Os dados coletados a

partir das visitas e outras experiências do seminário caracterizaram as relações, de diversos

aspectos, entre as organizações mapeadas, possibilitando uma visualização da Şestrutura

da inĆuência política na arena de planejamento espacial marinhoŤ (HOB, 2019b, p. 39), no

âmbito de cada time de pesquisa-ação formado. O mapa resultante, compilado na relatoria

após o Ąm do seminário pode ser visto na Figura 31.
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Figura 31 Ű Atores prioritários para a articulação dos times de pesquisa-ação do
Programa Horizonte Oceânico Brasileiro.

Fonte: (HOB, 2019b, p. 40), legenda adicionada pelo Autor.

Pergunta 3 (AVAL) Se existirem processos de Avaliação, como é a participação das

pessoas implicadas no projeto nos mesmos?

Está indicado no Acordo Constitutivo do PainelMar que seus objetivos deverão ser

alcançados mediante observância, dentre outros, ao princípio de ŞRespeitar, reconhecer e
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envolver o conhecimento acumulado de povos indígenas e comunidades locais,

quilombolas e tradicionaisŤ (PAINELMAR, 2019a, n.p., grifo nosso). Dessa forma, pode-

se dizer que durante a execução do Programa HOB, sob responsabilidade do PainelMar, a

participação de pessoas implicadas nas consequências da alteração e da criação de políticas

públicas está prevista através do envolvimento de seus conhecimentos, o que poderia

contribuir com a AVALiação. Nos dados essa possibilidade de participação foi explicitada

pela listagem e apresentação de integrantes de comunidades tradicionais como participantes

do I SIRCM.

Há também o fato de que, dentre as 53 pessoas que co-autoraram o DB do PainelMar,

estão membros da academia, do poder público, de Organizações da Sociedade Civil (OSCs)

e de empresas, do Brasil e de outros países (PAINELMAR, 2015). Muitas dessas co-autores

e co-autoras também participaram do I SIRCM, trazendo visões de diversos setores (HOB,

2019b).

Pergunta 4 (AVAL) Quais são os interesses e expectativas das pessoas implicadas no

Projeto?

Não há dados suĄcientes para responder totalmente esta pergunta, mas mas há

evidências de que os interesses e as expectativas das pessoas participantes do I SIRCM

foram de alguma forma evidenciadas e consideradas. Por exemplo, durante o I SIRCM,

a formação dos times de pesquisa-ação se deu Şde maneira espontânea, (. . . ) em torno

de temas sensíveis às prioridades de atuação das redes participantesŤ (HOB, 2020a, p. 9),

o que demonstra uma coerência em relação aos princípios da autonomia e dialogicidade

propostos pelo PainelMar.

Pergunta 5 (AVAL) Quais são os interesses e expectativas dos educomunicadores e/ou

a equipe do projeto de educomunicação envolvidos?

Considerando neste caso os ŞeducomunicadoresŤ como as pessoas que se apoiam
nos conceitos da educomunicação, inclusive se apropriando deles para realizar ações e com
poder de gestão sobre o projeto, falamos da Secretaria Executiva (SE) do PainelMar. É a
missão do PainelMar, apresentada no Acordo Constitutivo:

Artigo 1. (. . . ) atuar como plataforma colaborativa multisetorial de
indivíduos e organizações na interface do conhecimento e tomadas de
decisão, visando a qualiĄcação de políticas para o uso sustentável e
saúde da zona costeira e oceanos Ű contribuindo com o melhor do
conhecimento disponível para as políticas públicas para a região
costeira e o mar Brasileiro (PAINELMAR, 2019a, n.p., grifo nosso).

Dessa forma, Ąca estabelecida, no âmbito das ações do PainelMar, que a visada ŞqualiĄcação

de políticasŤ se dá pela contribuição com Şo melhor do conhecimento disponívelŤ. Com essa
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deĄnição, começam a se delinear os caminhos de construção e/ou compartilhamento do

referido conhecimento, caracterizado como Şo melhorŤ. Esta missão pode ser considerada

como os Şinteresses e as expectativasŤ do PainelMar e que podem se relacionar de alguma

forma com a educomunicação.

Pergunta 6 (AVAL, CONE, EDUCOM) Há uma Conexão dos processos de Avaliação

com conceitos da Educomunicação? Como ela é?

Apesar de não existirem dados, no âmbito da pesquisa, que apontem para o fato de

que os processos de AVALiação consideraram a educomunicação, há uma conexão evidenci-

ada através de um dos resultados de um processo de Avaliação compreendido na elaboração

do DB do Painelmar. O resultado de um diagnóstico dos desaĄos e oportunidades, apre-

sentado numa tabela - Figura 32 - apresenta questões ligadas ao que a educomunicação

discute. Este fato transparece a sensibilidade dos co-autores e co-autoras do documento

para as questões que são de interesse da educomunicação, conectando assim o resultado

do processo, levando a crer que haja algo de educomunicativo no processo em si.

Figura 32 Ű DesaĄos e oportunidades na interface entre ciências marinhas e políticas
públicas no Brasil (baseado em Muller et al., 2014)

Fonte: (PAINELMAR, 2015, n.p.)

Os itens elencados na tabela tratam de lacunas e oportunidades de melhoria que, na

sua completude, poderiam ser contemplados com uma estratégia de educomunicação, pelos

seus aspectos relacionados: à comunicação interinstitucional e inter-redes; à democratização

das informações; a questionamentos quanto a parcialidade da(s) mídia(s); às aptidões

comunicacionais de cientistas; à inclusão nos processos de proĄssionais da comunicação

(que aqui poderiam ser educomunicadores); à promoção de trocas entre diferentes áreas do

conhecimento e diferentes contextos socioambientais, econômicos e culturais; e à percepção

da ciência pela sociedade. Dessa forma, o próprio PainelMar deixa fortes evidências em
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seu Documento Base do potencial de atuação dentro de uma área de intervenção da

educomunicação como a de Gestão da Educomunicação.

Pergunta 7 (AVAL, PLAN) Quais são as situações-problema a serem potencialmente

solucionadas pelas ações que serão planejadas?

Podem ser consideradas situações-problema, primeiramente as Şlacunas na interface

entre Ciência e Políticas PúblicasŤ já tratadas aqui, e demonstradas na Figura 32. Além

dessas lacunas, o texto do Documento Base do PainelMar (PAINELMAR, 2015, n.p.)

traz, de forma incorporada, alguns pontos de vistas, aspectos, perspectivas, contextos,

acontecimentos e fatos cientíĄcos, que considero serem as ŞpremissasŤ para a organização

do PainelMar, pela forma como são colocadas no texto. Dentre elas estão:

• A identiĄcação de Şquestões complexas que requerem processos de governança em

múltiplas escalas e níveis e a qualiĄcação dos processos decisórios, aplicando o

conhecimento disponível para a orientação e priorização das açõesŤ.

• A Şcrescente onda de mudanças que afetam os ecossistemas costeiros e marinhosŤ

considerando que a própria Şhumanidade se tornou um agente poderoso na evolução

do sistema terrestreŤ.

• Os Şriscos planetários associados com a exploração do gás e óleo de profundidade,

o desenvolvimento costeiro desordenado (obras costeiras, urbanização, turismo e

aquicultura), a poluição e degradação ambiental, a depleção sequencial de esto-

ques pesqueiros, a perda progressiva de biodiversidade e de seu habitat e com a

simpliĄcação dos processos ecológicos que sustentam a vida marinha e recursos

pesqueirosŤ.

• O Şenorme potencial de conhecimento [que] muitas vezes não está disponível para

acesso público, em linguagem simples e principalmente não encontra-se integrado

aos processos de planejamento marinhoŤ .

• A existência no Brasil de Şuma diversidade de Redes e atores que produzem

conhecimento e se engajam na governança do oceano, motivados por variadas

questões e agendasŤ.

Estas ŞpremissasŤ, entendidas aqui como uma avaliação do contexto e conjuntura nacional,

demonstram respectivamente: a percepção de um cenário problemático e escalável; a

identiĄcação da complexidade das demandas que tal cenário acarreta; a existência, as vezes

inacessível ou desintegrada, dos conhecimentos apropriados para os enfrentamentos dessas

demandas; e a existência diversa de produtores desses conhecimentos, com motivações

variadas.
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Pergunta 8 (AVAL, ESPA, EDUCOM) O ecossistema educomunicativo apresenta os

pressupostos para a construção de espaços democráticos? O que pode ser

desenvolvido para melhorar os aspectos?

Existem alguns dados que apontam para o alinhamento do ecossistema educomuni-
cativo com alguns dos pressupostos (como descritos na Subseção 8.2.1.1 a partir da p. 64).
Podem ser observadas associações com os pressupostos nos princípios do PainelMar:

Artigo 3. Os objetivos do PainelMar deverão ser alcançados mediante
observância dos seguintes princípios:

a) Colaborar e integrar-se com as experiências e iniciativas existentes,
regionais, nacionais e internacionais, construindo processos a partir do
acumulado pelo conjunto dos atores públicos e não-governamentais;

b) Operar de maneira transparente e colaborativa em seus processos de
tomada de decisões e no uso e compartilhamento de dados, informações
e metodologias;

c) Respeitar, reconhecer e envolver o conhecimento acumulado de povos
indígenas e comunidades locais, quilombolas e tradicionais;

(. . . )

f) Atuar como uma rede, não tendo autonomia para se posicionar politi-
camente em relação aos temas tratados, e sim facilitar a comunicação
entre atores interessados para o livre posicionamento de seus membros.
(PAINELMAR, 2019a, n.p.)

Sendo os princípios ŚaŠ e ŚcŠ relacionados com o pressuposto de ŞAderência à reali-

dade/criticidadeŤ, o princípio ŚbŠ relacionado com o pressuposto de ŞDiálogoŤ e, Ąnalmente,

o princípio ŚfŠ com o pressuposto de ŞPessoa SujeitoŤ (PERUZZO, 2017). Adicionalmente,

os processos de AVALiação identiĄcados até aqui, presentes tanto no Documento Base,

quanto no Acordo Constitutivo do PainelMar, apontam para uma preocupação com o

pressuposto de ŞAderência à realidade/criticidadeŤ.

Durante o I SIRCM foram estabelecidos alguns acordos de convivência, e dentre eles,

existiram o Şrespeito ao posicionamento individualŤ, o Şrespeitar o momento/tempo/espaço

de falaŤ, o Şdiscernimento e empatiaŤ (HOB, 2019b, n.p.), que se alinham com os pres-

supostos de ŞDiálogoŤ e da consideração da ŞPessoa SujeitoŤ (PERUZZO, 2017). Dessa

forma, podem estar presentes, de alguma forma, vários dos pressupostos para construção

de espaços democráticos, mas não há dados para detalhar a presença de todos e para

encaminhar sugestões para melhoria.

Pergunta 9 (AVAL, GEST) Se existir(em), como é(são) o(s) processo(s) de Avaliação

que acompanha(m) a realização do Projeto? Qual o formato do resultado

Ąnal desse processo de Avaliação contínua?

Houve uma atividade de avaliação ao Ąnal do I SIRCM, que mesmo tendo acontecido

ao Ąnal dele, trata-se de uma avaliação durante o processo, porque, naquele momento,
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o Programa HOB como um todo estava no começo (ver Linha do Tempo na Figura 12,

na p. 32). Essa atividade aberta de avaliação foi baseada na fala espontânea a partir da

proposta de construir frases iniciando com ŞQue bom . . . Ť, ŞQue pena . . . Ť e ŞQue tal . . . Ť.

As proposições tiveram, respectivamente, o propósito de registrar Şos aspectos positivos

do evento, que podem/devem ser repetidos nas edições futurasŤ, Şos aspectos negativos

do evento, que podem ser evitados/aprimorados nas próximas ediçõesŤ e Şsugestões para

as próximas edições do eventoŤ (HOB, 2019b, p. 44). Dentre os pontos levantados pelas

pessoas participantes destaco:

• Que bom . . . (HOB, 2019b, p. 44)

Ű Ş[que houve] Advocacy/articulação no Congresso (Contato com servidores e

Ministérios)Ť

Ű Ş[que houve a] Possibilidade de participação de todos (espaço organizado

para fala)Ť

Ű Ş[foi a] Sensação de união e pertencimento (Şninguém larga a mão de

ninguémŤ)Ť

Ű Ş[que houve] Agenda colaborativaŤ

Ű Ş[que houveram] Relações simétricas entre os participantes (horizontalidade)Ť

• Que pena . . . (HOB, 2019b, p. 45)

Ű Ş[que houve a ]Falta de um momento para o entendimento de como cada

um pode contribuirŤ

Ű Ş[que tive dúvidas sobre] Como organizar as informações?Ť

Ű Ş[que] Não teve ŞmísticasŤ/dinâmicas de interação-descontraçãoŤ

• Que tal . . . (HOB, 2019b, p. 45)

Ű ŞTrazer demandas do Poder PúblicoŤ

Ű ŞFazer um nivelamento do conhecimento-base do eventoŤ

Ű Ş[se] Todos [fossem] participantes das atividades de pré-produçãoŤ

Ű ŞTer 2 eventos de pré-produçãoŤ

Ű ŞPropor atividades para nos conhecermos além da questão proĄssionalŤ

Ao apresentar na relatoria colaborativa esta devolutiva dos participantes, Ąca indicada

a possibilidade de avaliação dos processo planejados e a melhoria dos mesmos para as

atividades seguintes.
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Pergunta 10 (AVAL) Se existir, como é o processo de Avaliação que é realizado após o

término do Projeto, ou de um ciclo? Qual o formato do resultado Ąnal

desse processo de Avaliação Ąnal?

Pergunta 11 (AVAL) Se existir, como é o processo de Avaliação de um possível aumento

do ŞcoeĄciente expressivoŤ das pessoas que participaram do projeto?

A pesquisa não possui dados para responder as duas perguntas acima. Considera-se

também, nessa impossibilidade da resposta, que o Programa HOB ainda está em andamento

(2021).

10.2 RESPOSTAS SOBRE CONEXÃO

Pergunta 12 (CONE) Existem pessoas na equipe do Projeto que, dentre as suas funções,

estão previstos processos de Conexão? Como são estas funções?

Faltam dados para responder de forma completa esta pergunta. Essa função não

está deĄnida de forma evidente nos documentos analisados, como, por exemplo, a indicação

de um conselho consultivo, ou alguma pessoa ou orgão para prestar serviços de consultoria.

Fica implícito esse processo nas tomadas de decisão, articulações, parcerias e estratégias

efetuadas pela SE do PainelMar e pelos times, internamente.

Pergunta 13 (AVAL, CONE, PLAN) Quais foram as características do Projeto, resul-

tante do Planejamento, que estão conectadas a resultados de processos

de Avaliação?

Considerando como resultado principal de um processo de Avaliação, que antecedeu

o projeto, a publicação do Documento Base (DB) do Painelmar, ele evidenciou, dentre as

Şlacunas na interface entre Ciência e Políticas PúblicasŤ já tratadas aqui, e demonstradas

na Figura 32, diversos desaĄos relacionados à educomunicação. Este fato conecta-se

à característica resultante no I Plano de Ação Inter-Redes, considerado aqui como o

ŞProjetoŤ resultante de um processo de PLANejamento, de que o objetivo geral do time

de Educomunicação é: ŞEstruturar uma estratégia de educomunicação coletiva para o

Programa Horizonte Oceânico Brasileiro (HOB)Ť (HOB, 2019a, n.p.), mostrando que

existiu uma possível conexão entre o que foi constatado em um processo de AVALiação

com o que Ącou deĄnido no PLANejamento.

Pergunta 14 (CONE, PLAN) As ações planejadas tem Conexão com a educomunicação?
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Ficou explicitado no I Plano de Ação do Programa HOB, um registro dos objetivos

do I Seminário Inter-Redes Costeiras e Marinhas e, dentre eles, consta ŞCriar estratégia

de educomunicação socioambiental para redes costeiras e marinhasŤ (HOB, 2019a, n.p.).

O Objetivo Geral do time de Educomunicação: ŞEstruturar uma estratégia de
educomunicação coletiva para o Programa Horizonte Oceânico Brasileiro (HOB)Ť (HOB,
2019a, n.p.), vai ao encontro do objetivo de número 3 da realização do seminário, descrito
acima. Porém, as ações do time de Educomunicação, previstas no I Plano de Ação, não
possuem uma forte conexão com os conceitos de Educomunicação. Apresento então o
Plano de Ação individual do referido time de Educomunicação:

Objetivos EspecíĄco:

Sensibilização, Aprendizagem, Envolvimento, Comunicação e Educação
através do uso de diferentes plataformas de audiovisual.

Insumos:

Computador, Câmeras, Softwares para edição de vídeos e imagens, tripé
para equipamento audiovisual.

Processos:

Produção de roteiros para vídeos e confecção de material para posta-
gens via redes sociais (Facebook, Instragram (sic), Whatsapp), revisão
bibliográĄca, análise e síntese de documentos, artigos, etc.), Pesquisa
sobre os diversos assuntos abordados no HOB e adequação de conteúdo
e da linguagem acadêmico-cientíĄca (textos, legendas, posts) para uma
linguagem acessível a diversos públicos.

Produtos:

Vídeos, fotograĄas, imagens, entrevistas, posts nas redes sociais sobre:
ODS14, PEM, HOB (o que é, objetivos, colaboradores, eventos, resulta-
dos, ações), redes, PainelMar, Amazônia Azul, PL6969/2013, Políticas
públicas, entre outras temáticas relacionadas aos objetivos do HOB.

(HOB, 2019a, n.p., grifo do autor)

A expressão Şobjetivos especíĄcosŤ está diretamente relacionada às ações necessárias para

caminhar em direção a um objetivo geral, e que devem ser deĄnidos de uma forma que

possam ter seu andamento mensurado. Desta forma, percebo o distanciamento prático entre

o objetivo geral e especíĄcos do time de Educomunicação, apesar de que, o que foi elencado

como Şobjetivo especíĄcoŤ poderia ser considerado como elementos de relevância, dentro da

almejada Şestratégia de educomunicação coletivaŤ. Da mesma forma, esse distanciamento

se ŞpropagaŤ3, quando são elencados os Insumos e os Processos de forma tecnicista, se

aproximando da errônea concepção de relacionar a educomunicação como algo que tem

a tecnologia como seu Ąm, e não como meios (SOARES, 2009), considerando que são

necessários somente equipamentos para viabilizar os Processos previstos.

Entre os Processos e os Produtos, há uma certa correlação, aĄnal, alguns dos

Processos previstos podem dar início ao desenvolvimento dos Produtos esperados, como,

por exemplo, a Şprodução de roteirosŤ pode resultar em um Şvídeo para as redes sociaisŤ.
3 Como um erro de cálculo, que a cada operação torna o resultado Ąnal mais distante do esperado.
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Mas, como produtor audiovisual, devo mencionar que entre um roteiro e um vídeo Ąnalizado

e publicado, há um processo mais complexo. A ausência do elemento ŞResultadosŤ, como

previsto na metodologia adotada, adaptada de Luederitz et al. (2017), é um sintoma da

desconexão interna desse Plano de Ação apresentado.

Para Ąns comparativos dentre os times do Programa HOB, destaco que o Plano
de Ação do time Pesca Sustentável, que apresentou como seu objetivo geral ŞAmpliar
conhecimentos gerais sobre a pesca sustentávelŤ, apresentou os seguintes elementos em seu
Plano de Ação Individual:

Objetivos EspecíĄcos:

Sintetizar (reunir informações) a legislação sobre a Pesca; Compilar as
ações dos Planos de recuperação das espécies de peixes comerciais da
Lista de Espécies Ameaçadas (445)

Insumos:

Recurso para diagramação.

Processos:

IdentiĄcar plataformas de divulgação e coleta de dados; reunir fotos/ilustrações
das espécies.

Produtos:

Cartilha sobre as principais medidas de ordenamento (legislação) por
grupos de espécies de peixes; Planilha/Resumo das ações dos Planos de
recuperação das espécies ameaçadas (445)

(HOB, 2019a, n.p.)

Estes elementos demonstram uma conexão interna entre si e com o objetivo geral. Tendo

em vista o propósito de organizar as ações dos times em torno da edição colaborativa do I

Relatório HOB, o time de Pesca Sustentável deĄniu os elementos do seu plano de ação

para que, ao Ąnal, os produtos resultantes fossem incorporados ao I Relatório HOB.

Pergunta 15 (CONE, PLAN) As ações planejadas manifestam a possibilidade de reso-

lução das situações-problema? Se sim, quais?

Ao analisar o diagnóstico das Şlacunas na interface entre Ciência e Políticas PúblicasŤ

feito no Documento Base do PainelMar (Figura 32) e as ações previstas para o Programa

HOB, entendo que há a possibilidade de trabalhar em prol da resolução de algumas das

situações-problema. Porém, ainda não é possível apontar, no contexto deste trabalho, para

a resposta desta pergunta. A efetividade das ações poderia ser constatada com um outro

processo de avaliação, que se acontecer, entendo que seja nos estágios Ąnais da execução

do Programa HOB (Figura 12).

Pergunta 16 (CONE, PLAN) Os objetivos das ações planejadas são voltadas para as

necessidades das pessoas implicadas por elas?
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Os Planos de Ação elaborados foram inĆuenciados pelas percepções das pessoas
envolvidas em sua concepção, inclusive a partir das experiências promovidas durante o I
SIRCM:

tendo como ponto de partida o conhecimento adquirido durante estas
atividades e, aproveitando as reĆexões realizadas desde a reunião de
pré-produção sobre os diferentes temas a serem articulados no âmbito do
programa HOB, os participantes dividiram-se em 7 times. (HOB, 2019b,
p. 37, 38)

Ficou registrado na Relatoria do I SIRCM que as pessoas participantes passaram por um
processo de compartilhamento de conhecimento e reĆexão anterior à divisão em times para
trabalhar nos Planos de Ação. O I Volume HOB também registra que:

De maneira espontânea, foram formados 8 times de pesquisa-ação em
torno de temas sensíveis às prioridades de atuação das redes participantes.
(HOB, 2020a, p. 9)

Assim, percebe-se que os times foram formados4 a partir dos interesses de cada pessoa

participante do processo. Porém, entendo que isso não responde completamente esta

pergunta, faltando dados para aĄrmar que os objetivos das ações planejadas se conectam

as necessidades das pessoas implicadas.

Pergunta 17 (CONE) Quais são as áreas do conhecimento relacionadas ao projeto?

Pergunta 18 (CONE) Se existirem, como são as Conexões entre as áreas do conheci-

mento relacionadas ao projeto? Como elas se integram, e podem se apoiar

mutuamente?

O PainelMar menciona em seu Acordo Constitutivo (AC)

A importância de empoderar e conectar atores locais e instituições ci-
entíĄcas, gestores e representantes da sociedade civil que buscam
legitimidade e representação na interface entre os diversos campos da
ciência, tais como as ciências da terra e do mar, biológicas e
sociais, facilitando a formulação e implementação de políticas públicas
e de acordos de colaboração formais nos âmbitos regional, nacional e
internacional. (PAINELMAR, 2019a, n.p., grifo nosso)

Ficam listados, entre os diversos campos da ciência com relevância para serem empoderados

e conectados: as ciências da terra, do mar, biológicas e sociais, de diversos setores da

sociedade.

Cabe também a menção da presença e participação no I SIRCM, registrada pela

Relatoria Colaborativa, de pessoas da área do direito, arquitetura, comunicação, educação,

empreendedores e representantes de comunidades tradicionais, para além das listadas na

citação acima, na prática ampliando a diversidade dos conhecimentos compartilhados.
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Figura 33 Ű Co-autores e Co-autoras do Documento Base do PainelMar.

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados de PainelMar (2015).

Figura 34 Ű Nuvem de palavras com as apresentações das pessoas participantes do I
SIRCM do Programa HOB.

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados de HOB (2019b)

As conexões entre áreas do conhecimento e setores da sociedade podem ser evidenci-

adas pela escrita conjunta do Documento Base (DB) do PainelMar de pessoas de diversas

áreas de atuação na sociedade, dentre os co-autores e co-autoras do DB do PainelMar.

Dentre estas 53 pessoas, a maioria de integrantes é proveniente da Academia, sendo 41,5% a
4 Na relatoria constam 7 times. O oitavo time foi o de Redes de Aprendizagem Internacionais, formado

posteriormente.
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nível nacional somada a 7,5% a nível internacional, totalizando 49% das pessoas envolvidas

na autoria do DB do PainelMar. O restante se divide em integrantes de organizações da

sociedade civil (13,2% nacional e 1,9% internacional), representantes do governo brasileiro

(13,2%), sociedade civil (11,3% nacional e 3,8% internacional) e do setor privado (5,7%).

As divisões percentuais Ącam evidentes em um gráĄco, na Figura 33.

Como no DB do PainelMar, usado para apresentar os dados acima não Ącam

deĄnidas as áreas de atuação das pessoas, somente o seu setor de atuação na sociedade, as

conexões entre as áreas do conhecimento também podem ser evidenciadas pelas pessoas

participantes do I SIRCM, a partir da apresentação informal de cada uma registrada na

Relatoria do seminário, que possibilitou a elaboração de uma nuvem de palavras (Figura

34) para observar como as áreas do conhecimento e temáticas estão presentes nas falas de

apresentação. A resposta possibilitada pelos dados disponíveis é superĄcial, entretanto nos

permite vislumbrar algumas oportunidades de CONExão entre áreas do conhecimento.

Pergunta 19 (CONE, PLAN) As atividades planejadas estão conectadas através da

Pedagogia de Projetos?

A partir do I Volume HOB a expressão Şpedagogia de projetosŤ surge no capítulo

de educomunicação, e Şpedagogia do aprendizadoŤ surge no capítulo de Redes de Aprendi-

zagem Internacionais. As ações do Programa HOB são planejadas de forma conectada ao

interesse das pessoas, suas experiências e de forma contextualizada, inclusive tendo como

objetivo o aprendizado das pessoas em torno da realização de um objetivo em comum,

então, é possível que exista uma conexão com a Pedagogia de Projetos.

Pergunta 20 (CONE) Como é a Conexão com instituições, organizações e empresas

parceiras do projeto?

A Conexão com instituições, organizações e empresas parcerias é feita pela Secretaria
Executiva (SE) do PainelMar, conforme indica o seu Acordo Constitutivo (AC).

Artigo 6. A Secretaria Executiva deverá ser composta por membros
da plenária e abrigará administrativamente as atividades referentes ao
funcionamento do PainelMar, podendo representar o Plenário de
Membros na celebração de termos de parceria e cooperação
multi-laterais com outras entidades, nacionais e internacionais,
no setor público e privado, para implementar as políticas e ações
planejadas, podendo receber alocações Ąnanceiras para a execução de
suas tarefas. (PAINELMAR, 2019a, n.p, grifo nosso).

Ela certamente tem sucesso de alguma forma, porque pessoas de diversos setores da

sociedade participaram do I SIRCM, e foram viabilizadas as visitas aos órgãos públicos

em Brasília, conforme consta na Relatoria do I SIRCM, demonstrando uma capacidade de

conexão da SE, nas atividades de organização do Seminário.
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Pergunta 21 (CONE) Estão presentes na articulação do projeto agentes educativos,

autoridades de estado e lideranças das comunidades (QUIROZ, 2017)?

Sim, considerando que entre os co-autores e co-autoras do Documento Base do

PainelMar e entre os participantes do I SIRCM estão integrantes do Governo, Academia,

Sociedade Civil e OSCs (Figura 33).

10.3 RESPOSTAS SOBRE PLANEJAMENTO

Pergunta 22 (PLAN) Existem pessoas na equipe do Projeto que, dentre as suas funções,

estão previstos processos de Planejamento? Como são estas funções?

Entendo que o Planejamento aqui pode ser pensado em dois níveis. O primeiro, a

nível de decisões estratégicas em relação ao PainelMar, com um horizonte de longo prazo.

O segundo, dentro do Programa HOB, a curto e médio prazo, se trata das deĄnições dos

objetivos e das ações de cada time, através da elaboração dos planos de ação.

No primeiro nível, o Plenário de Membros do PainelMar é Şo órgão de compartilha-
mento de informações e tomada de decisão sobre o direcionamento estratégico do
PainelMar, assegurando o cumprimento de sua visão, missão e objetivosŤ (PAINELMAR,
2019a, n.p., grifo nosso), sendo composto por um número ilimitado de representantes das
instituições e indivíduos membros do PainelMar.

Artigo 9. Compete ao Plenário de Membros:

(. . . )

b) Deliberar sobre políticas e procedimentos de ação inter-redes e
deĄnir as diretrizes para sua implementação conjunta;

(. . . )

d) Contribuir com a construção de uma política de comunicação e uso
de imagem; (PAINELMAR, 2019a, n.p., grifo nosso).

De acordo com as competências elencadas acima, o Plenário de Membros tem um papel

decisório quanto aos rumos das ações do PainelMar, tendo o papel compreendido de

Planejamento a longo prazo, no primeiro nível relatado.

No segundo nível, houve a elaboração do Plano de Ação dos times do Programa
HOB, que foi feito pelas pessoas que integraram, na oportunidade do I SIRCM, os times e

tendo como ponto de partida o conhecimento adquirido durante estas
atividades e, aproveitando as reĆexões realizadas desde a reunião de
pré-produção sobre os diferentes temas a serem articulados no âmbito do
programa HOB, os participantes dividiram-se em 7 times. (HOB, 2019b,
p. 37, 38)

Assim, as pessoas envolvidas em cada time foram as responsáveis por sua construção e

aqui cumpriram esse papel de planejamento.
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Pergunta 23 (PLAN) O processo de Planejamento tem como resultado Ąnal um Pro-

jeto?

O I Plano de Ação InterRedes5 Costeiras e Marinhas do Brasil (HOB, 2019a) é um
documento síntese do que foi planejado pelos times formados durante o I SIRCM. Nele é
apresentada

a metodologia utilizada para o planejamento, os objetivos gerais e es-
pecíĄcos, bem como os processos, produtos, insumos e a rede de atores
a serem prioritariamente envolvidas durante a elaboração da primeira
versão do Relatório Horizonte Oceânico Brasileiro (HOB, 2019a, n.p.).

Por conter todos estes elementos, entendo que possa ser considerado como o documento

mais próximo de um ŞprojetoŤ, resultante de um processo de Planejamento.

Pergunta 24 (PLAN) Como é o processo de Planejamento? Há uma metodologia a ser

aplicada?

Considerando aqui o processo de Planejamento que teve como resultado o I Plano

de Ação InterRedes, que reuniu os Planos de Ação individuais de cada time do Programa

HOB, pode-se aĄrmar que existiu uma metodologia, inclusive indicada por uma sessão

intitulada ŞmetodologiaŤ presente no próprio documento. Entendo que ela foi dividida em

4 pontos, que apresento abaixo.

A metodologia apresentada é caracterizada por (Ponto 1) considerar que os partici-
pantes

tiveram a oportunidade de tomar conhecimento sobre a arena de atores
envolvidos na governança do oceano brasileiro em nível nacional. Isto
ocorreu por meio de debates sobre a conjuntura político-institucional,
palestras-chave sobre os temas da ciência, tecnologia e políticas públicas
para o mar e costas em níveis nacional e internacional, bem como da
realização de visitas de pesquisa-ação em autarquias e departamentos
públicos de nível federal de atuação e da participação em audiência
pública organizada no Congresso Nacional sobre os temas centrais do
Seminário (ODS N o 14 e PEM). (HOB, 2019a, n.p.)

Após essa etapa de Ştomada de conhecimentoŤ, as pessoas que participaram do I SIRCM

(Ponto 2) se dividiram em 7 times6 de pesquisa-ação. A Figura 35, registrada na Relatoria

do I SIRCM ilustra as interrelaçãos dos times com aspectos ecológicos, políticos e sociais.

São eles:

• Educomunicação
• Pesca Sustentável

5 Nesta publicação a expressão é grafada ŞInterRedesŤ mesmo, apesar de anteriormente ser grafada
ŞInter-RedesŤ. Posteriormente será retomada a graĄa ŞInter-RedesŤ para as outras publicações.

6 A formação do time de Redes de Aprendizagem Internacionais se deu posteriormente ao I SIRCM.
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• Planejamento Espacial Marinho
• Mandato Coletivo (Incubação para Representação de Redes no GI-GERCO7)
• Política e Governança Internacional
• Justiça Socioambiental
• Estressores Ecossistêmicos e Cenários Futuros

Figura 35 Ű Estrutura de atuação dos times de pesquisa-ação Programa Horizonte
Oceânico Brasileiro, seguindo proposta delineada durante o I Seminário

Inter-Redes

Fonte: (HOB, 2019b, p. 35)

Foi apresentada às pessoas (Ponto 3), agrupadas em times, a Şmetodologia adotada

para transformar o conhecimento adquirido em um plano de ação inter-redesŤ (HOB, 2019a,

n.p.). Essa metodologia é baseada em Luederitz et al. (2017), que Şpropõe um modelo para

alavancar a construção de experimentos de transformação para a sustentabilidadeŤ (HOB,

2019a, n.p.). Tal modelo foi especiĄcamente adaptado para o contexto do Programa HOB,

e pautado na deĄnição dos objetivos geral e especíĄco, insumos e processos necessários

para alcançar os objetivos, bem como os produtos e resultados referentes a estes processos,

com a visão de possibilitar a Şeditoração colaborativaŤ dos relatórios (volumes) HOB.
7 Grupo de Integração de Gerenciamento Costeiro
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Para encerrar, foi realizada (Ponto 4) uma Şatividade de mapeamento colaborativo

da evolução de uma arena de planejamento espacial marinho no Brasil, com foco no

escopo de atuação dos timesŤ (HOB, 2019a, n.p.), a partir de seus planejamentos (planos

individuais de cada time). O ŞmapaŤ resultante deste mapeamento (Figura 31, na p. 105)

já foi abordado nesta análise, como um resultado de um processo de Avaliação.

Pergunta 25 (PLAN) Como é a participação das pessoas implicadas nas ações no

processo de Planejamento?

Está registrado no Acordo Constitutivo do PainelMar que dentre os seus princípios
estão:

a) Colaborar e integrar-se com as experiências e iniciativas existentes,
regionais, nacionais e internacionais, construindo processos a partir
do acumulado pelo conjunto dos atores públicos e não-governamentais;

(. . . )

c) Respeitar, reconhecer e envolver o conhecimento acumulado de
povos indígenas e comunidades locais, quilombolas e tradicionais;
(PAINELMAR, 2019a, n.p., grifo nosso).

O que indica que deve haver a participação na construção dos processos e o envolvimento dos

conhecimentos existentes. Porém, no contexto desta pesquisa isso não pode ser veriĄcado

efetivamente.

No I Volume HOB, que foi o produto Ąnal resultante dos Planos de Ação, e este
que foi um resultado do processo de Planejamento durante o I SIRCM, há um indício
dessa participação.

Acreditamos que a metodologia dialógica e horizontal da concepção e
implantação do modelo editorial colaborativo, que culmina neste
primeiro relatório HOB, foi um fator crucial para consolidar o ecossistema
educomunicativo inter-redes costeiras e marinhas no Brasil (HOB, 2020a,
p. 9, grifo nosso).

A publicação deste documento mostra que um grupo formado por pessoas que articulam

redes, pesquisam e trabalham com a temática do oceano, trabalhou em prol do objetivo

do Programa HOB, que neste trabalho é considerado um objetivo educomunicativo. Do

trecho acima citado, ainda destaco uma percepção de ŞconsolidaçãoŤ do ecossistema

educomunicativo, que entendo ser uma discussão para as Considerações Finais nesta

pesquisa.

Pergunta 26 (PLAN) Como é o compartilhamento de conhecimentos sobre Planeja-

mento, tendo em vista a execução de novos ciclos do projeto com maior

independência de uma equipe especialista?



Capítulo 10. Respostas Possíveis 121

Como já abordado na resposta acima sobre uma possível metodologia para o processo

de Planejamento, dentre os pontos elencados por mim, o Ponto 3 trata da explanação do

processo de planejamento, baseado em Luederitz et al. (2017). Além disso, outro aspecto é

que os planos de ação dos times foram elaborados pelas próprias pessoas que o executariam,

experienciando o planejamento e tendo em mente a execução, e vice-versa, experienciando

a execução e tendo em mente o planejamento, o que pode propiciar um entendimento

prático do processo de planejamento.

Ainda, dentro da ideia de compartilhar conhecimentos sobre planejamento, o capítulo

do time de Redes de Aprendizagem Internacionais do I Volume HOB, intitulado ŞLições

aprendidas sobre as redes de aprendizagem marinhasŤ (HOB, 2020a, p. 57), evidencia

algumas possibilidades a partir das experiências de outros pesquisadores. Ele trata, por

exemplo, de experiências de pesquisadores estadunidenses, servindo à identiĄcação de

desaĄos e oportunidades comuns nos processos de construção de políticas públicas e

advocacy.

Pergunta 27 (PLAN) Como é a transparência referente ao que está sendo Planejado?

O projeto é aberto para consulta de todas as pessoas implicadas nas ações

planejadas?

Considerando que um objeto do Planejamento, um Projeto, aqui pode ser consi-

derado o I Plano de Ação InterRedes, documento este que foi construído pelas pessoas

que executariam o que ele indicaria, e que foi disponibilizado no site do PainelMar para

consulta pública, entendo que há uma transparência quanto ao planejamento do Programa

Horizonte Oceânico Brasileiro.

Pergunta 28 (PLAN) Quantas e quais das Perguntas relacionadas ao processo de

Planejamento (p. 73) foram respondidas pelo Projeto resultante?

O I Plano de Ação InterRedes Costeiras e Marinhas do Brasil HOB (2019a) foi feito

incluindo: objetivos geral e especíĄcos, insumos, processos e produtos
esperados para a formação de uma rede de aprendizagem regional que
irá apoiar a editoração colaborativa do primeiro volume de uma série de
03 anuais relatórios de síntese do conhecimento para políticas públicas.
(HOB, 2019b, p.3 e 4).

A presença dos elementos acima pode ser veriĄcada nos Planos de Ação individual de

cada time do Programa HOB, e assim foram respondidas 5 de 20 perguntas dentre as

apresentadas na seção deste trabalho intitulada Perguntas de Planejamento (p. 73). São

elas:

1 Qual é nosso objetivo? Onde queremos chegar?
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3 O que nós vamos fazer? Quais são as ações?
5 Como serão executadas as ações?
7 Quais são os insumos, informações, materiais, equipamentos necessários às ações?

14 Quais são os resultados e/ou produtos esperados ao Ąnal do processo?

Para complementar o que foi apresentado no I Plano de Ação, poderiam ser consideradas

as informações e metodologias adicionais deĄnidas nos outros documentos do PainelMar

e do Programa HOB. Por exemplo, as ŞpremissasŤ e Şlacunas na interface entre Ciência

e Políticas PúblicasŤ identiĄcadas no DB e no AC do PainelMar poderiam contemplar

o aspecto da importância da realização do projeto (Pergunta de Planejamento 2). As

questões relacionadas ao tempo, à duração e os prazos da realização do projeto (Perguntas

de Planejamento 11, 12 e 13) poderiam se basear de alguma forma em um cronograma

detalhado, ou até mesmo na Linha do tempo do Programa HOB (Figura 12). Também é

evidenciado que o produto Ąnal esperado (Pergunta de Planejamento 14) é o I Volume

HOB, e que ele será publicado de alguma forma (Perguntas de Planejamento 19 e 20).

Com isso, quero demonstrar que há a possibilidade de grande parte das ŞPerguntas

de PlanejamentoŤ (p. 73) podem ter alguma resposta, mas não de forma tão explícita

como a esperada no documento considerado como Şo ProjetoŤ.

Pergunta 29 (PLAN) Foi elaborado um cronograma para o Projeto? Se sim, ele reĆete

a real duração dos processos, das ações planejadas e do projeto como um

todo?

Há uma linha do tempo do Programa HOB, apresentada na pesquisa na Figura 12 (p.

32), que estima os meses em que podem acontecer os Espaços construídos dentro dos ciclos

do Programa HOB. Ela reĆete um plano geral do que está previsto para acontecer, para

situar em um cenário macro, mas entendo que não pode ser considerada um cronograma.

Pergunta 30 (PLAN) Foi elaborado um orçamento para o Projeto? Se sim, ele reĆete

as necessidades de recursos a serem alocados para o projeto executar as

ações planejadas?

Pergunta 31 (CONE, PLAN) O Projeto resultante do Planejamento pode ser entendido

pelas pessoas participantes e/ou implicadas nas ações?

A pesquisa não possui dados para responder as duas perguntas acima.

Pergunta 32 (CONE, PLAN) Como é a Conexão do que é planejado com o conceito

de Cidadania Comunicativa (ALMEIDA; GUINDANI; MORIGI, 2011)?
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O time de Mandato Coletivo foi estruturado durante o I SIRCM Şpara incidência
das redes no Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro [GI-GERCO] e outras
instâncias de tomada-de-decisão associadas à governança do oceano brasileiroŤ (HOB,
2019a, n.p.). Sua estruturação se mostrou efetivada com a publicação do capítulo do
referido time no I Volume HOB.

O capítulo conceitualiza e demonstra a importância da atuação inter-
redes, e identiĄca as principais pautas e caminhos para aperfeiçoar sua
incidência nas políticas públicas, sobretudo em nível federal. (HOB,
2020a, p. 11)

A estruturação do Mandato Coletivo, e as suas ações em si, caracterizam uma nova forma

de atuação política que se alinha com o conceito de cidadania comunicativa (ALMEIDA;

GUINDANI; MORIGI, 2011), de desvendar novas esferas de ação política.

Pergunta 33 (PLAN) As pessoas que integraram o processo de Planejamento estão

cientes de que ele possivelmente precisará ser alterado durante a execução?

Ao Ąnal do I SIRCM, após a criação dos Planos de Ação iniciais dos times do
Programa HOB, Ącaram deĄnidos os seus Şpróximos passosŤ:

1. Revisão dos participantes do I Seminário Inter-Redes do rascunho do
I Plano de Ação Inter-Redes (junho 2019);

2. DeĄnição de anĄtriões do time para o primeiro relatório HOB (ju-
nho/julho 2019);

3. Reunião de lideranças dos times para delineamento de estraté-
gia e modelo conceitual/programático/operacional dos times (agosto
2019);(HOB, 2019b, p. 46, grifo nosso)

A revisão dos Planos de Ação elaborados e a reunião de lideranças que delinearão uma

estratégia mostra que o processo de Planejamento não encerrou completamente. Ele foi

redirecionado após o I SIRCM, mas com registro na Relatoria de que as pessoas que

participaram do seminário estavam cientes de que o Planejamento seria revisto.

Pergunta 34 (PLAN) O Projeto, resultante do Planejamento, explicita um produto

ou resultado Ąnal a ser alcançado ao Ąnal do Projeto, ou de um ciclo do

mesmo?

Consta na Relatoria Colaborativa do I SIRCM que, dentre os produtos esperados da

realização do seminário, está a ŞElaboração do I Plano de Ação Inter-Redes para (sic) (com

foco na edição colaborativa do I Relatório Horizonte Oceânico Brasileiro)Ť8 (HOB, 2019b,

p. 9). Por sua vez, o próprio I Plano de Ação InterRedes, tem como objetivo organizar a

atuação dos times do Programa HOB em torno da realização do I Volume HOB. Tendo
8 Inicialmente o I Volume HOB era chamado de ŞRelatórioŤ, mas houve a mudança na nomenclatura.
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estas constatações como referência, percebe-se que os processos de planejamento possuíam

produtos ou resultados a serem alcançados.

Pergunta 35 (AVAL, PLAN) Quantos e quais elementos das dimensões de análise de

atividades de educação midiática de Caprino e Martínez-Cerdá (2016)

estão presentes no projeto?

Primeiramente, consideramos que a análise feita por essa pesquisa contempla so-

mente o primeiro ciclo do Programa HOB, e os documentos que o registraram. Considerando

também que as pessoas envolvidas nas ações do primeiro ciclo do Programa HOB sãos

integrantes do PainelMar e dos times de pesquisa-ação, entendo que o foco das ações esteve

na terceira dimensão do modelo proposto por Caprino e Martínez-Cerdá (2016) (em roxo

na Figura 27 na página 67).

O foco das ações em torno da elaboração do I Volume HOB se relaciona com o

elemento de ŞApropriación de procesos y creación de contenidosŤ e a deĄnição do programa

HOB como Şuma rede de aprendizagem que conecte redes costeiras e marinhasŤ

(HOB, 2019b, p.2, grifo nosso) se relaciona com o elemento de ŞCanales de Comunicación

permanenteŤ (CAPRINO; MARTÍNEZ-CERDÁ, 2016). Então, o projeto contemplou dois

elementos da terceira dimensão de análise de Caprino e Martínez-Cerdá (2016).

10.4 RESPOSTAS SOBRE GESTÃO

Pergunta 36 (GEST) Existem pessoas na equipe do Projeto que, dentre as suas funções,

estão previstos processos de Gestão? Como são estas funções?

Assim como no Planejamento, os processos de Gestão podem ser pensados em

dois níveis. O primeiro, a nível de execução, controle e tomada de decisão em relação

ao PainelMar, responsável pela execução do Programa HOB, sob responsabilidade da

Secretaria Executiva (SE) do PainelMar. O segundo nível de processos de gestão está

dentro do Programa HOB e trata da execução, controle e tomada de decisão referente aos

Planos de Ação elaborados pelos times.

A SE do PainelMar, composta por membros do Plenário é caracterizada, no
Acordo Constitutivo, por sua composição, pelo caráter de representação do grupo, por
suas atribuições e por deĄnições quanto ao seu mandato. Primeiramente, ela abriga as
atividades administrativas referentes ao funcionamento do PainelMar em si,

(. . . ) podendo representar o Plenário de Membros na celebração de
termos de parceria e cooperação multi-laterais com outras entidades,
nacionais e internacionais, no setor público e privado, para implementar
as políticas e ações planejadas, podendo receber alocações Ąnanceiras
para a execução de suas tarefas (PAINELMAR, 2019a, n.p, grifo nosso).



Capítulo 10. Respostas Possíveis 125

É relevante que, dentre as atividades administrativas, está a representação e tomada da

decisão do/pelo grupo através da Şarticulação das orientações estratégicas sugeridas no

âmbito do Plenário de membrosŤ (PAINELMAR, 2019a, n.p.). Está atribuída à SE a

função de Şgestão da membresiaŤ, que aqui entendo como a gestão da comunidade de

membros, e que no AC se refere a Şmanutenção das listas de distribuição (listas de e-mails,

e-mail ŚinstitucionalŠ etc.) e de banco de dados com as cartas de adesão dos membrosŤ. Há

também no AC a atribuição de garantir a relatoria, prestação de contas e a divulgação

das reuniões e plenárias aos membros.

Consta no Acordo Constitutivo que a SE tem autonomia para captar recursos

Ąnanceiros para projetos, contando com pelo menos um membro da SE no processo, desde

que assegure que os projetos estejam alinhados com os objetivos e missão do Painelmar,

apresentados no Documento Base e o Acordo Constitutivo, sendo responsável pela execução

de tais projetos (quando acontecerem), pelo apoio e supervisão na descentralização dos

recursos Ąnanceiros, mantendo escrituração de receitas e despesas com formalidade e

exatidão, e prestando as contribuições sociais e previdenciárias, tributos e informações

determinadas pela lei aos órgãos governamentais (PAINELMAR, 2019a).

Este processo de gestão, no segundo nível, referente ao Programa HOB, é comparti-

lhado entre o PainelMar, através de sua SE, com uma atribuição de viabilização (HOB,

2019b, p.3 e 4), e as pessoas que integram os times, recaindo uma responsabilidade maior

sobre as pessoas que ocupam a posição de anĄtriã dos times.

Sabe-se pelos Şpróximos passosŤ registrados na Relatoria Colaborativa do I SIRCM

que após sua execução foram encaminhadas a revisão dos Planos de Ação, a deĄnição das

pessoas que seriam anĄtriãs dos times e o delineamento de estratégias para a execução dos

planos de ação, resultando no I Volume HOB. Sabe-se também que este processo resultou

na publicação do I Volume HOB mas, no âmbito desta pesquisa, não há dados que relatem

quais foram as atribuições de gestão, especiĄcamente na execução deste produto, que foi o

objeto principal das ações deste primeiro ciclo do Programa HOB.

Pergunta 37 (GEST) A pessoa ou grupo responsável pela Gestão do projeto pos-

sui conhecimentos, aptidões e/ou experiências relacionadas à Gestão de

Projetos?

A pesquisa não possui dados para responder a pergunta acima.

Pergunta 38 (GEST) A pessoa ou grupo responsável pela Gestão do projeto prioriza o

trabalho em equipe, respeitando as diferenças (SOARES, 2009)?

Parto aqui de dois pontos: (Ponto 1) a maior parte das atribuições de processos
de gestão, apresentadas nas perguntas acima, são ligadas à SE do PainelMar; e (Ponto 2)
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dentre os princípios do PainelMar se encontra que, enquanto ele age para alcançar seus
objetivos ele deve:

b) Operar de maneira transparente e colaborativa em seus processos de
tomada de decisões e no uso e compartilhamento de dados, informações
e metodologias; (PAINELMAR, 2019a, n.p., grifo nosso).

Observando os dois pontos elencados acima, entendo que pode haver uma priorização do

trabalho em equipe pela SE do PainelMar, conforme prevê (SOARES, 2009) para projetos

relacionados à educomunicação.

Pergunta 39 (GEST) A pessoa ou grupo responsável pela Gestão do projeto entende

os erros na execução como parte do processo de aprendizagem (SOARES,

2009)?

Durante o I SIRCM foi realizado um processo de Avaliação, já mencionado ante-

riormente, onde participantes puderam dizer o que gostaram e o que não gostaram no

seminário e também o que poderia ser feito de diferente, dividindo a avaliação em três

momentos: ŞQue bomŤ, ŞQue penaŤ e ŞQue talŤ. A presença do momento ŞQue penaŤ,

para perceber os erros e o que as pessoas não gostaram, seguido de um momento ŞQue talŤ,

para sugerir melhorias e/ou novas formas de fazer o seminário, mostra que a Secretaria

Executiva do PainelMar pode estar disposta a se defrontar com os erros na execução das

ações e a ouvir o que é sugerido pelas pessoas envolvidas, possibilitando a visualização de

oportunidades e a melhoria contínua.

Pergunta 40 (GEST, CONE, AVAL) A pessoa ou grupo responsável pela Gestão do

projeto faz a documentação as ações do projeto, como em atas e relatórios,

por exemplo?

Pergunta 41 (GEST, ESPA) Existem uma ou mais pessoas responsáveis pela comuni-

cação interna do Projeto?

O documento Acordo Constitutivo (AC) do PainelMar (PAINELMAR, 2019a)

descreve, dentre as atribuições de sua Secretaria Executiva que ela é responsável por

ŞGarantir a realização de relatoria, prestação de contas e divulgação das reuniões e

plenárias aos membrosŤ (PAINELMAR, 2019a, n.p.). Fica evidenciado pela Relatoria

do I SIRCM, publicada no site do PainelMar, e analisada por essa pesquisa, que a SE

do PainelMar está com a atribuição de documentação das ações do projeto. Também

pode-se atribuir, através do texto extraído do AC do PainelMar que a sua SE também é

responsável pela comunicação interna, no sentido de agendar reuniões, plenárias e outras

atividades importantes, estas que de fato acontecem, pela documentação provida pelo

próprio PainelMar.
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Pergunta 42 (CONE, GEST) Os recursos disponíveis (Ąnanceiros, conhecimentos, mão-

de-obra) são suĄcientes para a realização do Projeto Planejado?

Há a menção de que os membros do PainelMar Şestruturaram uma estratégia de

ação e captação de recursos que culminou no programa ŚHorizonte Oceânico BrasileiroŠ Ť

(HOB, 2019a), Ącando registrada a eĄcácia do Painelmar, e de sua Secretaria Executiva,

em realizar as atividades previstas. Porém, não há dados na pesquisa para responder

aĄrmativamente a pergunta acima.

Pergunta 43 (GEST) Como é feito o balanço da carga de trabalho entre a equipe do

Projeto?

A pesquisa não possui dados para responder a pergunta acima.

Pergunta 44 (GEST) Existem contratos ou acordos entre o Projeto e as pessoas que

são contratadas de forma remunerada, ou entre o Projeto e as fazem sua

adesão de forma voluntária, por exemplo?

O Acordo Constitutivo (AC) do PainelMar (PAINELMAR, 2019a) estabelece um

possível Şalinhamento de partidaŤ entre as pessoas interessadas em aderir ao PainelMar,

e construir o Programa HOB. Este documento dá forma prática e objetiva às questões

trazidas pelo Documento Base (DB) do PainelMar (2015), sendo Şum documento que visa

promover comprometimentos voluntários recíprocos e especíĄcos, atribuídos aos órgãos

que constituem o PainelMar, mobilizando capacidades individuais e coletivas em prol de

uma missão comumŤ (PAINELMAR, 2019a, p. 2). Muito do que já foi apresentado no DB

é reaĄrmado e revisitado no AC de forma organizada e sistematizada.

O AC do Painelmar deĄne como será a adesão e o desligamento dos membros e

membras, bem como as suas responsabilidades. Ele aborda em detalhes as atribuições da

Secretaria Executiva (SE), como sendo de forma voluntária, sem vínculo empregatício,

sendo que poderá ser alocada ajuda de custo para atuação em projetos com recursos

especíĄcos para isso (PAINELMAR, 2019a). O Acordo Constitutivo caracteriza o chamado

ŞmandatoŤ da Secretaria Executiva como sendo de duração de dois anos, passível de uma

única renovação. Ao assumir a participação na SE os membros e membras abrem mão de

representar suas respectivas organizações e redes para representar o coletivo do PainelMar,

sempre observando o que é deĄnido pelo AC e as decisões tomadas pela plenária de

membros.

Não foram encontrados nos dados especiĄcidades das relações de trabalho e colabo-

ração no que tange a participação nas atividades do Programa HOB, mas no âmbito desta

pesquisa houve a compreensão de que a adesão ao PainelMar é um pré-requisito para a

participação no Programa HOB.
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Pergunta 45 (CONE, GEST, MOBI) Como é a contribuição com recursos (Ąnancei-

ros, conhecimentos, mão-de-obra) de instituições e pessoas parceiras do

projeto?

No Acordo Constitutivo (AC) do PainelMar, consta que:

Artigo 15. Para viabilizar as atividades do PainelMar, os membros ade-
rentes são encorajados a destinar recursos, tais como Ąnanceiros,
humanos ou tecnológicos, conforme suas capacidades.

Parágrafo Primeiro . Organizações membro podem captar recur-
sos e trabalhar em projetos em conjunto com a Secretaria Executiva,
contribuindo com a gestão administrativa e Ąnanceira de projetos a
partir de CNPJ próprio, sendo responsável pela gestão dos recursos
de seus respectivos projetos incluindo encargos Ąnanceiros, sociais e
trabalhistas.(PAINELMAR, 2019a, n.p)

Dessa forma, Ącam abertas as possibilidades de contribuições dentre as pessoas e organiza-

ções que aderem ao PainelMar, com abertura para a contribuição individual de membros,

destinando recursos próprios (não somente considerando recursos Ąnanceiros), e para a

autonomia das organizações de viabilizarem projetos próprios.

Pergunta 46 (AVAL, PLAN, GEST) Quais são os possíveis conĆitos que a execução do

projeto a ser concebido pode gerar?

Não foram encontradas, nos dados desta pesquisa, informações especíĄcas e explícitas

sobre possíveis conĆitos que a atuação do Programa HOB poderia gerar.

Pergunta 47 (CONE, PLAN, GEST, MOBI) Como será feita a mediação de conĆitos

que venham a surgir como consequência da execução do projeto?

Há a atribuição para o Plenário de Membros do PainelMar ŞDecidir em quaisquer

questões que não estejam deĄnidas neste Instrumento ou instrumentos supervenientes,

bem como em caso de dúvida de sua interpretaçãoŤ (PAINELMAR, 2019a), indicando

que as situações não previstas, extraordinárias, podem ser debatidas pelo Plenário de

Membros.

Há também as menções no I Volume HOB: (Ponto 1) no capítulo do time de Mandato

Coletivo de que, dentre os desaĄos para desenvolver ações em rede para incidência nas

políticas públicas está ŞPermitir autocrítica e habilidade para moderação de conĆitosŤ

(HOB, 2020a, p. 25), indicando que há a consideração da necessidade da existência de

Espaços para lidar com conĆitos; (Ponto 2) no capítulo do time de Planejamento Espacial

Marinho (PEM) de que Şum contexto mais operacional, o PEM é empregado para moderar

potenciais conĆitos de uso (e seus recursos associados) por meio de instrumentos e/ou

planos integradosŤ (HOB, 2020a, p. 108), indicando que abordagens que fazem uso do PEM
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podem colaborar em questões com conĆitos; e (Ponto 3) no capítulo do time de Justiça

Socioambiental, que descreve a fundo questões relacionadas a conĆitos socioambientais.

Porém, não foi possível encontrar nos dados da pesquisa a resposta especíĄca para

essa pergunta, relacionada a previsão de Espaços para mediação de conĆitos decorrentes

da atuação do próprio Programa HOB, apesar de que a possibilidade de conĆitos não

foi negligenciada na construção dos documentos, sendo um possível ponto central para a

própria existência do PainelMar e do Programa HOB.

10.5 RESPOSTAS SOBRE MOBILIZAÇÃO

Pergunta 48 (CONE, MOBI) Existem pessoas na equipe do Projeto que, dentre as

suas funções, estão previstos processos de Mobilização? Como são estas

funções?

Considerando que processos de Mobilização podem ser a organização de reuniões

estratégicas, e dos próprios Seminários Inter-Redes Costeiras e Marinhas (SIRCM), pode-se

dizer que o grupo responsável por tais processos é a Secretaria Executiva do PainelMar,

por suas atribuições de organização já listadas e descritas nas perguntas anteriores.

Como a Mobilização é um processo subjetivo, que passa pelas relações interpessoais,

tratando das motivações, expectativas e vontades das pessoas envolvidas, e interorganizaci-

onais, tratando de missões, objetivos e formas de operar das instituições, não entendo que

seja possível aĄrmar no âmbito dessa pesquisa de onde parte a iniciativa direta da Mobili-

zação, sendo um processo que envolve inúmeros fatores sociais, ambientais, econômicos e

políticos.

Pergunta 49 (AVAL, CONE, MOBI) Como se relacionam os interesses e expectativas

das pessoas implicadas e dos educomunicadores?

Ao aderir ao PainelMar, as pessoas concordam com o que está delineado nas

ŞpremissasŤ estabelecidas no Acordo Constitutivo (AC) do PainelMar, então, de uma forma

burocrática, as pessoas que o integram, e possivelmente integrarão as ações do Programa

HOB, demonstram esse alinhamento ao assinar o documento na adesão, concordando com

as ŞpremissasŤ. Apesar da indicação, não é possível responder esta pergunta no âmbito

desta pesquisa, com os dados disponíveis.

Pergunta 50 (AVAL, CONE, MOBI) Em que medida todas as pessoas envolvidas no

projeto compartilham os mesmos valores e objetivos de vida?

No Documento Base do Painelmar é exposto que as pessoas que o integrariam

Şestruturam a informação disponível para viabilizar a resolução de problemas e busca
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por oportunidades sociais e ecológicas Ű dividindo a paixão por aquilo que fazem

e buscando o aprendizado para fazer melhorŤ (PAINELMAR, 2015, n.p., grifo nosso).

Apesar desta citação, não entendo ser possível responder esta pergunta no âmbito desta

pesquisa, com os dados disponíveis.

Pergunta 51 (CONE, MOBI) Como a participação no projeto pode propiciar para as

pessoas participantes novos conhecimentos sobre processos políticos e

cidadania?

Pergunta 52 (CONE, MOBI) Como a Conexão entre instituições, organizações, em-

presas, atores sociais e políticos pode contribuir com a Mobilização das

pessoas envolvidas no projeto?

Pergunta 53 (CONE, MOBI) Como é a inĆuência de pessoas ou grupos que são vistas

como autoridades nas localidades das pessoas implicadas pelo Projeto?

Para iniciar essas respostas é importante mencionar que o PainelMar se propõe a ser

uma organização multisetorial Şde natureza mista (academia, sociedade civil, terceiro setor,

setor produtivo e entidades governamentais)Ť e composto por Şredes, organizações e indi-

víduos com comprovada e reconhecida ação na área de atuação do PainelŤ (PAINELMAR,

2019a, n.p.), colocando em torno da mesa diversos setores da sociedade.

Em seguida, considera-se, como consta na Relatoria do I SIRCM, uma deĄnição
do Programa HOB como Şuma rede de aprendizagem que conecte redes costeiras
e marinhas, para a co-criação de políticas públicas para conservação marinha dentro da
Agenda 2030 de Desenvolvimento SustentávelŤ (HOB, 2019b, p.2, grifo nosso). Também
são apresentados os seus objetivos como sendo:

(1) fomentar o protagonismo de proĄssionais em início de carreira na
interface do Conhecimento & Políticas Públicas, (2) apresentar demandas
da sociedade durante 4 anos no Congresso Nacional por meio de audiên-
cias públicas junto a Frente Parlamentar Ambientalista, (3) promover
informações sobre a construção de novas políticas públicas e adaptações
naquelas já existentes por meio de relatórios anuais, e (4) difundir as
informações e aprendizado adquiridos de forma acessível a todos (HOB,
2019b, p.2, enumeração nossa).

Estes objetivos, ao serem materializados em ações e proposições, como as que detalho

abaixo, podem contribuir para o conhecimentos sobre processos políticos e cidadania das

pessoas envolvidas.

Segundo a Relatoria do I SIRCM:
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Nos primeiros dias do Seminário, os participantes tiveram a oportunidade
de tomar conhecimento sobre a arena de atores envolvidos na governança
do oceano brasileiro em nível nacional. Isto ocorreu por meio de debates
sobre a conjuntura político-institucional, palestras-chave sobre os temas
da ciência, tecnologia e políticas públicas para o mar e costas em níveis
nacional e internacional, bem como da realização de visitas de pesquisa-
ação em autarquias e departamentos públicos de nível federal de atuação
e da participação em audiência pública organizada no Congresso Nacional
sobre os temas centrais do Seminário (ODS Nº14 e PEM [Planejamento
Espacial Marinho]) (HOB, 2019b, p. 34)

A experiência de adentrar espaços dos três poderes - legislativo, executivo e judiciário

- com o objetivo de coletar informações e compreender como se dá a criação, discussão

e tramitação de leis nos âmbitos legislativos, a execução das leis, seja por Ąscalização,

planejamento e execução de ações, é uma forma evidente de oportunizar a coleta de

informações para qualiĄcar a atuação alinhada com o conceito de cidadania comunicativa

(ALMEIDA; GUINDANI; MORIGI, 2011). Isso Ąca evidente também quando o capítulo

do time de Mandato Coletivo, no I Volume HOB, trás conceitos e trata da importância da

atuação inter-redes costeiras e marinhas, identiĄcando as principais pautas e caminhos que

podem aperfeiçoar a Şincidência nas políticas públicas, sobretudo à nível federalŤ (HOB,

2020a, p. 11).

O potencial de tais conexões entre as instituições e inĆuências de autoridades,

presentes nas respostas acima, Ąca explicitado na Relatoria do I SIRCM. As ŞequipesŤ de

pesquisa-ação formadas durante o seminário participaram de atividades com o propósito de

Şcoleta de dados sobre temas estratégicos junto às autarquias ou departamentos públicosŤ

(HOB, 2019b, p.19). Foram estabelecidas agendas para cada uma das visitas a partir de

uma preparação das equipes, para que buscassem, diretamente na fonte primária, os dados

e informações sobre os processos relacionados às políticas públicas e à tomada de decisão.

Após as visitas, foram compilados relatos das pessoas participantes das mesmas, contendo

suas impressões, e informações de relevância para a atuação do Programa HOB. Os locais

e espaços visitados pelas equipes foram:

• Frente Parlamentar Ambientalista - Câmara dos Deputados;
• Gabinetes de parlamentares no Congresso Nacional;
• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);
• Ministério do Meio Ambiente (MMA);
• Secretaria Executiva da Comissão Interministerial; para os Recursos do Mar (SE-

CIRM);
• Ministério Público Federal (MPF) - 4ª Câmara - Meio Ambiente e Patrimônio

Cultural;
• Ministério Público Federal (MPF) - 6ª Câmara - Populações Indígenas e Comuni-

dades Tradicionais;
• Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal;
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• Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC);
• Audiência pública conjunta da Comissão de Meio Ambiente do Senado e Desen-

volvimento Sustentável e da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento

Regional e da Amazônia, e Ministério do Meio Ambiente.

Para demonstrar como foram os resultados destas visitas, e como isso pode ter uma relação

coma experiência educomunicativa dos participantes do I SIRCM, destaco alguns trechos

abaixo.

Durante a visita ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) os participantes do I
SIRCM elencaram, dentre as principais questões levantadas, as seguintes informações:

- A gestão ministerial para tratar dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) está a cargo de distintas estruturas internas. O ODS
14 está sob a gerência da Secretaria de Biodiversidade (SBIO)/
GERCO [Gerenciamento Costeiro] / Gestão de Resíduos;

- Após o fechamento das metas para os Objetivos, o planejamento inicial
previa a constituição de grupos por ODS bem como o diálogo entre os
mesmos. O ODS 14 Ącaria a cargo da Comissão Interministerial
para os Recursos do Mar (CIRM) e dessa forma constituiria o
grupo. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC) seria considerado um dos ŞconsultoresŤ do Grupo; (HOB, 2019b,
p. 24, grifo nosso)

As informações coletadas são de grande relevância ao programa HOB, por tratar de
quais órgãos governamentais, e os respectivos setores, que estão a cargo do andamento
do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 - dentro da Agenda 2030, em diferentes
etapas do processo de acompanhamento e elaboração de metas.

Foi perguntado sobre a Agenda 2030, e o Ricardo [Castelli, Secretário de
Biodiversidade] disse que não sabe como a estrutura do Ministério
vai Ącar. Para várias questões levantadas, esta foi a resposta dada. (. . . )
O cenário atual do MMA é de que as diferentes instâncias não se dialogam
(HOB, 2019b, p. 24, grifo nosso).

Ainda, na mesma visita ao MMA, o relato apresenta o fato de que há uma incerteza quanto

à estrutura do Ministério quanto às atribuições, e também problemas de comunicação

interna no órgão.

No Ministério Público Federal, em encontro com servidores da 4ª e 6ª Câmaras -
responsáveis por questões do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, e Populações Indígenas
e Comunidades Tradicionais, respectivamente, constou na Relatoria que:

Uma questão bem importante que surgiu foi: ŞComo chegar no MP
[Ministério Público] tão rápidoŤ? Se é algo que se pode esperar um
pouco, é possível solicitar o SAC [Sala de Atendimento ao Cidadão] do
MP, pelo aplicativo ou pela internet (HOB, 2019b, p. 25, grifo nosso).

Além da recomendação destacada acima, para registrar em uma plataforma denominada
ŞSala de Atendimento ao CidadãoŤ (SAC), as questões que não são urgentes, também foi
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levantada a questão de situação emergenciais que demandariam a atenção dos procuradores
do MPF:

Quanto a necessidade de um contato direto e mais rápido entre as
comunidades e o MPF, o MP disponibiliza uma lista de contatos
telefônicos dos procuradores para isso e Ąca a disposição para
quem, em caso de necessidade, denúncia e aĄns, seja feito o
contato e apuração rápida dos fatos (HOB, 2019b, p. 25, grifo
nosso).

Dessa forma, foi documentada a descoberta da possibilidade de uso de um canal de
comunicação mais direto para a rápida mobilização em casos emergenciais como, por
exemplo, crimes ambientais ou violações de direitos humanos em comunidades tradicionais.
Ainda tratando de canais de comunicação que aumentem a eĄcácia das ações em favor das
temáticas da 4ª e 6ª câmara, foi relatado que:

Existe uma Plataforma online que as comunidades acessam e ajudam nos
dados. E estão planejando em construir um Sistema de Alerta
precoce, para que as demandas urgentes cheguem até eles e
possam resolver o mais rápido possível e dependendo dos casos,
consigam acionar a Força Nacional. E quando os Procuradores Regionais
não absorvem suas demandas, por exemplo, que eles possam usar esses
sistemas de alerta, para que o MP tome alguma providência (HOB, 2019b,
p. 25, grifo nosso).

Fica indicada, assim, uma perspectiva futura para uma ferramenta de comunicação a ser

levada em consideração, caso esteja disponível.

A partir do relato da visita realizada à Secretaria Executiva da Comissão Intermi-
nisterial para os Recursos do Mar (SECIRM), uma comissão com a Ąnalidade de coordenar
os assuntos relativos à Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM), destacam-se
os trechos:

A verdade é que se há alguma demanda a ser tratada com a CIRM, essa
demanda deve vir pelo Ministério. Então, tem que localizar quem
é a pessoa do Ministério que representa seu órgão dentro da
CIRM.

(. . . )

A participação social na questão da Amazônia Azul9 foi levantada. Porém
a resposta foi a mesma, de haver a necessidade de acionar determi-
nado Ministério de interesse. Ou seja, não haverá uma cadeira
para a Sociedade Civil para discutir essa demanda, nem mesmo
o próprio Painel Mar ou a nossa rede. Mas é importante falar que eles
comentaram sobre haver espaços especíĄcos de participação (HOB,
2019b, p.26, grifo nosso).

Nesse relato, está destacada a descoberta da informação relativa a forma com que uma

demanda deve ser encaminhada para chegar até a referida comissão: através do intermédio

do ministério relacionado a respectiva demanda.
9 Território marítimo do Brasil ao longo da costa e ao redor das ilhas oceânicas sob domínio Brasileiro.
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A Marinha tem uma diĄculdade tremenda em concatenar dados.
ŞDinheiro público, dado públicoŤ. Deve ser trabalhado alguma forma de
regulamentação para que todo o dinheiro que vem do contribuinte, que
é nosso e foi para a universidade que fez determinada pesquisa, seja
mostrado. Essa informação tem que estar disponível. Eles [SECIRM]
Ącaram bem surpresos em relação aos dados (HOB, 2019b, p.26,
grifo nosso).

No mesmo relato, é apresentada também uma deĄciência da própria instituição responsável

pela CIRM - a Marinha do Brasil - na organização dos dados disponíveis.

Outro exemplo, é o relato da visita à Comissão de Meio Ambiente do Senado
Federal, onde as pessoas participantes do I SIRCM conversaram com cinco senadores que
integram a comissão:

(. . . ) eu acho que há uma diĄculdade de comunicação, de ter fala e de
se expressar nessas instâncias. E tanto que o Senador falou muito e
quase não ouviu o que nós tínhamos para dizer. E nós tínhamos
muita coisa para dizer, porque nós viemos de diferentes partes. E
eu acho que é preciso pontuar essa comunicação escassa. Essa
diĄculdade de sermos ouvidos é uma coisa que é de se pensar. Para se
pensar a construção de políticas públicas.

(. . . ) falaram que o Senador precisava de um documento mais
técnico sobre a Amazônia Azul porque as informações que ele
tem são muito superĄciais, que é o que sai em jornal e nas redes sociais,
então ele queria um embasamento mais técnico, um material
didático (HOB, 2019b, p. 27, 28 e 29, grifo nosso).

Nesse relato, destaca-se uma contradição. Ao mesmo tempo que os senadores da república,
com os quais houve uma interlocução, não estavam dispostos a ouvir as pessoas que
participavam do seminário, havia por parte deles uma demanda de conhecimento qualiĄcado
para embasar a tomada de decisão, conhecimento este que poderia ser organizado e
sistematizado por pessoas como as que recebiam em seus gabinetes.

(. . . ) a equipe saiu e se dividiu em função de uma ideia que o [Senador]
Pedro [Ivo Batista] deu de abordar os Consultores do Senado, que são
consultores de carreira que elaboram pareceres. (. . . ) Gente [Senadores]
em geral que é meio desinteressada nos termos ambientais, mas se
um consultor dá uma opinião bem fundamentada, há uma
tendência desses senadores votarem naquela linha, ou pelo menos,
considerarem um ponto (HOB, 2019b, p. 28, grifo nosso).

Também foi levantada uma possibilidade de mediação pela Ągura do ŞConsultor do

SenadoŤ, que pode inĆuenciar um Senador na tomada de uma decisão com uma Şopinião

bem fundamentadaŤ, que aqui entendo ser baseada em conhecimentos que poderiam ser

disponibilizados por intermédio do Programa HOB.

Na Secretaria de Aquicultura e Pesca, os participantes do I SIRCM relataram a
descoberta de que:

Ązeram um Planejamento Estratégico [para a Aquicultura e Pesca a nível
federal] em que deĄniram metas, planos de ação, com prazos. E nesse
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momento foi cobrado sobre a transparência desse documento,
quando isso estará disponível e se será acessível para a Sociedade Civil
poder dialogar com esses prazos e metas (HOB, 2019b, p. 29, grifo nosso).

Os participantes aqui relatam a sua postura de cobrança pelo acesso à informação pública,

diretamente na fonte da informação, exercendo a sua cidadania. Ao promover a descoberta

destas informações, e o posterior compartilhamento com o grande grupo do programa

HOB, há a possibilidade de qualiĄcar as ações de incidência nas políticas públicas.

No penúltimo dia do I SIRCM, os participantes estiveram presentes em uma

audiência no Congresso Nacional com a temática dos ODS, com foco no de número 14. É

relatado que o evento contou com a presença de representantes do MMA, Ministério de

Minas e Energia, Secretaria de Aquicultura e Pesca, MAPA, MPF e SECIRM, órgãos que

os participantes puderam visitar e compartilhar as informações entre si. É de relevância

mencionar que à mesa com as autoridades governamentais esteve também uma das pessoas

que foi co-autora do Documento Base do PainelMar. A participação nessa audiência

caracteriza um ponto alto do seminário, onde estão na mesa interlocutores de todos os

órgãos e autarquias de interesse para as ações do programa HOB.

Dentre os principais pontos relatados está a fala do representante da SECIRM que
defende Şa importância de fomentar a pesquisa cientíĄca para alavancar o conhecimento
sobre a Amazônia AzulŤ, considerando que Şa economia do mar está na faixa de 19% do
PIB [Produto Interno Bruto]Ť (HOB, 2019b, p. 32). A fala relatada foi corroborada por
presentes, considerando que a organização do espaço marinho, através de um Planejamento
Espacial Marinho (PEM), contribui para Şque todas suas vocações sejam reconhecidas
e estimuladasŤ e para que Ştodas as preocupações quanto ao uso sejam consideradasŤ,
apontando assim que Şa ciência dá materialidade às discussões e [para] a sua importância
nas tomadas de decisãoŤ (HOB, 2019b, p. 33). Foram registradas também na relatoria
sobre esta audiência pública os questionamentos trazidos por participantes do I SIRCM.

Pergunto à Mesa de que forma podemos fazer parte dessas dis-
cussões e tomadas de decisão? Pois muitas vezes elas são defendidas
por intermediários. Gostaríamos de nos aproximar cada vez mais, para
termos protagonismo e contribuir com o saber tradicional, que é tão
importante quanto o da pesquisa (HOB, 2019b, p. 33 e 34, grifo nosso).

Destaco aqui, uma percepção da intenção de integrar-se no processo, de Şfazer parteŤ,
colocada pelo participante do Seminário, que pode ter relação com processos de tomada
de consciência ocorridos durante as atividades. Em outra passagem, se referindo ao
representante da Secretaria de Aquicultura e Pesca, outro participante do I SIRCM
endereçou o seguinte pedido:

(. . . ) O senhor citou as oito metas da Secretaria [de Aquicultura e Pesca].
Eu gostaria de saber o quanto os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável estão balizando essas metas para a atividade do
setor pesqueiro? Hoje, o Brasil é o país que mais consome carne de
tubarão do mundo. Existe, sim, uma diĄculdade da obtenção de dados,
mas como os senhores podem perceber, temos trabalhado com dados
pobres para conseguir fazer avaliações das espécies ameaçadas. Por isso,
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eu não vou pedir ao Bill Gates, mas ao senhor. Peço que nos ajude a
conservar os tubarões e as raias da costa brasileira (HOB, 2019b, p. 34,
grifo nosso).

A pergunta tem relação com a informação levantada, na visita à referida Secretaria, da

existência de um ŞPlanejamento Estratégico em que deĄniram metas, planos de ação, com

prazosŤ (HOB, 2019b, p. 29), e da sua respectiva falta de transparência quanto ao acesso

desse documento, para que possa ser avaliada o alinhamento com os ODS, como citado

pelo participante acima.

Por Ąm, alguns relatos sobre a experiência do seminário, na opinião dos participantes,
mostram o quanto é importante a experiência de colocar os pesquisadores no ambiente de
formação e questionamento de políticas públicas para que eles entendam as possibilidades
de como os conhecimentos cientíĄcos podem incindir.

Relato I: Nunca me imaginei num espaço como esse, falando diretamente
com políticos. Parece um mundo distante, fora da nossa realidade. Não
se vê gente como a gente! É um espaço de poder que a sociedade
civil não ocupa! Agradeço ao HOB por ter proporcionado esse
momento. (. . . )

Relato II: Neste dia estávamos (. . . ) na reunião da frente parlamentar
[ambientalista] na Câmara para acompanhar a discussão sobre a
decisão de prioridades da frente para 2019. Assim, entrou como
prioridade colocar em votação a PL 6969, sendo a Lei do Mar destacada
em todo o encontro. Houve também as questões quanto a liberação de
agrotóxicos e a manutenção de territórios de populações tradicionais e
indígenas. (HOB, 2019b, p. 21, grifo nosso)

Relato II: Foi enriquecedor poder tirar dúvidas pessoalmente com mem-
bros da Secretaria de Biodiversidade, e também entender a complexi-
dade do momento político que estamos enfrentando. Há um receio
por parte dos servidores de como Ącará a estruturação da pasta. Isso
me chocou! Outras informações também foram surpreendentes e
espero que juntos possamos mudar diversas situações pela conservação
ambiental que está ameaçada. (HOB, 2019b, p. 24, grifo nosso)

Destaca-se também, a expressão de sentimentos quanto à motivação de participantes, e ao
direcionamento proĄssional:

Relato II: A audiência foi super importante para que os participantes do
HOB pudessem ter noção do direcionamento atual das políticas ambien-
tais do novo governo. O HOB estar em um local de decisão como
a câmara dos deputados faz a gente ter orgulho da grandeza
do Painel. Relato III: Foi uma experiência inacreditável para mim! Ao
mesmo tempo que pude ouvir e comprovar pessoalmente todas as notícias
ruins sobre a política ambiental brasileira, pude presenciar também a luta
de muitos deputados. Ouvir os posicionamentos dos deputados, acendeu
em mim uma enorme esperança em meio aos sombrios acontecimentos
socioambientais. Agradeço imensamente ao HOB pela oportunidade de
presenciar uma audiência com tamanha relevância para o nosso país. A
participação não só dessa sabatina, mas de todo o Seminário, mudou
completamente minha visão sobre política ambiental e me dire-
cionou proĄssionalmente. Muito obrigada! (HOB, 2019b, p. 23, grifo
nosso)
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Relato I: Novamente estar em uma audiência com pessoas que tem
grande poder decisório e de priorizar ações governamentais foi
uma grande experiência. (. . . ) A fala com o Coordenador, ainda que
rápida, fez com que os gestores dos GERCOs pudessem ter noção das
novos caminhos a serem seguidos nos estados. (HOB, 2019b, p.
34, grifo nosso)

E também, o entendimento de possibilidades de captação de recursos via emendas parla-
mentares:

se conseguíssemos uma emenda para ampliar o impacto das nossas
ações, como subsidiar mobilidade de incidência, ampliar a quantidade
de participantes nesses seminários e tudo mais (HOB, 2019b, p. 28, grifo
nosso).

Todas estas experiências documentadas na Relatoria do I SIRCM, bem como os

depoimentos diretos colhidos de pessoas participantes evidenciam que a Mobilização foi

inĆuenciada pela inserção nos ambientes de tomadas de decisão institucionais relacionadas

à área de atuação do PainelMar pelas próprias pessoas que, posteriormente, elaborariam e

executariam os Planos de Ação dos times do Programa HOB, com um repertório construído

de experiências nos locais de tomada de decisão que buscam inĆuenciar. Essa noção de

poder de inĆuencia Ąca evidenciado no Objetivo Geral do time de Mandato Coletivo10 de

ŞPotencializar ações integradas de Redes Costeiras e Marinhas nos espaços de tomada de

decisão atrelados a políticas públicas em nível nacionalŤ (HOB, 2019a, n.p.).

Pergunta 54 (GEST, MOBI) Como é a inĆuência dos Fatores de Mobilização (p. 79)

em cada pessoa que integra a equipe do projeto?

Considerando como Şequipe do projetoŤ a Secretaria Executiva (SE) do PainelMar,

pelas diversas atribuições à ela deĄnidas até aqui (e que constaram nas respostas anteriores)

observa-se as seguintes inĆuências nos Fatores de Mobilização:

1 O seu envolvimento nos processos de concepção é um fator de inĆuência porque a SE

do PainelMar é responsável pela Şarticulação das orientações estratégicas sugeridas

no âmbito do Plenário de MembrosŤ (PAINELMAR, 2019a, n.p.), inĆuenciando o

Planejamento do Programa HOB.
2 A possibilidade e incentivo para tomarem parte nas ações, inĆuenciando-as, é um fator

de inĆuência porque a SE do PainelMar é incumbida de abrigar administrativamente

as atividades de funcionamento do PainelMar, como detalhado nas respostas sobre

GESTão (p. 124).
10 Na oportunidade era chamado de ŞIncubação do Mandato Coletivo para Representação de Redes no

Gi-GercoŤ.
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3 A contratação, recompensa, o recebimento de uma contrapartidas, pode ser um

fator de inĆuência, porque podem haver alocações Ąnanceiras para ações da SE do

PainelMar (PAINELMAR, 2019a). Podem existir outras contrapartidas, inclusive

intangíveis e difíceis de mensurar, que não estão presentes nos dados.
4 A inĆuência de uma pessoa, grupo de pessoas, ou instituição com grande importância,

relevância e/ou autoridade percebida pelas pessoas, pode ser um fato de inĆuência,

mas não foi encontrado nos dados, no que se refere a atuação e mobilização da SE

do PainelMar, algo que aponte diretamente para isto.
5 A conexão física ou emocional, interesse e/ou imersão na temática do projeto é

citada no Documento Base do PainelMar, quando se expõe que integrantes dividem

a paixão por aquilo que fazem (PAINELMAR, 2015, n.p.), mas não há algo nos

dados que aponte para esse fator, além desta menção.

Dessa forma, pude responder de alguma forma as perguntas sobre os fatores relacionados

ao (1) envolvimento na concepção do projeto, (2) na oportunidade de dialogar e agir em

sua realização e (3) sobre as contrapartidas pela ação.

Pergunta 55 (MOBI) Como é a inĆuência dos Fatores de Mobilização (p. 79) em cada

pessoa participante/implicada nas ações do projeto?

Considerando como Şpessoas participantesŤ as pessoas que participaram do I SIRCM,

e em seguida integraram algum dos times do Programa HOB, observa-se as seguintes

inĆuências nos Fatores de Mobilização:

1 O seu envolvimento nos processos de concepção é um fator de inĆuência, porque elas

próprias escreveram os Planos de Ação que executariam (HOB, 2019a).
2 A possibilidade e incentivo para tomarem parte nas ações, inĆuenciando-as, também

é um fator de inĆuenciam porque elas próprias executariam os Planos de Ação que

conceberam (HOB, 2019a).
3 A contratação, recompensa, o recebimento de uma contrapartidas, não pode ser vista

aqui como um fator de inĆuência por falta de dados sobre acordos de trabalho e

alinhamento recíproco de forma interna entre os times, bem como as expectativas

das pessoas envolvidas.
4 A inĆuência de uma pessoa, grupo de pessoas, ou instituição com grande importância,

relevância e/ou autoridade percebida pelas pessoas, pode ser percebida como um

fator de inĆuência, uma vez que durante o I SIRCM foram propiciadas diversas

experiências e interações entre as pessoas participantes do seminário e tomadores de

decisão, como foi amplamente descrito nessa seção, especiĄcamente nas respostas

das perguntas sobre conexões entre instituições e inĆuência de autoridades.
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5 A conexão física ou emocional, interesse e/ou imersão na temática do projeto é

perceptível de alguma forma pelos diversos relatos de participantes do I SIRCM,

citados nas respostas das perguntas 51, 52 e 53, mas não há algo nos dados que

aponte para esse fator, além destas citações.

Dessa forma, pude responder de alguma forma as perguntas sobre os fatores relacionados

ao (1) envolvimento na concepção do projeto, (2) na oportunidade de dialogar e agir em

sua realização e (4) sobre a inĆuências de pessoas e grupos sobre as participantes.

Pergunta 56 (GEST, MOBI) Como são as possibilidades e incentivos para que as

pessoas implicadas no Projeto inĆuenciem ativamente os processos de

Gestão?

Aconteceram reuniões estratégicas para revisão e alinhamento dos Planos de Ação

entre a sua criação, no I SIRCM, e a sua execução, que teve como resultado o I Volume

HOB. Estas reuniões foram encaminhadas ao Ąnal do I SIRCM, e registrada na Relatoria

Colaborativa na seção ŞPróximos PassosŤ (HOB, 2019b) e o seu acontecimento Ącou

registrado no I Volume HOB (HOB, 2020a, p. 9 e 10). Porém, não há documentação dos

processos de execução, gestão e acompanhamento nos dados analisados, impossibilitando

a resposta no âmbito dessa pesquisa.

Pergunta 57 (AVAL, MOBI) Como a Mobilização das pessoas implicadas no Projeto

pode se tornar algo autônomo, ou seja, que não depende da ação contínua

de educomunicadores?

A pesquisa se debruçou sobre a documentação do primeiro (2019 e 2020) de um

total de quatro ciclos previstos para o Programa HOB (Figura 12) até 2022. Entendo que

no primeiro ciclo ainda era muito cedo para ter deĄnições sobre a continuidade do projeto

após a realização de todas as ações. Ou seja, ainda há tempo, mas não é possível responder

esta pergunta no âmbito desta pesquisa.

10.6 RESPOSTAS SOBRE ESPAÇOS

Pergunta 58 (ESPA) Existem pessoas na equipe do Projeto que, dentre as suas funções,

estão previstos processos de organização e manutenção de Espaços? Como

são estas funções?

A Secretaria Executiva (SE) do PainelMar apresenta diversas atribuições, já apre-

sentadas em respostas anteriores, e especiĄcamente em relação a Şgestão da membresiaŤ

há no Acordo Constitutivo do PainelMar a atribuição de garantir a relatoria, prestação
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de contas e a divulgação das reuniões e plenárias aos membros (PAINELMAR, 2019a,

n.p.). Porém, não encontrei menção propriamente dita sobre a atribuição de organizar as

reuniões e plenárias, Ącando subentendido, para mim, dentro da atribuição de Şgestão da

membresiaŤ.

Por exemplo, quanto à convocação do Plenário de Membros, que deve acontecer no

mínimo uma vez ao ano, e Şextraordinariamente sempre que necessário para a execução

das ações em andamentoŤ (PAINELMAR, 2019a, n.p), entendo que ambos tipos de

reuniões devam ser convocadas pela Secretaria Executiva, por sua atribuição de Şgestão

da membresiaŤ.

Ao tratar dos Espaços de Ação, para a execução do Programa HOB, existe o registro

na Relatoria Colaborativa do I SIRCM de que, durante o evento, a SE do PainelMar

foi responsável por apresentar e estabelecer os ŞAcordos de Convivência Inter-RedesŤ no

âmbito do Seminário, colocando-a na posição de gestão desse espaço, enquanto ele acontecia.

Sobre outros Espaços de Ação do Programa HOB não foram encontradas indicações de

responsáveis pela organização e manutenção de Espaços nos dados coletados para esta

pesquisa.

Pergunta 59 (AVAL, ESPA) Quais são os recursos tecnológicos disponíveis para serem

utilizados na organização de Espaços? Como eles são utilizados?

A pesquisa não possui dados para responder a pergunta acima. Para alguns dos

Planos de Ação dos times do Programa HOB são considerados alguns recursos tecnológicos

como ŞinsumosŤ dos respectivos planos. Entretanto, não estão indicados se são recursos

disponíveis, sendo possível que alguns precisem ser adquiridos ou contratados.

Pergunta 60 (ESPA, GEST) Quais são os Espaços organizados para a execução do

Projeto?

Dentre os Espaços organizados, identiĄcados a partir dos documentos analisados

no âmbito dessa pesquisa estão o I Seminário Inter-Redes Costeiras e Marinhas (SIRCM)

(HOB, 2019b), possíveis reuniões e encontros estratégicos para tratar da execução dos

Planos de Ação dos times do Programa HOB (HOB, 2020a), e espaços onde de fato foram

realizadas as ações para a elaboração do I Volume HOB.

A sua Relatoria Colaborativa do I SIRCM evidencia que durante o evento ocorreram

atividades com diversos Ąns, dentre eles:

• Apresentar o Acordo Constitutivo (AC) do PainelMar e a sua Secretaria Executiva

(SE);
• Estabelecer os ŞAcordos de Convivência Inter-RedesŤ no âmbito do Seminário;
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• Trazer para o debate os temas relevantes à construção do programa HOB através

de falas de convidados e mesas de discussão;
• Promover espaços de diálogo e trocas de conhecimento entre as pessoas presentes;
• Formar os times de pesquisa-ação;
• Propiciar experiências relacionadas aos três poderes (legislativo, executivo e judi-

ciário) a nível federal;
• Elaborar um plano de ação inter-redes a partir dos times de pesquisa-ação formados.

O I SIRCM se mostrou um Espaço com vários outros Espaços dentro de si. Caracterizarei-o

a partir dos ŞAspectos de EspaçosŤ que organizei no âmbito desta pesquisa na tentativa

de resposta da próxima pergunta.

O I Volume HOB revela que, além dos Seminários Inter-Redes Costeiras e Marinhas
previstos, também são realizados Şencontros de gestãoŤ, como o ocorrido em Novembro
de 2019 em São Paulo, onde Şlideranças de cada time se reuniram para aprofundar na
editoração colaborativa, incluindo a deĄnição das questões gerais a serem exploradas pelo
Volume I - Horizonte Oceânico BrasileiroŤ (HOB, 2020a, p. 9). Desse encontro, Ącaram
deĄnidas os seguintes focos:

Qual a potencial contribuição das redes costeiras e marinhas brasileiras
para uma governança inclusiva da implementação da agenda 2030 de
desenvolvimento sustentável?

Qual o melhor conhecimento disponível sobre os temas de cada time
face à realidade brasileira?

(HOB, 2020a, p. 10, grifo nosso)

A primeira questão levantada aponta para o caráter de descoberta de um determinado

potencial do trabalho de articulação das redes, que ainda se desconhece, sem poder

exatamente deĄnir como seria essa contribuição para o objetivo do programa HOB. A

segunda questão aponta diretamente para o propósito do I Volume, um dos documentos

aqui analisados.

Por Ąm, quanto aos Espaços onde o I Volume HOB foi construído, internamente

aos times e em diálogo com a SE do PainelMar, responsável por sua publicação, não há

dados para descrevê-los no âmbito desta pesquisa.

Pergunta 61 (ESPA) Como estes Espaços são caracterizados a partir dos aspectos de

Espaços (p. 80) apresentados?

Considerando a resposta da pergunta anterior, apresento abaixo a caracterização

do I Seminário Inter-Redes Costeiras e Marinhas, das Reuniões Estratégicas do Programa

HOB e dos Espaços de Elaboração do I Volume HOB.

Começaremos pelo I SIRCM, sobre o qual temos a maior abundância de dados,

graças à existência de sua Relatoria Colaborativa:
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1. Por seus objetivos Ű (Para que? / Por que?):

AÇÃO, ACOLHIMENTO, DIÁLOGO, DELIBERAÇÃO, CONHECIMENTO, PU-

BLICAÇÃO Ű De forma mista, entre os diversos momentos que caracterizaram o I

SIRCM, como respondido na pergunta anterior.

2. Pelo nível de abertura do espaço Ű (Para quem?):

FECHADO Ű O I SIRCM foi fechado para inscritos, pelo que indica a Relatoria;

3. Como é a presença das pessoas nos espaços Ű (Onde?):

PRESENCIAL Ű Em Brasília;

4. Pelo aspecto de simultaneidade das pessoas no espaço, seja com a presença física ou

virtual Ű (Como?):

SÍNCRONO Ű Ao vivo, presencialmente;

5. Pelo caráter ou forma da comunicação Ű (Como?):

FORMAL, INFORMAL Ű Pelas variações de espaços, incluindo órgãos e entidades

de grande importância;

6. Pela linearidade da comunicação Ű (Como?): LINEAR,

MULTI-LINEAR Ű Algumas atividades acontecendo com exclusividade, outras

simultaneamente, como as visitas aos três poderes;

7. Pelas relações de poder nos espaços Ű (Como?):

HORIZONTAL Ű Observando os acordos de convivência;

8. Quando estes espaços estão ativos Ű (Quando?):

ORDINÁRIO;

9. Pela duração dos espaços Ű (Por quanto tempo?):

DETERMINADA;

10. Pela efemeridade da comunicação que ocorre nestes espaços Ű (Por quanto tempo

estará acessível?):

EFÊMERA, DURADOURA Ű Parte dos acontecimentos Ącaram registrados na

Relatoria;

Sobre as Reuniões estratégicas e os Espaços de Elaboração do I Volume HOB, com

os dados coletados para a pesquisa, foi somente possível caracterizar ambos os espaços por

seus Objetivos e e seu nível de Abertura. As Reuniões Estratégicas, quanto ao aspecto

de Objetivo, tiveram a característica de DELIBERAÇÃO por ser um espaço de tomar

decisões e traçar estratégias, já os Espaços de Elaboração do I Volume HOB podem ter

tido objetivos de AÇÃO, DIÁLOGO e CONHECIMENTO, ambos sendo construídos a

partir de necessidades e possibilidades de cada time. Ambos os Espaços, quanto ao aspecto

de Abertura, foram entendidos como FECHADOS, somente para participantes dos times

de pesquisa-ação, membros e membras do PainelMar e de sua Secretaria Executiva.
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Pergunta 62 (ESPA) Se existir, como é a combinação de diferentes características dos

Espaços para garantir uma melhor participação das pessoas?

Sobre a caracterização dos Aspectos dos Espaços na resposta anterior (pergunta

61), especiĄcamente sobre o I SIRCM, pode-se dizer que, dentre os aspectos se destaca

o fato do Seminário ter sido: Presencial, Formal e Informal, Multi-linear, Horizontal e

Duradouro.

Pela característica da atividade ser Presencial, na cidade de Brasília, puderam

ser agendadas as visitas aos órgãos governamentais (como descritas nas respostas das

perguntas 51, 52 e 53), em ambientes Formais, que aconteceram simultaneamente - de

forma Multilinear. Também pelo fato de ser uma atividade Presencial, os espaços Informais,

de troca e conexão entre as pessoas participantes podem ter sido mais intensos, em uma

possível comparação com a maioria dos ŞEspaços PandemicosŤ11, que são/foram Virtuais,

à distância, em um contraste possibilitado por uma visão posterior ao seu acontecimento.

O aspecto de Horizontalidade presente também pode ter contribuído para possibilitar

o diálogo e a participação na tomada de decisão quanto aos rumos do seminário e dos

Planos de Ação elaborados durante ele.

O SIRCM teve um aspecto relacionado à sua efemeridade que pode ser caracterizado

como Duradouro, pelo fato de haver existido a Relatoria Colaborativa das atividades. Isso

possibilitou uma memória coletiva do evento, e também contribuiu de forma decisiva para

os dados e análise nesta pesquisa.

Pergunta 63 (PLAN, MOBI, ESPA) Se existir, qual a estratégia para Mobilizar as

pessoas para participarem dos Espaços organizados?

A pesquisa não possui dados para responder a pergunta acima.

Pergunta 64 (ESPA) Se existir(em), como é(são) o(s) Espaço(s) oĄcial(is) de comuni-

cação do Projeto?

No âmbito do PainelMar, o seu Acordo Constitutivo apresenta que:

Artigo 14. As pessoas jurídicas e as Redes que integrarem o PainelMar
(adesão institucional) deverão indicar, quando da adesão, às pessoas físicas
para as representarem, bem como o respectivo endereço eletrônico
para Ąns de recebimento de convocações e demais comunica-
ções. As pessoas físicas (adesão individual) que integrarem o PainelMar
também deverão indicar, quando da adesão, seus contatos e respectivos
endereços eletrônicos para Ąns de recebimento de convocações e demais
comunicações. (PAINELMAR, 2019a, p. 6)

11 Ou seja, por conta da situação de isolamento social necessária durante a pandemia de COVID19,
durante o ano de 2020.
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Dessa forma, pode-se esperar que um dos Espaços oĄciais de comunicação do projeto

são as trocas de e-mails entre membros e membras do PainelMar. O Espaço em que o

Plenário de Membros do PainelMar se reúne também pode ser considerado um espaço de

comunicação oĄcial, a ser convocado pela SE do PainelMar. Porém, no âmbito da execução

do Programa HOB, referente às comunicações internas dos times para a realização das

ações, não é possível responder com os dados desta pesquisa.

Pergunta 65 (GEST, ESPA) Se existir(em), como é(são) o(s) Espaço(s) de decisão,

deliberação do Projeto?

O Plenário de Membros do PainelMar é Şo órgão de compartilhamento de informa-
ções e tomada de decisão sobre o direcionamento estratégico do PainelMar, assegurando o
cumprimento de sua visão, missão e objetivosŤ (PAINELMAR, 2019a, n.p.), sendo com-
posto por um número ilimitado de representantes das instituições e indivíduos membros
do PainelMar.

Artigo 9. Compete ao Plenário de Membros:

a) Manifestar-se sobre e propor atualizações no Documento Base,
e acompanhar sua execução pelos demais membros e da Secretaria
Executiva;

b) Deliberar sobre políticas e procedimentos de ação inter-redes e
deĄnir as diretrizes para sua implementação conjunta;

c) Apoiar a Secretaria Executiva na mobilização de recursos e capa-
cidades para alavancar ações alinhadas ao Documento Base e iniciativas
associadas;

d) Contribuir com a construção de uma política de comunicação e uso
de imagem;

e) Decidir em quaisquer questões que não estejam deĄnidas neste Ins-
trumento ou instrumentos supervenientes, bem como em caso de dúvida
de sua interpretação; (PAINELMAR, 2019a, n.p., grifo nosso).

De acordo com as competências elencadas acima, o Plenário de Membros tem um

papel inĆuente quanto aos rumos das ações do PainelMar. Está prevista a sua reunião no

mínimo uma vez ao ano, e Şextraordinariamente sempre que necessário para a execução das

ações em andamentoŤ (PAINELMAR, 2019a, n.p). Além disso, no contexto do Plenário

de Membros Şas decisões, desde que alinhadas com os objetivos institucionais, serão

tomadas preferencialmente por consenso ou, quando necessário, por maioria simples dos

membros presentesŤ (PAINELMAR, 2019a, n.p). Essa conĄguração de assembleia das

pessoas que integram o PainelMar confere a ele um caráter democrático e dialógico, com

Ąns deliberativos. Cabe também adicionar que o AC dedica um artigo a declarar que está

resguardada a autonomia de posicionamento de seus membros em relação aos projetos

vinculados à rede PainelMar.

O Acordo Constitutivo apresenta ainda a possibilidade de sua própria revisão e

reformulação, a qualquer tempo, Şmediante acordo entre os signatários referendado pela
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maioria simples dos membros integrantes do PainelMarŤ (PAINELMAR, 2019a, n.p.). Por

Ąm, a extinção do PainelMar pode ser deliberada pelo Plenário de Membros, Ącando o

remanescente de seu patrimônio destinado a organizações públicas ou de interesse público

que tenham Ąns idênticos ou semelhantes.

10.7 RESPOSTAS SOBRE CRIAÇÃO

Pergunta 66 (CRIA) Existem pessoas na equipe do Projeto que, dentre as suas funções,

estão previstos processos, ou a organização de Espaços, de Criação? Como

são estas funções?

Pergunta 67 (CRIA) Os processos de Criação envolvem a produção de obras áudio-

scripto-visuais?

Pergunta 68 (CRIA) Os processos de Criação podem ser caracterizados como colabo-

rativos? Como?

Para responder as três perguntas acima, considero o processo de criação e editoração

do I Volume HOB (HOB, 2020a). A viabilização destes processos Ącaram atribuídos à

Secretaria Executiva do PainelMar, em diálogo com pessoas integrantes e anĄtriãs dos times

do Programa HOB, inclusive em reuniões estratégicas como as que foram caracterizadas

na seção que contém as respostas sobre os Espaços.

O resultado Ąnal foi uma publicação escrita Ű o próprio I Volume HOB, juntamente

com um documento-síntese para tomadores de decisão (HOB, 2020b), em um evento online,

transmitido pelo Youtube. Dessa forma, entendo que considero o resultado Ąnal uma obra

áudio-scripto-visual.

O seu processo de realização pode ser considerado como colaborativo, pelo envol-

vimento de diversas pessoas, integrando os times do Programa HOB. Em 2020, anterior

à data de publicação do I Volume HOB, ocorreu o II Seminário Inter-Redes Costeiras e

Marinhas, que esteve diretamente relacionado com a organização deste documento, foi

composto por Ş11 webinários voltados à discussão e aperfeiçoamento de um rascunho de

cada um dos capítulos desta obra [I Volume HOB]Ť (HOB, 2020a, p. 10). O II SIRCM

também contou com uma equipe de cobertura colaborativa12 e foi o espaço onde foi pro-

posta a dinâmica que desenvolveu a proposta do II Plano de Ação do Programa Horizonte

Oceânico Brasileiro (HOB, 2020c).

Pode também ser mencionado, dentre os Espaços de Criação, as próprias atividades

do I SIRCM que resultaram em outras duas publicações, documentos analisados no âmbito

desta pesquisa: a Relatoria Colaborativa (HOB, 2019b) e o I Plano de Ação (HOB, 2019a).
12 Experiência da qual participei como OĄcineiro e Diretor Técnico, e descrevo na Seção 3.2, p. 33.
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Pergunta 69 (CRIA) Dentre as ações, estão previstas formações, aulas ou oĄcinas sobre

linguagens artísticas? Como são?

Pergunta 70 (CRIA) Dentre as ações, estão previstas formações, aulas ou oĄcinas sobre

recursos de comunicação? Como são?

No período analisado pela pesquisa (2019 e 2020), não ocorreram atividades com

um Ąm formativo explícito, do tipo aulas, oĄcinas ou cursos, que contemplassem linguagens

artísticas.

Pergunta 71 (CRIA) As formações, aulas ou oĄcinas previstas propiciam, de alguma

forma, a compreensão crítica da realidade? Como são?

Pergunta 72 (CONE, CRIA) As formações, aulas ou oĄcinas previstas estão de acordo

com as necessidades e interesses das pessoas implicadas no Projeto?

Pergunta 73 (CONE, CRIA) Como é a relação entre a compreensão crítica da realidade,

dos meios de comunicação, com os processos educacionais que envolvem a

Criação de obras áudio-scripto-visuais?

Como já mencionado acima, apesar de não estarem previstas atividades formativas

tradicionais (aulas, oĄcinas, workshops, cursos), não é possível aĄrmar que as atividades

que aconteceram durante o I SIRCM, e os processos que foram necessários para a criação,

editoração e publicação do I Volume HOB, não tiveram nenhum aspecto formativo.

As diversas atividades previstas, por exemplo, durante o I SIRCM e com seus

conteúdos e relatos de participantes registrados em sua Relatoria Colaborativa demonstram

que momentos de compartilhamento e aprendizado-ensino ocorreram, inclusive podendo

contemplar oportunidades de compreensão crítica da realidade.

Pergunta 74 (AVAL, CRIA) Os processos de Criação resultaram do Planejamento, ou

ocorreram espontaneamente nos Espaços do projeto?

Considerando que, durante o I SIRCM, a editoração colaborativa do I Volume HOB

foi colocada como um objetivo geral para a organização dos Planos de Ação dos times

do Programa HOB (HOB, 2019b), e que foram elaborados a partir de uma metodologia

proposta durante o seminário, pode-se considerar que tanto o processo de Criação dos

Planos de Ação, quanto do próprio Volume HOB foram planejados. Porém, se tratando dos

processos de Criação dos capítulos de cada time, em um trabalho interno, e dos produtos

paralelos à estes capítulos, como fotograĄas, infográĄcos, a diagramação do próprio Volume,

por exemplo, não há dados para aĄrmar se foram, e como foram, planejados.
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Pergunta 75 (CRIA) Está prevista a Síntese dos conhecimentos construídos no Projeto?

Como ela é?

Uma organização em Şrede de aprendizagemŤ está prevista do Documento Base
(DB) do PainelMar, e dentre as características dessa forma de organização está o trabalho
para Şcriar valor (novo conhecimento) e fortalecer a capacidade mútua de pesquisa e
comunicaçãoŤ (PAINELMAR, 2015, n.p.). Esta deĄnição, no DB do PainelMar se desdobra
no objetivo do Programa HOB de

promover informações sobre a construção de novas políticas públicas
e adaptações naquelas já existentes por meio de relatórios anuais, e
difundir as informações e aprendizado adquiridos de forma acessível a
todos (HOB, 2019b, p.2).

Essa deĄnição se manifestou na prática quando, durante o I SIRCM, por exemplo, foram

compiladas de diversas formas os conhecimentos construídos, seja pelo registro dos relatos

das pessoas participantes, pela elaboração dos Planos de Ação, ou pelo mapeamento

colaborativo (Figura 31).

Entretanto, dentre os aspectos que deixam mais evidente o propósito de sintetizar

os conhecimentos, estão a realização do I Volume HOB (HOB, 2020a), e sua respectiva

Síntese para tomadores de decisão (HOB, 2020b), e também a previsão de realização de

outros Ş03 anuais relatórios de síntese do conhecimento para políticas públicasŤ (HOB,

2019b, p.3 e 4), viabilizdos pelo PainelMar e executados pelos times do Programa HOB.

Pergunta 76 (CRIA, PUBL) Quais são os Şformatos ĄnaisŤ das obras resultantes de

processos de Criação?

Considerando como as obras resultantes de processos de Criação, no âmbito do

PainelMar e do Programa HOB, no período analisado por essa pesquisa, os formatos Ąnais

das mesmas são majoritariamente textuais, publicados em arquivos PDF13. O I Volume

HOB, que pode ser considerado a principal obra resultante, após uma seção introdutória,

apresenta em 8 capítulos o conhecimento resultante sobre cada uma das temáticas dos

times e também apresenta um nono capítulo especíĄco: um estudo de caso sobre um

desastre ambiental (Tabela 4).

13 Sigla para Portable Document Format, que pode ser traduzido livremente para Formato de Documento
Portátil e que pode ser considerado um dos formatos de documento de texto digital mais difundido no
mundo.
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Tabela 4 Ű Títulos dos Capítulos do I Volume HOB

N Time Título

1 Mandato Coletivo Atuação inter-redes em políticas públicas na

interface com a zona costeira e marinha bra-

sileira

2 Educomunicação Socioambiental

Costeira e Marinha

Educomunicação Socioambiental na Zona

Costeira e Marinha

3 Redes de Aprendizagem Internaci-

onais

Lições aprendidas sobre as redes de aprendi-

zagem marinhas

4 Justiça Socioambiental Para quem são os ônus e os bônus do desen-

volvimento?

5 Planejamento Espacial Marinho DesaĄos e Oportunidades para a inserção

inter-redes no Pré-Planejamento Espacial Ma-

rinho Brasileiro

6 Governança e Política Internacio-

nal

Governança do ODS 14: do global ao munici-

pal, onde o Brasil se encontra?

7 Pesca Sustentável Pesca Sustentável

8 Estressores Ecossistêmicos e Cená-

rios Futuros

Saúde do oceano e serviços ecossistêmicos:

Integração entre ciência, sociedade, política e

governança

9 (Raquel Dezidério Souto - autora

do estudo de caso)

Governança Ambiental Participativa e Justiça

Social - Estudo de caso: Uso do mapeamento

participativo como ferramenta para análise

do derrame de petróleo na costa brasileira em

2019-2020

Fonte: Elaborada pelo Autor. Informações extraídas do I Volume HOB (HOB, 2020a)

Os capítulos são diagramados incluindo fotograĄas, tabelas, infográĄcos e elementos

de paginação e identiĄcação dos capítulos, todos alinhados com uma identidade visual, e

transparecendo uma coesão estética. De forma parecida com o I Volume HOB, a sua Síntese

para tomadores de decisão é entregue com a mesma coesão estética, porém, com um volume

de texto bastante inferior, elencando somente os pontos principais de cada capítulo, de

forma resumida, e apresentando bastante destaque aos infográĄcos, possivelmente tendo-se

em vista o público-alvo evidenciado no título da publicação Ű tomadores e tomadoras e de

decisão.

Cabe também à menção de que a Relatoria Colaborativa do I SIRCM e o I Plano

de Ação InterRedes também foram editados em texto, com uma atenção à diagramação, e
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aspectos estéticos que remetem às identidades visuais do PainelMar e do Programa HOB,

mas que tem não são considerados aqui Şobras resultantesŤ, uma vez que são um relato de

processo e um ŞroteiroŤ14.

10.8 RESPOSTAS SOBRE PUBLICAÇÃO

Pergunta 77 (PUBL) Existem pessoas na equipe do Projeto que, dentre as suas funções,

estão previstos processos de Publicação? Como são estas funções?

Pergunta 78 (GEST, PUBL) Existem uma ou mais pessoas responsáveis pela comuni-

cação externa do Projeto?

Consideram-se aqui o Şprocesso de PublicaçãoŤ como as ações para tornar público,

acessível, compartilhável e aberto ao diálogo os resultados, produtos e experiências decor-

rentes dos projetos de educomunicação (como descrevi na subseção sobre eles, a partir da

página 88).

Todos os documentos públicos do PainelMar e do Programa HOB (inclusive os

utilizados para esta pesquisa) estão disponibilizados no site do PainelMar. A transmissão ao

vivo15 do II Seminário Inter-Redes Costeiras e Marinhas, da mesma forma que a publicação

dos documentos, usou as redes sociais digitais do PainelMar.

Dessa forma, apesar de não encontrar nos dados uma atribuição especíĄca, afere-se

que a responsabilidade pelos processos de Publicação aqui descritos está atribuída ao

PainelMar e a sua Secretaria Executiva.

Pergunta 79 (PLAN, CRIA, PUBL) Os processos de Criação foram planejados consi-

derando que haveria posteriormente a Publicação das obras criadas?

Sim, conforme é indicado no resumo executivo do I Plano de Ação InterRedes
Costeiras e Marinhas do Brasil:

Neste documento, apresentaremos a metodologia utilizada para o planeja-
mento, os objetivos gerais e especíĄcos, bem como os processos, produtos,
insumos e a rede de atores a serem prioritariamente envolvidas durante a
elaboração da primeira versão do Relatório Horizonte Oceânico
Brasileiro, a ser lançado durante o II Seminário Inter-Redes
(data à deĄnir) (HOB, 2019a, n.p.).

14 Fazendo a analogia com o audiovisual, do roteiro não ser a obra Ąnal, e sim uma obra intermediária
para se alcançar o produto Ąnal.

15 Em 2020, o II SIRCM estava previsto para acontecer de forma presencial, em Brasília, mas por conta
da situação de calamidade pública, e a necessidade de isolamento social, causada pela pandemia de
COVID19, aconteceu de forma online.
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Assim, também conforme apontado na resposta de várias perguntas anteriores, esteve

muito presente o encaminhamento de direcionar esforços em prol da criação do I Volume

HOB16 para sua posterior publicação.

Pergunta 80 (PLAN, CRIA, PUBL) Para o caso das obras áudio-scripto-visuais, fru-

tos de processos de Criação, qual(is) é(são) o(s) público(s)-alvo para a

divulgação?

Nos documentos analisados não há menção de um ou mais públicos-alvo para as

obras resultantes Ű I Volume HOB e sua Síntese para tomadores de decisão. Porém, pode-se

desprender do objetivo do Programa HOB de Şfomentar o protagonismo de proĄssionais

em início de carreira na interface do Conhecimento & Políticas PúblicasŤ e de Şapresentar

demandas da sociedade durante 4 anos no Congresso Nacional por meio de audiências

públicas junto a Frente Parlamentar AmbientalistaŤ (HOB, 2019b, p. 2), de que há um

público-alvo de proĄssionais em início de carreira e de integrantes do congresso nacional,

respectivamente, em relação à estes objetivos. O segundo público alvo Ąca evidente com a

publicação da Síntese para Tomadores de Decisão do I Volume HOB, com o público-alvo

deĄnido em seu próprio título (HOB, 2020b).

Pergunta 81 (PLAN, PUBL) Existe uma estratégia no planejamento para visibilizar o

trabalho das redes, comunidades e organizações presentes no Projeto?

Pergunta 82 (PLAN, PUBL) Se acontecer, em quais canais de comunicação, abertos

ou fechados, será feita a Publicação das obras resultantes de processos de

Criação?

Pergunta 83 (AVAL, PLAN, PUBL) Os processos de Publicação foram planejados

considerando as relações existentes entre as mídias e as pessoas partici-

pantes?

Nos documentos analisados pela pesquisa não há uma estratégia explicitada, com

um objetivo deĄnido de visibilização do trabalho das redes, comunidades e organizações.

Foram utilizados canais de comunicação abertos (site e redes sociais digitais do PainelMar)

para publicar os resultados dos processos de Criação. Porém, não há indícios de que

os processos de publicação foram pensados levando em consideração as relações com as

mídias.

Isso não signiĄca que não hajam ações que caminhem nesse sentido, ou diretrizes e

justiĄcativas estabelecidas nos documentos analisados que dialoguem com este propósito.
16 inicialmente era chamado de ŞRelatório HOBŤ
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Por exemplo, existe uma responsabilidade prevista para pessoas que integram o PainelMar

Şdivulgar nos meios de comunicação sua participação no PainelMarŤ (PAINELMAR, 2019a,

n.p.), para trazer visibilidade ao trabalho e conectar às pessoas integrantes. Há também

uma relação com a adoção de uma estratégia de pesquisa-ação, Şbaseada no entendimento

que ela é capaz de estabelecer uma rede de comunicação para obtenção de informação,

divulgação e construção de ideiasŤ (HOB, 2020a, p. 12), que pode catalisar processos que

dão visibilidade às redes.

Por Ąm, considerando que de alguma forma foram utilizados o site do PainelMar17

e as suas redes sociais digitais para a publicação das ações, pode-se dizer que de alguma

forma, na prática, elas foram consideradas. Por exemplo, há dentre os processos previstos

no Plano de Ação do time de Educomunicação a ŞProdução de roteiros para vídeos e

confecção de material para postagens via redes sociais (Facebook, Instragram, Whatsapp)Ť

e dentre os produtos previstos Şposts nas redes sociais sobre: ODS14, PEM, HOB (o que é,

objetivos, colaboradores, eventos, resultados, ações)Ť (HOB, 2019a, n.p.). Entretanto, isso

não signiĄca que as relações entre as pessoas e as mídias foram consideradas, não podendo

aĄrmar isso no âmbito desta pesquisa.

10.9 RESPOSTAS SOBRE EDUCOMUNICAÇÃO

Pergunta 84 (EDUCOM) Existem pessoas na equipe do Projeto que, dentre as suas

funções, estão previstos processos de Educomunicação, no sentido de au-

mentar a relevância dos conceitos e veriĄcá-los no andamento do projeto?

Como são estas funções? Há alguma pessoas especialista em Educomuni-

cação?

Dentre os times do Programa HOB, foi formado o time de Educomunicação,

durante o I SIRCM, que posteriormente, na data da publicação do I Volume HOB, passou

a ser denominado como time de ŞEducomunicação Socioambiental Costeira e MarinhaŤ

(ESCM). Não foi encontrada nenhuma atribuição de função especíĄca relacionada à

educomunicação à nenhuma pessoa, cargo ou grupo dentro do PainelMar ou Programa

HOB, dentre os documentos analisados. Entretanto, a publicação do capítulo do time de

Educomunicação no I Volume HOB esteve alinhada com o aumento da relevância dos

conceitos da educomunicação, ao inseri-los no contexto dessa publicação, além de ter

contado com a revisão de duas pessoas associadas à ABPEducom.

Pergunta 85 (CONE, PLAN, EDUCOM) A Educomunicação está considerada expli-

citamente como um aspecto central, em relação aos conceitos, ideias e

formas de fazer do Projeto? Como isso é evidenciado?
17 Acesse aqui <https://painelmar.com.br/>.

https://painelmar.com.br/
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Dentre os documentos analisados, estão algumas menções explícitas à educomunica-

ção: Foi um dos objetivos do I SIRCM ŞCriar estratégia de educomunicação socioambiental

para redes costeiras e marinhasŤ (HOB, 2019a, n.p.). Também, de forma muito similar,

como Ącou deĄnido como objetivo geral do time de Educomunicação ŞEstruturar uma

estratégia de educomunicação coletiva para o Programa Horizonte Oceânico BrasileiroŤ

(HOB, 2019a, n.p.). O resultado Ąnal do processo do time de Educomunicação, materiali-

zado em seu capítulo no I Volume HOB, defende que ela, a educomunicação, será Şum

eixo propulsor da Cultura OcêanicaŤ e a conceitua igualando-a ao Şconhecimento para a

transformação socialŤ (HOB, 2020a, p. 11).

Há um alinhamento menos explícito, mas existente, dos princípios do PainelMar

com os princípios de uma Educomunicação Socioambiental (ES). Segundo Soares (2012,

n.p.), a ES refere-se a Şa um conjunto de ações e valores marcados pelo dialogismo,

pela participação e pelo trabalho coletivoŤ. Os princípios da ES estão registrados por

uma publicação do Ministério do Meio Ambiente (MMA) (COSTA, 2008)18, que abaixo

apresento (Tabela 5) com suas palavras-chave, para em seguida associar com alguns dos

princípios do próprio PainelMar.

Para referência, trago a lista completa de princípios do PainelMar:

Artigo 3. Os objetivos do PainelMar deverão ser alcançados mediante
observância dos seguintes princípios:

a) Colaborar e integrar-se com as experiências e iniciativas existentes,
regionais, nacionais e internacionais, construindo processos a partir do
acumulado pelo conjunto dos atores públicos e não-governamentais;

b) Operar de maneira transparente e colaborativa em seus processos de
tomada de decisões e no uso e compartilhamento de dados, informações
e metodologias;

c) Respeitar, reconhecer e envolver o conhecimento acumulado de povos
indígenas e comunidades locais, quilombolas e tradicionais;

d) Buscar representatividade das diversas regiões brasileiras em sua
composição;

e) Reconhecer as fontes originais e autoria das informações utilizadas;

f) Atuar como uma rede, não tendo autonomia para se posicionar politi-
camente em relação aos temas tratados, e sim facilitar a comunicação
entre atores interessados para o livre posicionamento de seus membros.
(PAINELMAR, 2019a, n.p.)

18 Que contém dentre sua lista de colaboradores o professor Ismar de Oliveira Soares.
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Tabela 5 Ű Princípios da Educomunicação Socioambiental

N Princípio: Compromisso com. . . Palavras-Chave

1 . . . o diálogo permanente e continuado diálogo, argumentação, abertura,

conexão

2 . . . a interatividade e produção participa-

tiva de conteúdos

interação, abertura, inclusão, par-

ticipação

3 . . . a transversalidade interfaces, colaboração, diversi-

dade de formatos

4 . . . o Encontro/Diálogo de Saberes união, contato, diferença, troca,

redes

5 . . . proteção e valorização do conhecimento

tradicional e popular

identidade, cultura, apropriação

6 . . . a democratização da comunicação e

com a acessibilidade à informação socio-

ambiental

democratização, autonomia, co-

municação, informação

7 . . . o direito à comunicação direito, cidadania

8 . . . a não discriminação e o respeito à indi-

vidualidade e diversidade humana

inclusão, diversidade, igualdade

Fonte: Elaborada pelo Autor. Princípios extraídos de Costa (2008).

O princípio do Painelmar de ŞOperar de maneira transparente e colaborativa em

seus processos de tomada de decisões e no uso e compartilhamento de dados, informações

e metodologiasŤ (PAINELMAR, 2019a, n.p.) está relacionado com os princípios da ES

(1º) de diálogo permanente e continuado e (2º) de interatividade e produção participativa

de conteúdos.

O primeiro princípio da Educomunicação Socioambiental (ES), denominado ŞCom-

promisso com o diálogo permanente e continuadoŤ, trata da Şampliação dos espaços

de diálogo e argumentação e contra-argumentação entre a administração pública e a

populaçãoŤ com papel de visibilização e escuta, valorizando experiências acumuladas, e

Şnovos modos de ver e novas formas de fazerŤ (COSTA, 2008, cap. 7). Ele pode apontar

para a criação de canais de comunicação resilientes entre a administração pública e a

população, que cumpram a função de conectar de forma eĄciente e democrática ambos os

lados, considerando que, que Şno âmbito de uma política pública, [o princípio] é uma ação

constantemente recíproca entre governo e sociedadeŤ (COSTA, 2008, cap. 7), e caminhando

para o sentido apontado.

O segundo princípio da ES, denominado ŞCompromisso com a interatividade e

produção participativa de conteúdosŤ, trata da Şperspectiva educomunicadoraŤ de que
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o processo de produção de conteúdos deve ser aberto e participativo Şsem domínio de

tecnologia e de saberes especializados que imponham suas competências por mérito

acadêmico ou funcionalŤ, no sentido de não somente Şlevar informação e conhecimento

pré-editadosŤ (COSTA, 2008, cap. 7). Considero os aspectos de inclusão e participação de

grande relevância, ao lembrar de que Şa disputa no campo comunicação/ educação inclui

a luta permanente entre exclusão e inclusão do direito à vozŤ (BACCEGA, 2008, p. 11).

O segundo princípio aponta para uma possível ŞinclusãoŤ de narrativas das realidades

regionais de cada canto do Brasil, tanto através de processos de escuta, quanto do aspecto

da apropriação da técnica (complementado pelo princípio de número 6), no próprio processo

de Şcriar conteúdosŤ.

Os princípios do PainelMar de:

a) Colaborar e integrar-se com as experiências e iniciativas existentes,
regionais, nacionais e internacionais, construindo processos a partir do
acumulado pelo conjunto dos atores públicos e não-governamentais;

(. . . )

c) Respeitar, reconhecer e envolver o conhecimento acumulado de povos
indígenas e comunidades locais, quilombolas e tradicionais;

(. . . )

e) Reconhecer as fontes originais e autoria das informações utilizadas;
(PAINELMAR, 2019a, n.p.)

estão relacionados com os princípios da ES de (3º) transversalidade, (4º) encontro e diálogo

de saberes e (5º) proteção e valorização do conhecimento tradicional e popular.

O terceiro princípio da ES, denominado ŞCompromisso com a transversalidadeŤ,

trata do reconhecimento e da valorização de interfaces entre os diversos campos que se

relacionam com o campo socioambiental de forma direta ou indireta, e entre as Şproduções

discursivas de função estética, pedagógica, espiritualista, jurídica, histórica, etcŤ (COSTA,

2008, cap. 7). Com relação à essas interfaces, compreendo que essa transversalidade

tem como propósito aproximar os diversos campos do conhecimento e atuação, para

promover a atuação conjunta, colaborativa e convergente para objetivos em comum, sejam

eles relacionados a políticas públicas, à pesquisa cientíĄca, ou a resolução de problemas

socioambientais, por exemplo. Além da transversalidade nas relações entre os campos e

nas produções discursivas, aponta-se para uma valorização das Şformas de intermídiaŤ ao

Şconjugar e articular diferentes modos de canalizar a informaçãoŤ (COSTA, 2008, cap. 7),

aspecto que identiĄco também como a indicação da tentativa de compreender as formas

mais eĄcientes de canalizar informações, conteúdos, conhecimentos para cada realidade

regional brasileira, o que é um aspecto de relevância para o PainelMar, ao colocar em

prática suas ações.

O quarto princípio da ES, denominado ŞCompromisso com o Encontro/Diálogo de

SaberesŤ, trata da Şpromoção e valorização da união e do contato entre diferentes atores Ű
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pessoas, instituições, gerações, gêneros, culturas, territórios, numa atmosfera de respeito

mútuo, sempre fortalecidos pela ação dialógicaŤ (COSTA, 2008, cap. 7). Este contato

objetiva o intercâmbio de Şpráticas, conhecimentos, tecnologias, papéis sociais e políticosŤ,

caracterizando uma Şcomunicação socialmente mobilizadoraŤ que favorece as organizações

existentes e fomenta a criação de novas alianças, redes e espaços de troca e crescimento

(COSTA, 2008, cap. 7). Este princípio é descrito como um Şfundamento metodológico para

quaisquer práticas de educomunicaçãoŤ (COSTA, 2008, cap. 7), no sentido de se colocar

como um necessidade inicial para a efetivação dos outros compromissos, ao promover o

encontro das diferenças nos mais variados aspectos.

O quinto princípio da ES, denominado ŞCompromisso com proteção e valorização do

conhecimento tradicional e popularŤ, trata do respeito e favorecimento à Şautonomia das

identidades individuais e coletivas, no contexto das comunidades tradicionais e indígenasŤ,

responsabilizando ações de ES com a prevenção da Şapropriação indevida de informações,

imagens, conhecimentos e tecnologias sociais de comunicação tradicionais e populares,

uma vez que grande parte deste patrimônio ainda não está devidamente reconhecido e

protegido por leiŤ e indica que a ES defende a lógica da Şrepartição de benefícios, materiais

e imateriais, quando da circulação de bens destas culturasŤ, ao lidar com casos que envolve

o risco de apropriação (COSTA, 2008, cap. 7). Este princípio também compartilha com o

campo da Educação Ambiental (EA) a frente de defesa do Şdireito de acesso e autogestão

das expressões culturais dos povos indígenas e comunidades tradicionais junto aos meios de

comunicação de massaŤ (COSTA, 2008, cap. 7). Ações de ES no contexto nacional brasileiro

necessitam atentar-se para as questões trazidas pelo quinto princípio, aqui apresentado,

ao atuarem com populações tradicionais e indígenas, ou na interface ou proximidade de

seus territórios ou áreas de vivência, para não agravarem a complexa transĄguração étnica

(RIBEIRO, 1977), que impacta a identidade de povos brasileiros, como os autoidentiĄcados

como indígenas, quilombolas e integrantes de populações tradicionais.

Por Ąm, falando dos princípios do PainelMar de:

d) Buscar representatividade das diversas regiões brasileiras em sua
composição;

(. . . )

f) Atuar como uma rede, não tendo autonomia para se posicionar politi-
camente em relação aos temas tratados, e sim facilitar a comunicação
entre atores interessados para o livre posicionamento de seus membros
(PAINELMAR, 2019a, n.p).

compreendo que eles se relacionam com os princípios da ES (6º) de democratização da

comunicação e acessibilidade à informação socioambiental, (7º) de direito à comunicação e

(8º) de não discriminação e o respeito à individualidade e diversidade humana.

O sexto princípio da ES, denominado ŞCompromisso com a democratização da

comunicação e com a acessibilidade à informação socioambientalŤ, trata da incorporação
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de Şvalores democráticos de forma intrínseca às práticas cotidianas e como expressão

da subjetividade humanaŤ, referindo-se aqui ao aspecto da democratização que garante

condições de acesso à informação, aos meios de produção e à sua gestão participativa

(COSTA, 2008, cap. 7). A incorporação dos valores democráticos nos processos comuni-

cativos pode aparecer aqui como um pontapé inicial para a aplicação generalizada de

tais valores no cotidiano e na revisão das relações de comunidades com a esfera pública,

empresas, escolas, etc. Assim, o princípio de número seis também direciona os processos

educomunicativos para a criação de Şformas de autonomização das produçõesŤ para que as

comunidades tenham legítimo poder sobre os processos, conteúdos e produtos resultantes de

sua própria organização, apontando este fato como um Şindicador seguro de continuidade

e sustentabilidade do processo comunicativoŤ (COSTA, 2008, cap. 7).

O sétimo princípio da ES, denominado ŞCompromisso com o direito à comunicaçãoŤ,

trata do Şreconhecimento da comunicação como um direito humano fundamentalŤ e

uma Şação emancipatória de todo cidadãoŤ (COSTA, 2008, cap. 7). Dessa forma, a

educomunicação é colocada como uma Şprática de democracia, sustentabilidade e liberdadeŤ

que pode ser o Şmeio de efetivação do direito à comunicaçãoŤ (COSTA, 2008, cap. 7), e ao

entender a ES dessa maneira, o princípio aponta para a efetivação prática na forma de

iniciativas, ações e projetos fundamentados na educomunicação e na ES como um caminho

para a garantia do direito à comunicação.

O oitavo princípio da ES, denominado ŞCompromisso com a não discriminação e o

respeito à individualidade e diversidade humanaŤ, trata da adoção, no âmbito do trabalho

da ES, de Şlinguagens inclusivas, que não sejam discriminatórias, estigmatizantes, sexistas,

racistas, preconceituosas em relação a crenças individuais, ideologias, orientação sexual e

identidade de gêneroŤ para assegurar a Şvisibilidade e a igualdade de oportunidades de

participação, manifestação e resposta para todas e todosŤ (COSTA, 2008, cap. 7). Dentre

as abordagens existentes, que visam a inclusão, as visibilidades e as igualdades, a adoção

de linguagens inclusivas é uma (e muito importante) delas, Ącando aqui a oportunidade

de expansão do leque de ações com tais objetivos. Há também, como outro exemplo, no

PainelMar, autonomia de posicionamento em relação aos projetos vinculados à ele, no

âmbito de seu Plenário de Membros (PAINELMAR, 2019a).

Dessa forma, construo uma conexão entre os princípios da Educomunicação Socio-

ambiental e os princípios do PainelMar, explicitando como a Educomunicação pode estar

presente como uma questão central de suas ações, baseadas nestes princípios.

Pergunta 86 (GEST, ESPA, EDUCOM) Nas relações de poder entre as pessoas envol-

vidas no projeto, é perceptível uma horizontalidade? Quais são as ações

identiĄcadas que podem ser exemplos?

Pergunta 87 (EDUCOM) Nas ações do Projeto, os ŞprocessosŤ das pessoas participan-
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tes são privilegiados em relação aos ŞprodutosŤ (SOARES, 2009)?

Há uma referência a dialogicidade e horizontalidade quando, referindo-se ao processo

do I Volume HOB, é declarado na seção editorial que uma Şmetodologia dialógica e

horizontal da concepção e implantação do modelo editorial colaborativoŤ (HOB, 2020a, p.

9) contribuiu para que a sua publicação fosse possível.

Considerando que dentre objetivos do Programa HOB estão Şfomentar o prota-

gonismo de proĄssionais de inicio de carreiraŤ e Şdifundir as informações e aprendizado

adquiridos de forma acessível a todosŤ (HOB, 2019b), entendo que os ŞprocessosŤ das

pessoas envolvidas possam ser prioridade.

Entretanto, uma resposta completa às duas perguntas acima não é possível no

âmbito desse trabalho, por não poder identiĄcar e descrever tais relações apenas com os

dados disponíveis, provenientes dos documentos.

Pergunta 88 (EDUCOM) Nas ações do Projeto, são valorizados os saberes locais e

comunitários e a representatividade de todos os integrantes do grupo

(SOARES, 2009)?

Segundo o Acordo Constitutivo do PainelMar, está presente em seu objetivo a

promoção de Şsinergias entre instituições e áreas de conhecimento, disponibilizando

informação cientíĄca e saberes tradicionais para a sociedade e para os tomadores de

decisãoŤ, o que deve ser alcançado observando, dentre outros, o princípio de: ŞRespeitar,

reconhecer e envolver o conhecimento acumulado de povos indígenas e comunidades locais,

quilombolas e tradicionaisŤ (PAINELMAR, 2019a, n.p).

O I SIRCM contou com a presença de

atores sociais de diversas regiões brasileiras, discutindo sobre planeja-
mento espacial marinho, poluição marinha, pesca sustentável, comunida-
des tradicionais, educomunicação, unidades de conservação, sociedade
civil na gestão costeira e demais temas que abrangem as zonas costeira e
marinha. (HOB, 2019b, p. 2)

Além desta descrição das pessoas que participaram do evento, a presença de pessoas

integrantes de comunidades tradicionais pode ser atestada no corpo do texto, na parte

que tratou da apresentação das pessoas presentes. Esta participação é um indício da

coerência necessária a projetos de educomunicação. Entretanto, não foram encontrados

dados suĄcientes para responder de forma completa esta pergunta.

Pergunta 89 (EDUCOM) Nas ações do Projeto, é promovida a organização de redes

(SOARES, 2009)?

No âmbito do PainelMar :
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entende-se por rede de conhecimento19 a combinação de pessoas ou
organizações geograĄcamente separadas, que compartilham tecnologias
para criar valor (novo conhecimento) e fortalecer a capacidade mútua de
pesquisa e comunicação. Elas estruturam a informação disponível para
viabilizar a resolução de problemas e a busca por oportunidades sociais
e ecológicas Ű dividindo a paixão por aquilo que fazem e buscando o
aprendizado para fazer melhor (PAINELMAR, 2015).

O PainelMar tem como um de seus objetivos Şpropiciar conexões entre as redes de conhe-

cimentoŤ, e tem sua composição por Şredes, organizações e indivíduos com comprovada e

reconhecida açãoŤ em sua área de atuação (PAINELMAR, 2019a, n.p).

Dentre os ŞprodutosŤ que foram esperados do I SIRCM está a criação de uma

Şestratégia para o estabelecimento de uma rede de aprendizagem regional sobre o OceanoŤ

(HOB, 2019b, n. 9). Assim, houve a promoção de redes de aprendizagem tomando a forma

dos times do Programa HOB e que, cada um em seu processo, e em interlocuções entre si,

propiciaram a realização do I Volume HOB, mostrando coerência entre os objetivos, os

princípios e as ações realizadas e registradas.

Pergunta 90 (EDUCOM) Nas ações do Projeto relacionadas à educomunicação as

tecnologias são assumidas como meios, e não como Ąns em si mesmas

(SOARES, 2009)?

Ao analisar especiĄcamente o plano de ação do time de Educomunicação construído
durante o I SIRCM:

Objetivo Geral: Estruturar uma estratégia de educomunicação coletiva
para o ] Programa Horizonte Oceânico Brasileiro (HOB).

(. . . )

Objetivos EspecíĄco (sic): Sensibilização, Aprendizagem, Envolvi-
mento, Comunicação e Educação através do uso de diferentes plataformas
de audiovisual.

Insumos: Computador, Câmeras, Softwares para edição de vídeos e
imagens, tripé para equipamento audiovisual.

Processos: Produção de roteiros para vídeos e confecção de material para
postagens via redes sociais (Facebook, Instragram, Whatsapp), revisão
bibliográĄca, análise e síntese de documentos, artigos, etc.), Pesquisa
sobre os diversos assuntos abordados no HOB e adequação de conteúdo
e da linguagem acadêmico-cientíĄca (textos, legendas, posts) para uma
linguagem acessível a diversos públicos.

Produtos: Vídeos, fotograĄas, imagens, entrevistas, posts nas redes soci-
ais sobre: ODS14, PEM, HOB (o que é, objetivos, colaboradores, eventos,
resultados, ações), redes, PainelMar, Amazônia Azul, PL6969/2013, Po-
líticas públicas, entre outras temáticas relacionadas aos objetivos do
HOB.

19 Haas, P.M. (1992). Introduction: Epistemic communities and international-policy coordination-
introduction. International Organization 46(1). Special Edition. 1-35pp.
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Há uma desconexão entre os objetivos geral e especíĄcos propostos e os insumos, processos

e produtos previstos para alcançá-los, justamente pelo fato de associar estes três últimos

aspectos deste Şplano educomunicativoŤ com as tecnologias de uma forma exclusiva. Essa

desconexão provém de que, de fato, os objetivos geral e especíĄco são educomunicativos,

levando-me a crer que, por exemplo, seria necessária a consideração dentre os insumos de

informações sobre as pessoas envolvidas nos processos e dentre os processos, descrever como

de fato estariam previstos, se estariam, os processos de diálogo e construção colaborativa

dos produtos listados. Quero dizer que: objetivos educomunicativos, alcançados através

de processos valorizados (SOARES, 2009), precisam de insumos, processos e produtos

também educomunicativos.

Pergunta 91 (PLAN, EDUCOM) O Projeto possui objetivos de médio prazo, para

garantir o domínio dos processos pela comunidade em que é/será realizado

(SOARES, 2009)?

Tanto no âmbito do PainelMar, quanto no do Programa HOB foram identiĄcados
tais objetivos. Dentre os do PainelMar, estão:

1. Propiciar conexões entre as redes de conhecimento.

(. . . )

3. Sistematizar o conhecimento disponível e disseminá-lo de forma acessí-
vel.

(. . . )

5. Facilitar a comunicação entre múltiplos atores. (PAINELMAR, 2019a,
n.p.)

E dentre os do Programa HOB estão:

alavancar e dinamizar, nos próximos 4 anos (2019- 2022), uma rede
de aprendizagem entre proĄssionais em início de carreira para atuação
na interface entre o conhecimento e as políticas públicas voltadas para
zona costeira e marinha (HOB, 2019a, n.p., grifo nosso)

A diretriz dada pelos objetivos, considerados de médio prazo, do PainelMar com caracte-

rísticas que poderiam de fato Şalavancar e dinamizarŤ uma possível rede, ao conectar as

redes existentes (Objetivo 1), facilitar a comunicação entre elas (Obj. 5) e prover formas

de acesso aos conhecimentos disponíveis entre as redes (Obj. 3). Os conjuntos de objetivos

dialogam entre si, demonstrando coesão interna, sendo o objetivo, considerado de médio

prazo, do Programa HOB de caráter mais especíĄco.

Pergunta 92 (PLAN, EDUCOM) O Projeto possui objetivos de longo prazo, para

promover mudanças prolongadas e sustentáveis na comunidade em que

é/será realizado (SOARES, 2009)?
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Assim como na resposta anterior (pergunta 91), tanto no âmbito do PainelMar,
quanto no do Programa HOB foram identiĄcados objetivos considerados de longo prazo,
inclusive, que complementam os considerados de médio prazo. Dentre os do PainelMar,
estão:

2. Construir estratégias de mobilização e ação conjunta dos diferentes
setores da sociedade.

(. . . )

4. Desenvolver e agregar capacidades dos diferentes setores da sociedade
(sociedade civil, governos, setor privado, academia, etc) que promovam o
engajamento em diálogos de saberes e interesses.

(. . . )

6. Contribuir para o fortalecimento da atuação brasileira no cenário
internacional da governança dos oceanos.

(. . . )

7. Discutir e propor metas e estratégias para a governança costeira e
marinha.

(. . . )

8. Desenvolver, transferir e disseminar tecnologias marinhas inovadoras.
(PAINELMAR, 2019a, n.p.)

No âmbito do Programa HOB há um objetivo complexo de longo prazo:

alavancar e dinamizar, nos próximos 4 anos (2019- 2022), uma rede de
aprendizagem entre proĄssionais em início de carreira para atuação na
interface entre o conhecimento e as políticas públicas voltadas para zona
costeira e marinha, com impactos profundos na construção de
novas políticas públicas e adaptações naquelas já existentes
(HOB, 2019a, n.p., grifo nosso)

O que foi apresentado referente aos objetivos do PainelMar, da mesma forma como na

resposta anterior, complementa e potencializa essa visão. O avanço das políticas públicas

depende da mobilização conjunta (Objetivo 2), das capacidades desenvolvidas nos diferentes

setores da sociedade (Obj. 4), para que possa ser desenvolvidas as estratégias de governança

costeira e marinha a nível nacional (Obj. 7) e internacional (Obj. 6), tudo isso catalisado

pelos avanços no âmbito das tecnologias (Obj. 8) Ű mas não somente alicerçado nas

tecnologias. Os conjuntos de objetivos considerados de longo prazo também dialogam entre

si, sendo o acréscimo considerado aqui do objetivo do Programa HOB (grifado acima) o

direcionador das energias em prol da melhoria geral das políticas públicas.

Pergunta 93 (PLAN, ESPA, EDUCOM) O Projeto possui como um de seus objetivos

a criação de canais permanentes de comunicação comunitária (CAPRINO;

MARTÍNEZ-CERDÁ, 2016)?

Como foi evidenciado em perguntas anteriores, o Programa HOB almejou a criação

de uma rede de aprendizagem. Porém, essa rede, que não é caracterizada em seu formato

prático na documentação analisada, não permitindo a resposta completa desta pergunta.
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Pergunta 94 (PLAN, EDUCOM) No contexto em que é/será realizado, como os obje-

tivos do Projeto podem ser complementares aos objetivos da educação

formal (CAPRINO; MARTÍNEZ-CERDÁ, 2016)?

Uma das possibilidades é a de propiciar conexões entre redes de conhecimento

existentes, algumas sendo vinculadas à instituições de ensino superiores, por exemplo,

oferecendo oportunidades de estágios na Secretaria Executiva do PainelMar. Assim, pode

ser experienciada por essas pessoas a execução de um Projeto da magnitude do Programa

HOB, valorizando o processo e a experiência destas pessoas que estão inseridas na educação

formal, e que em breve serão proĄssionais em início de carreira, um dos públicos de interesse

do Programa HOB.



Parte V

ReĆexões, Análise Final e Conclusões
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11 DESENVOLVENDO UM MODELO DE ANÁLISE DE PROJETOS

A partir da primeira pergunta, a de pesquisa: ŞPodem as ações do programa HOB

que visam promover e fomentar redes de conhecimento costeiras e marinhas, na interface

entre o conhecimento e as políticas públicas, serem identiĄcadas como ações de

gestão da educomunicação?Ť, surgiu a necessidade de se perguntar: ŞMas o que são

ações de gestão da educomunicação?Ť.

Assim, um desaĄo desvelado, implícito nos objetivos geral e especíĄcos da pesquisa,

foi o de estabelecer um referencial de análise para ações de Şgestão da educomunicaçãoŤ.

Martini (2019), em sua tese, justiĄca a adoção do termo, em substituição à área de

intervenção da educomunicação de Şgestão da comunicaçãoŤ, para ŞconvidarŤ a área da

Educação Şa se aliar deĄnitivamente ao mesmo esforço práxicoŤ, integrando as formas

de olhar pela comunicação e pela educação obtendo um Şterceiro viés, mais amplo e em

uma perspectiva mais holográĄca dos fenômenosŤ (p. 193), além de apontar para o fato

de que, na literatura, o emprego de Şecossistema educomunicativoŤ está recorrente, em

substituição à expressão Şecossistema comunicativoŤ (p. 194), como também é evidenciado

no trabalho de Sartori (2021). Certamente essa Şaliança deĄnitivaŤ carece de análise dos

seus desdobramentos, ao pensar os processos resultantes desse esforço conjunto em gerir

em comunhão e em sintonia as ações resultantes. O trabalho de pesquisa aqui apresentado

se empenhou, especialmente em sua Parte III, nesse caminho.

Por perceber a educomunicação como um campo construindo em teoria e prática

ao mesmo tempo, é valioso analisar aspectos de gestão de um projeto com objetivos

educomunicativos, como o Programa HOB, para tentar compreender quais seriam as

perguntas e respostas possíveis. Foi necessário levantar perguntas, que nas suas possíveis

respostas evidenciassem o que há, ou o que não há, de educomunicativo na gestão do

projeto e suas ações.

Partindo da seção de número 5.2.6 da tese de Martini (2019) que aponta, em

4 páginas, questões relacionadas à uma Gestão da Educomunicação e das reĆexões de

(SOARES, 2012) sobre o papel, responsabilidades e atribuições do educomunicador em

projetos, trilhei o caminho de uma revisão de literatura (Tabela 1, na página 60) que

tentou abarcar as produções cientíĄcas relacionadas a aspectos de gestão, planejamento,

estratégias diretamente relacionadas à educomunicação, com o recorte em projetos que

não são realizados na educação formal.

Essa revisão possibilitou a percepção de que falar em Şações de gestão da educomu-

nicaçãoŤ não seria adequado, optando por usar a denominação ŞprocessosŤ, para alcançar

a complexidade que almejei. Explico: ŞaçõesŤ remetem ao aspecto do tangível, do que

pode ser visto acontecendo, sendo facilmente identiĄcado, colocado em um cronograma,

com data, hora e local previsto para acontecer. Porém, ao vislumbrar o universo de pos-
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sibilidades, necessidades e interconexões com a vida e diversas áreas do conhecimento

relacionadas à uma gestão da educomunicação possível, percebi que haviam muitas delas

que eram subjetivas, estáticas, ou acontecendo na interface entre outras áreas relacionadas.

Dessa forma, optei pela expressão ŞprocessosŤ, que possibilitou uma expressão que melhor

caracterizada dentro do universo de possibilidades que identiĄquei ser relacionado à gestão

da educomunicação.

Apresentei os Processos na Gestão da Educomunicação (a partir da página 62),

juntamente com um um diagrama que ilustrou um modelo das relações e do andamento

destes processos (Figura 26, na p. 63). O desenvolvimento e estruturação destas ideias

sobre os processos se deu através de uma leitura e Ąchamento dos artigos selecionados

para a Revisão de Literatura (p. 47) e de uma pré-análise dos dados disponíveis sobre o

Programa HOB.

Com as ideias sobre os processos estruturadas, retomei a pergunta de pesquisa para

seguir adiante, com atenção às possíveis ŞaçõesŤ do programa HOB presentes em seus

documentos. Compreendi que identiĄcar ações em seus documentos poderia ser uma tarefa

desconexa e que poderia me levar um pouco longe do ŞescopoŤ que deĄni para os processos

de Gestão da Educomunicação (GEducom), então, para me Ąxar ao que delimitei para

esses processos, deĄni que a análise seria guiada por uma série de perguntas a serem feitas

aos dados, cada uma relacionada de alguma forma a um ou mais dos processos deĄnidos.

Assim, concebi as ŞPerguntas para uma Gestão da EducomunicaçãoŤ (a partir da página

91). A seguir, descrevo um panorama da aplicação desse ŞdispostivoŤ de análise para

contemplar os objetivos da pesquisa.



165

12 ANÁLISE DE GESTÃO DA EDUCOMUNICAÇÃO DO PROGRAMA HOB

Com um modelo de análise de processos de Gestão da Educomunicação estruturado

em torno das 94 perguntas concebidas, parti em busca da realização dos Objetivos

EspecíĄcos desta pesquisa de:

• IdentiĄcar nos documentos publicados pelo programa HOB ações relacionadas à

gestão da educomunicação;

• Estabelecer um paralelo entre as ações documentadas do programa HOB e a gestão

da educomunicação.

Ao responder as 94 perguntas, Ąz uma busca ativa nos dados, que haviam sido pré-

analisados, identiĄcando neles as possíveis ŞaçõesŤ relacionadas aos processos de GEducom

para efetivamente responder as perguntas. Estas respostas, quando possíveis, se colocaram

como um paralelo inicial, estabelecido, explorado e detalhado a partir dos conceitos dos

processos, uma vez que a maioria (50 das 94 perguntas) das perguntas teve a expressão

ŞcomoŤ presente em sua constituição, com o propósito de prever a descrição em detalhes

da percepção.

Para contemplar o objetivo geral da pesquisa de ŞReĆetir sobre as relações entre a

atuação do programa HOB com a área de intervenção da educomunicação de gestão da

educomunicaçãoŤ trago abaixo alguns apontamentos sobre o Levantamento e Discussão dos

Dados a partir das Perguntas Propostas, na Parte IV, partindo, inclusive, da observação do

ŞGráĄco de Respostas para as Perguntas sobre Gestão da Educomunicação por ProcessoŤ

(Figura 38).

Dentre as perguntas apresentadas para a análise dos dados na Parte IV, foram

respondidas (Figura 36):

• 49 das 94 perguntas (52,1%) de forma aĄrmativa Ű mostrando alinhamento com os

processos de uma gestão da educomunicação propostas nesta pesquisa.
• 9 de 94 perguntas (9,6%) de forma negativa Ű mostrando desalinhamento com os

processos de uma gestão da educomunicação propostas nesta pesquisa.
• 18 das 94 perguntas (19,1%) puderam ser respondidas de forma aĄrmativa parci-

almente Ű mostrando somente indícios de alinhamento com os processos de uma

gestão da educomunicação propostas nesta pesquisa Ű mas que faltam de dados

para responder de uma forma considerada completa pelo pesquisador.
• 18 das 94 perguntas (19,1%) não puderam ser respondidas por falta de dados para

responder de uma forma considerada completa pelo pesquisador.

Com um panorama geral sobre o ŞstatusŤ das 94 respostas às perguntas é possível

aĄrmar há, em algum grau, a identiĄcação das ações do Programa HOB com a área de
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Figura 36 Ű GráĄco de Respostas para as Perguntas sobre Gestão da Educomunicação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

intervenção de Gestão da Educomunicação, como deĄnida aqui. Para aprofundar essa

análise Ąnal, observo de forma mais próxima os resultados de perguntas relacionadas à cada

um dos processos, que pode ser evidenciado na Tabela na Figura 37 e no GráĄco da Figura

38 abaixo. A partir deles, farei considerações sobre cada processo em relação às Respostas

Possíveis, destacando alguns aspectos centrais e as relações com outros processos.

Figura 37 Ű Tabela de Respostas para as Perguntas sobre Gestão da Educomunicação por
Processo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para as considerações, manterei a ordem de abordagem dos processos que adotei

desde a Parte III do trabalho, iniciando com a AVALiação. O primeiro esforço que demonstra

o alinhamento com a AVALiação, está evidenciado na resposta à pergunta 6, onde é
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Figura 38 Ű GráĄco de Respostas para as Perguntas sobre Gestão da Educomunicação
por Processo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

identiĄcado um processo de que culmina na publicação1 do Documento Base do PainelMar

(PAINELMAR, 2015). O fato deste documento ter sido estruturado em formato similar

à um artigo cientíĄco pode estar relacionado à uma maioria de pessoas co-autoras do

documento serem provenientes da Academia, entretanto contribuindo com esse documento

estão, além da Academia, setores da Sociedade Civil, Governos e OSCs, a nível nacional e

internacional (Figura 33), o que pode ter enriquecido e solidiĄcado mais ainda mais essa

ŞbaseŤ que originou o PainelMar.

Os processos de AVALiação foram possíveis de ser identiĄcados pela atitude das

pessoas que integram o PainelMar e Programa HOB em documentá-los. Eles foram

percebidos como colaborativos pelo aspecto de construção à várias mãos e considerando

contribuições das pessoas envolvidas. Dentre os aspectos que não puderam ser avaliados

de forma completa, estão questões relacionadas à avaliação das expectativas das pessoas

envolvidas e em relação à presença de pressupostos para construção de espaços democráticos

(PERUZZO, 2017). Há também a ausência de dados sobre AVALiações que poderão acontecer

após o Ąnal do Programa HOB, e em relação ao aumento do ŞcoeĄciente expressivoŤ das

pessoas participantes. Porém, com o Programa ainda em está execução, pode ser que estas

AVALiações possam vir a acontecer.

A CONExão foi um processo com um forte alinhamento percebido a partir das

ações e processos do Programa HOB, como demonstra o GráĄco na Figura 40. Houve
1 Com a possibilidade de revisão.
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Figura 39 Ű GráĄco de Respostas para as Perguntas relacionadas à AVALiação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 40 Ű GráĄco de Respostas para as Perguntas relacionadas à CONExão.

Fonte: Elaborado pelo autor.

uma CONExão entre os resultados dos processos de AVALiação com o que Ącou construído

posteriormente como resultado dos processos de PLANEjamento, inclusive apresentando

uma CONExão com a educomunicação, através também de uma pedagogia de projetos.

Os ŞDesaĄos e oportunidades na interface entre ciências marinhas e políticas públicas no

BrasilŤ (Figura 32, p. 107) identiĄcados, se CONEctam com a percebida possibilidade de

resolução dos problemas e transposição dos desaĄos identiĄcados através de uma Şestratégia

de educomunicaçãoŤ, que vem a ser citada posteriormente no I Seminário Inter-Redes
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Costeiras e Marinhas e no I Volume HOB. O Acordo Constitutivo, documento construído

na sequência do Documento Base, estabeleceu de forma burocrática2 e organizada as

premissas, missão e forma de funcionamento do PainelMar, contribuindo para a base sólida

para ações como o Programa HOB, que iniciou a seguir.

Assume-se que a ŞfunçãoŤ de CONExão no PainelMar e/ou no Programa HOB está

implícita no trabalho organizacional e intelectual realizado pelas pessoas participantes,

uma vez que não está presente de forma explicita nos documentos analisados. Isso não quer

dizer que essa função não seja realizada, muito pelo contrário. Os processos de CONExão

estão acontecendo e puderam ser identiĄcados em sua maioria, de acordo com o que Ącou

estabelecido no âmbito desta pesquisa. Faltaram dados para encontrar respostas aĄrmativas

sobre a CONExão das ações planejadas com as situações-problema e necessidades especíĄcas

das pessoas envolvidas. Entretanto, entendo que a representatividade dos processos de

AVALiação contribui em partes esta questão ser considerada na CONExão.

Há uma integração entre as áreas do conhecimento, que se apoiam mutuamente,

em parcerias internas aos times do Programa HOB, e também ilustradas nas CONExões de

instituições e redes parcerias e membras do PainelMar, com atores de diversos campos da

sociedade (Figura 33, p. 115). O objetivo do Programa HOB de disponibilizar o Şmelhor

conhecimento disponível sobre os temas de cada time face à realidade brasileiraŤ (HOB,

2020a, p. 10) passa pela integração destas áreas do conhecimento e atuação na sociedade.

Figura 41 Ű GráĄco de Respostas para as Perguntas relacionadas ao PLANejamento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O maior alinhamento identiĄcado nos documentos analisados é com o processo

de PLANejamento (Figura 41). Este fato se dá pela análise ter contado com documentos
2 Sem pender para o sentido pejorativo da palavra.
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explicitamente com Ąns de planejamento, como o Acordo Constitutivo Ű que encaminha

diretrizes a longo prazo, e o I Plano de Ação InterRedes Costeiras e Marinhas Ű que traçou

o caminho para os times do HOB trilharem em direção ao I Volume HOB. Mas, para

além deste fato prático relacionado à metodologia desta pesquisa, aponto para a sólida

Base e Acordos entre as pessoas que integraram o PainelMar, que pode ter sido um fator

inĆuente nesse forte alinhamento das ações em torno do Programa HOB com o processo

de PLANejamento que apresentei.

O processo de PLANejamento no âmbito do Programa HOB é caracterizado por ter

atribuições à pessoas e grupos de pessoas para realizá-lo, resultar em projetos (os Planos

de Ação Inter-Redes) e por seguir uma metodologia. Assim como nessa pesquisa, na seção

intitulada ŞPerguntas de PlanejamentoŤ (p. 73), é sugerida a ideia de um ponto de partida

para processos de PLANejamento de ações relacionadas à educomunicação, durante o I

SIRCM é proposta uma metodologia pra o ESPAço de PLANejamento, que ao seu Ąm,

resultou no I Plano de Ação do Programa HOB. Alinhado com o princípio do PainelMar de

Şoperar de maneira transparente e colaborativa em seus processos de tomada de decisões

e no uso e compartilhamento de dados, informações e metodologiasŤ (PAINELMAR,

2019a, n.p., grifo nosso) neste ESPAço, Ącaram contemplados os adjetivos Ştransparente e

colaborativoŤ Ű por evidenciar-se a metodologia para o planejamento, ao mesmo tempo

que foi possibilitado às próprias pessoas que o executariam posteriormente o criassem,

de forma colaborativa, compartilhando as experiências e ideias construídas durante o

seminário. Houveram respostas em aberto, por falta de dados, no que tange a participação

das pessoas implicadas nas ações no processo de PLANejamento e no entendimento que

estas pessoas teriam do produto Ąnal, o Projeto.

Dentre as ŞPerguntas de PlanejamentoŤ (p. 73) propostas por esta pesquisa, os

documentos do HOB apresentaram diversas respostas em seus documentos publicados,

mas não de forma centralizada em um documento, o que não afetou substancialmente a

execução do I Ciclo do Programa HOB. Não foram encontrados nos dados um cronograma e

orçamento detalhados, com a real duração dos processos e com os recursos para a realização

do projeto, respectivamente. Estas ausências também não inĆuenciaram o entendimento do

PLANejamento, uma vez que entendeu-se que os times, em diálogo com a SE do PainelMar,

possuíam autonomia para gerir seu próprio trabalho, inclusive cientes de que ele precisaria

ser ajustado desde a concepção e durante a sua execução.

Assim, o PLANejamento se destacou por ser um Şprocesso forteŤ no âmbito do

Programa HOB, e possívelmente por conta de um também forte alicerce nos processos de

AVALiação e CONExão. Essa é uma correlação a ser considerada, e uma evidência para

justiĄcar minha proposta gráĄca da justaposição e inseparabilidade destes 3 processos no

diagrama-conceito que apresento nesta pesquisa (Figura 26, p. 63).

As respostas possíveis para as perguntas sobre processos de GESTão foram menos
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Figura 42 Ű GráĄco de Respostas para as Perguntas relacionadas a GESTão.

Fonte: Elaborado pelo autor.

alinhadas que a dos processos descritos até aqui, em parte pela falta de dados para

apoiar uma resposta completa (Figura 42). Porém, dentre os alinhamentos possíveis de ser

identiĄcados, houveram destaques. O trabalho de GESTão, especialmente da Secretaria

Executiva (SE) do PainelMar, que acumulou uma grande quantidade de atribuições,

se mostrou exitoso em realizar as atividades previstas para o Programa HOB, com

contribuições a partir de comprometimentos voluntários e também com a possibilidade

da alocação de recursos de projetos para garantir a execução dos mesmos. A GESTão

aconteceu priorizando o trabalho colaborativo, em equipe, com a capacidade de ajustar

os processos em andamento para se adequar a novas conjunturas3, além de ter sido

desenvolvida a documentação das ações com atas, relatórios, documentos colaborativos e

também realizando ações de comunicação interna do Programa HOB.

Dentre os pontos que Ącaram em aberto nas tentativas de respostas às perguntas,

estão questões especíĄcas às atribuições de cada pessoa ou grupo. De acordo com os

dados analisados, existem atribuições para a SE do PainelMar relacionadas à GESTão, que

no âmbito da realização do Programa HOB podem ser compartilhadas com as pessoas

anĄtriãs e integrantes de cada time, mas que o acordo de trabalho, o balanço das funções e

responsabilidades e a alocação dos recursos disponibilizados não Ącam evidentes, pelo menos

nos dados analisados. O PainelMar é composto por uma maioria de pessoas voluntárias

que Şsão encorajados a destinar recursos, tais como Ąnanceiros, humanos ou tecnológicos,

conforme suas capacidadesŤ (PAINELMAR, 2019a, n.p., grifo nosso), o que pode

ser uma justiĄcativa para não serem evidenciados os elementos citados acima, uma vez
3 Especialmente porque o Programa HOB iniciou-se antes da pandemia de COVID19 de 2020, e seguiu

acontecendo durante ela.
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que entendo que exista uma diĄculdade de efetivar os comprometimentos voluntários e

MOBI lizar integrantes.

Também não foram encontrados dados que apontassem para a AVALiação de

possíveis conĆitos que a execução do projeto poderia gerar, tampouco sobre como seria a

mediação destes conĆitos, caso ocorram, sendo este um ponto, assim como a AVALiação

posterior ao Ąm do Projeto, que ainda pode ser revisitado nas sessões de rePLANejamento.

Figura 43 Ű GráĄco de Respostas para as Perguntas relacionadas a MOBI lização.

Fonte: Elaborado pelo autor.

As análises relacionadas à processos MOBI lização tiveram uma quantidade ligeira-

mente menor, em relação aos outros processos, de respostas possíveis pela falta de dados

(Figura 43). Faltaram dados que AVALiassem a MOBI lização das pessoas envolvidas, em

torno de expectativas, interesses e compartilhamento de valores e objetivos de vida. Entendo

que estes aspectos não estejam de todo desconsiderados, apenas evidencio que não foram

encontrados nos dados a sua indicação. Suponho que as pessoas envolvidas consideram

tais aspectos de forma implícita em sua organização, considerando a subjetividade que eles

apresentam. A relevância deste tipo de análise se relaciona com a possibilidade do entendi-

mento de como o projeto poderia ter sua continuidade, mantendo as pessoas MOBI lizadas,

sem ter uma forte e continua dependência da organização proveniente de proĄssionais

da educomunicação, dedicados ao projeto. Assim como os processos de GESTão, grande

parte das atribuições relacionadas à MOBI lização das pessoas integrantes do PainelMar e

Programa HOB está vinculada à SE do PainelMar e as pessoas anĄtriãs dos times.

Os ŞFatores de MobilizaçãoŤ nesta pesquisa apresentados (p. 79), foram considerados

tanto no âmbito do PainelMar, referente à MOBI lização da sua SE e Plenário de Membros,

quanto no âmbito do Programa HOB, referente à MOBI lização das pessoas integrantes dos
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times. Os Fatores de Mobilização que puderam ser identiĄcados nos dados são relacionados

(1) ao seu envolvimento das pessoas nos processos de concepção e (2) na possibilidade e

incentivo para tomarem parte nas ações, inĆuenciando-as, com voz e vez para dialogar e

agir. Em relação ao PainelMar, é possível, segundo o seu próprio AC, que integrantes de

projetos recebam (3) alocação de recursos para exercerem funções, o que não é identiĄcado

para o Programa HOB. O fator (4) de inĆuência das pessoas consideradas de importância

foi percebida em relação as pessoas participantes do I SIRCM, pelos relatos de contato com

autoridades governamentais e pelas próprias experiências de CONExão durante o Seminário.

Por Ąm, o fator (5) de conexão com a temática pode ser percebido como relevante, mas

não houve dados para aĄrmar que inĆuenciou diretamente à MOBI lização, apesar de que

entendo que com uma investigação posterior possa conĄrmar esse fator de inĆuência.

Dentre as perguntas que puderam ser respondidas, destaco a relevância da resposta

conjunta às perguntas 514, 525 e 536, que tratou da MOBI lização a partir das experiências

práticas relacionadas aos três poderes durante o I SIRCM, com análise possibilitada pelos

dados registrados na Relatoria Colaborativa da atividade. Esta resposta demonstrou como

informações sobre os processos políticos e sobre as possibilidades de incidência em políticas

públicas puderam ser coletadas, para posteriormente serem sistematizadas em prol dos

objetivos do Programa HOB, ao mesmo tempo que inĆuenciou a motivação das pessoas

participantes, promovendo a MOBI lização.

As respostas às perguntas sobre a Organização de ESPAços foram as que menos

puderam ser respondidas de forma considerada completa pelo pesquisador, com a maioria

das respostas sendo parcialmente aĄrmativas por falta de dados, ou impossibilitadas por

esse fato (Figura 44). Quanto às responsabilidades de Organização de ESPAços, assim como

se entendeu estarem atribuídas as responsabilidades de MOBI lização à SE do PainelMar e

às pessoas anĄtriãs dos times, por suas funções de GESTão, pode-se subentender que os

ESPAços estejam a cargo destes dois grupos de pessoas, mas sem dados para aĄrmar de

forma completa.

Dentre os ESPAços identiĄcados como construídos e experienciados pelas pessoas

que participaram do Programa HOB, em seu primeiro ciclo, puderam ser identiĄcados o I

SIRCM, reuniões estratégicas e os ESPAços para construção do I Volume HOB. Destes,

somente o I SIRCM pode ser caracterizado com uma certa profundidade, conforme os

ŞAspectos de EspaçosŤ (p. 80), através da sua detalhada Relatoria Colaborativa. Os

outros espaços identiĄcados, apesar de exitosos em seus objetivos, não puderem ser

caracterizados em profundidade, evidenciando a importância de documentos como a
4 ŞComo a participação no projeto pode propiciar para as pessoas participantes novos conhecimentos

sobre processos políticos e cidadania?Ť
5 ŞComo a Conexão entre instituições, organizações, empresas, atores sociais e políticos pode contribuir

com a Mobilização das pessoas envolvidas no projeto?Ť
6 ŞComo é a inĆuência de pessoas ou grupos que são vistas como autoridades nas localidades das pessoas

implicadas pelo Projeto?Ť
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Figura 44 Ű GráĄco de Respostas para as Perguntas relacionadas a Organização de
ESPAços.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relatoria Colaborativa, citada acima, para possibilitar a análise e melhoria contínua de

ESPAços. Apesar das limitações nas respostas relacionadas a este processo, foi possível um

detalhamento em relação aos ESPAços de decisão, deliberação e alinhamento de estratégias

a longo prazo, que Ącaram vinculados ao Plenário de Membros do PainelMar.

Figura 45 Ű GráĄco de Respostas para as Perguntas relacionadas a CRIAção.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os processos de CRIAção puderam ser caracterizados através das respostas à

maioria das perguntas propostas (Figura 45). A realização do I Volume HOB (2020a) foi o
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mais relevante processo de CRIAção nos dados analisados, e foi viabilizado pelo trabalho

colaborativo da SE do PainelMar e das pessoas integrantes dos times do Programa HOB,

representando também o processo de síntese dos conhecimentos construídos pelos times do

Programa HOB. Esse Şproduto principalŤ teve o formato de um documento, distribuído

no formato PDF, com um aspecto estético coeso, com uma identidade visual própria

e também ilustrado por fotograĄas e ilustrações. Seguindo a mesma linha do I Volume

HOB, também foi produzida a sua Síntese para tomadores de decisão. Além do Şproduto

principalŤ, houve a criação de outros documentos, como a Relatoria Colaborativa do I

SIRCM e o I Plano de Ação InterRedes Costeiras e Marinhas, que foram editorados e

diagramados pela SE do PainelMar.

As perguntas sobre CRIAção que foram respondidas de forma negativa ou que

simplesmente não puderam ser respondidas por falta de dados, são as relacionadas sobre

formações, aulas ou oĄcinas, ESPAços de aprendizado-ensino de CRIAção de produtos

comunicacionais.

Figura 46 Ű GráĄco de Respostas para as Perguntas relacionadas a PUBLicação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para as respostas das perguntas sobre PUBLicação, puderam ser encontradas a

maioria das informações necessárias às respostas aĄrmativas (Figura 46). A PUBLicação

foi um foco na execução do Programa HOB, uma vez que dentre os seus objetivos esteve a

efetiva disponibilização do conjunto do Şmelhor conhecimentoŤ sobre a sua temática, tendo

em vista que ele chegasse às mãos das pessoas que dele poderiam se apropiar para qualiĄcar

a incidência sobre as políticas públicas. A partir desse direcionamento, Ącaram deĄnidas

atribuições e responsabilidades para que essa PUBLicação fosse planejada e realizada de

forma eĄcaz, com um público-alvo deĄnido e disponibilizada abertamente nos canais de

informação e comunicação do PainelMar. Esse direcionamento ŞpuxouŤ uma série de ações,
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e também pode ser associado com a visão objetivada de alcançar um ŞprodutoŤ, alinhada

com uma pedagogia de projetos.

Dentre os pontos relacionados ao processo de PUBLicação que demonstraram um

desalinhamento estão: a inexistência de uma estratégia de visibilização do trabalho das

redes, comunidades e organizações envolvidas; e a consideração das relações existentes

entre as mídias e as pessoas envolvidas no projeto. Para o primeiro ponto entendo que, se

essa estratégia existe, ela não foi encontrada nos dados da pesquisa e se não existe, pode

muito bem ter sido construída, ou ser construída, nos ciclos seguintes do Programa HOB.

Sobre o segundo ponto, da relação entre as mídias e as pessoas envolvidas, entendo que há

o encaminhamento, já mencionado, da realização de uma Formação em Educomunicação.

Ainda cabe mencionar que a seção em que deĄni o processo de PUBLicação é

relativamente menor que as outras. A menor quantidade de informações e apontamentos

levantados para caracterizá-la pode também ter resultado numa menor quantidade de

perguntas, ou em perguntas menos complexas.

Figura 47 Ű GráĄco de Respostas para as Perguntas relacionadas a EDUCOMunicação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para encerrar a análise, parto para as considerações em relação ao meta-processo

de EDUCOMunicação, caracterizado por ser o ŞnúcleoŤ da proposta de processos e que

também provém a ŞenergiaŤ teórica e prática para que os ciclos aconteçam. Para esta

análise, a maioria das perguntas pode ser respondida e, dentre elas, a maioria demonstrou

um alinhamento com as ideias do processo EDUCOM (Figura 47).

Através da análise realizada para responder à pergunta 857 pôde-se constatar o
7 ŞA Educomunicação está considerada explicitamente como um aspecto central, em relação aos conceitos,

ideias e formas de fazer do Projeto? Como isso é evidenciado?Ť
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alinhamento dos princípios do PainelMar, responsável pelo Programa HOB, em relação aos

compromissos da Educomunicação Socioambiental (ES) (COSTA, 2008). Este fato pode

ser atribuído à existência de processos sólidos de AVALiação e CONExão, considerando

princípios de Educomunicação como centrais para a estruturação do PainelMar, e sendo

conĄrmados pelos objetivos educomunicativos do Programa HOB. Isso Ąca evidenciado por

algumas práticas identiĄcadas, que também demonstram um alinhamento com processos

de EDUCOMunicação, como a promoção da organização de redes de conhecimento, o

estabelecimento de objetivos a médio e longo prazo para, respectivamente, garantir o

domínio dos processos e promover mudanças prolongadas e sustentáveis (SOARES, 2009)

nos ecossistemas educomunicativos das pessoas envolvidas, inclusive em um trabalho

complementar, quando possível, à educação formal.

Dentre os desalinhamentos, houve o fato de não haver, ou não ter sido identiĄcada

a existência nos dados de, no mínimo um proĄssional com formação na área de educo-

municação envolvido diretamente com a equipe de GESTão, especiĄcamente durante o

primeiro ciclo do Programa HOB. Um desdobramento possível desse desalinhamento foi

outro, no fato de que no Plano de Ação do time de educomunicação os objetivos deĄnidos

não estavam conectados com práticas educomunicativas equivalentes para que pudessem

ser alcançados. Entretanto, posteriormente, proĄssionais da educomunicação (associados à

ABPEducom) colaboraram com o capítulo do respectivo time no I Volume HOB, o que

demonstra um direcionamento para o envolvimento de tais proĄssionais e o re-alinhamento

destes aspectos. Não que seja essencial a presença permanente de proĄssionais da educo-

municação em todos os projetos com objetivos educomunicativos. O que entendo é que a

presença de tais proĄssionais catalisa o andamento em direção a tais objetivos, fazendo

com que se perca menos energia, recursos e MOBI lização.

Questões sobre a valorização de saberes locais e comunitários e referentes a criação

de canais de comunicação permanentes, através da realização do projeto, não puderam ser

respondidas de forma completa, apesar de que percebe-se o direcionamento para que essas

questões sejam consideradas na atuação do Programa HOB. Por Ąm, não puderam ser

respondidas de nenhuma forma questões relacionadas às relações de poder, e o aspecto do

privilégio dos ŞprocessosŤ das pessoas em detrimento dos ŞprodutosŤ almejados, uma vez

que tais percepções não foram, ou não puderam ser, registradas nos documentos disponíveis

para análise.

Assim concluo a Análise de Gestão da Educomunicação do Programa HOB, através

deste panorama do Levantamento e Discussão dos Dados a partir das Perguntas Propostas

realizada na Parte IV, acreditando ter sido um processo que possibilitou a identiĄcação

de ações educomunicativas na realização do Programa HOB e o estabelecimento de

diversos paralelos entre elas e os processos de GEducom neste trabalho deĄnidos e, por

Ąm, resultando numa reĆexão que conectou efetivamente as ações do Programa HOB
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com a emergente área de intervenção da educomunicação de Gestão da Educomunicação,

como proposta por (MARTINI, 2019) (Figura 25) e detalhada de forma incremental pelos

Processos nesta pesquisa apresentados.
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13 CONSIDERAÇÕES FINAIS

13.1 O PROGRAMA HOB

Nesta pesquisa, foi analisado primeiro ciclo do Programa HOB compreendido entre

2019 e 2020. No momento em que foi analisado, era um projeto que havia encerrado o

primeiro de seus quatro ciclos previstos. Ele ainda não acabou (2021) e está em constante

mudança ao longo de sua execução, redirecionando esforços e pautando novas questões

para caminhar em direção aos seus objetivos. Um exemplo disso, foi uma Formação em

Educomunicação, que aconteceu entre 2020 e 2021, para a pessoas que o integravam

pudessem qualiĄcar o trabalho em prol de seus objetivos, que considero educomunicativos,

e da qual fui integrante como formador, e relatei na seção 3.3.

O PainelMar colaborou abertamente com a pesquisa e em suas comunicações de-

monstrou interesse em seu resultado, que possivelmente levará em consideração para

ter uma visão diferente ou complementar seus processos relacionados à Gestão da Edu-

comunicação. Isso também é um fato que permite vislumbrar pesquisas relacionadas à

educomunicação envolvendo o PainelMar.

13.2 PERGUNTAS

A pergunta 14 (ŞAs ações planejadas tem conexão com a educomunicação?Ť) é

muito importante para esta pesquisa. Ela materializa a primeira ŞpulgaŤ que esteve atrás

de minha Şorelha de pesquisadorŤ enquanto formatava o projeto de dissertação. O impulso

inicial que senti foi o de veriĄcar a relação entre as ações do Programa HOB com a

educomunicação, e por ótima orientação da professora orientadora1 e contribuições da

banca de qualiĄcação2, além de sorte na escolha do recorte da pesquisa, me alinhei com a

ideia de identiĄcar uma Gestão da Educomunicação, e que felizmente me trouxeram para

próximo da primeira pergunta geradora.

Diversas perguntas Ącaram sem resposta. Mais precisamente: 18 perguntas Ącaram

sem uma resposta satisfatória e outras 18 Ącaram sem resposta alguma, totalizando 36.

O que sugiro para a continuidade da pesquisa é composta pela realização de uma coleta

de dados adicional direcionada pelas lacunas vislumbradas por estas 36 perguntas sem

resposta. Poderia ser uma série de entrevistas com integrantes do PainelMar e Programa

HOB, qualiĄcadas pelo que já foi apresentado até aqui ou uma nova coleta de dados

documentais, a partir dos novos ciclos do Programa HOB, por exemplo. A análise dos

outros ciclos do Programa HOB também se apresenta como uma possibilidade, inclusive

para veriĄcar pontos de melhoria e continuidade das ações relacionadas à Gestão da
1 Professora Ademilde Sartori
2 Composta pelos professores Marciel Consani, Rafael Martini e Claudemir Vianna
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Educomunicação.

Além destas perguntas que Ącaram sem resposta, apesar da tentativa de responde-

las, surgiram durante o trabalho novas perguntas de pesquisa, inclusive complementares às

outras áreas de intervenção da educomunicação. Estas várias outras, foram cautelosamente

foram colocadas na ŞgeladeiraŤ de ideias, para que Ącassem conservadas temporariamente.

Uma delas está relacionada ao Programa HOB acreditar na consolidação de um Şecossistema

educomunicativo inter-redes costeiras e marinhas no BrasilŤ (HOB, 2020a, p. 7), o que

instigaria novas perguntas e novas respostas possíveis para qualiĄcar aspectos de tais

ecossistemas. Outras, estão relacionadas ao aprofundamento de cada um dos processos de

Gestão da Educomunicação aqui descritos, para qualiĄcar ainda mais a área de intervenção.

Esse foi um trabalho baseado em perguntas. As perguntas aqui apresentadas (p.

91) não são um checklist que aprova ou desaprova a realização de um determinado projeto,

de forma inquisitiva. Elas vem para propiciar um ponto de partida ou continuidade de

diálogos para a compreensão do que já está sendo realizado e do que pode ser feito em

relação à Gestão da Educomunicação. As perguntas podem atuar como um dispositivo para

orientar o diálogo durante o Planejamento de ações, bem como a Avaliação que antecede,

acontece durante, ou após a realização de projetos. Essa ferramenta pode também auxiliar

no caminho, dar uma direção a quem quer desenvolver aptidões relacionadas à uma Gestão

da Educomunicação, e garantir que os pontos aqui apresentados sobre os processos de

Gestão estejam presentes em um determinado projeto.

13.3 GESTÃO DA EDUCOMUNICAÇÃO

Concluo este trabalho sintetizando os propósitos dos processos de Gestão da Educo-

municação nesse trabalho apresentados. Os processos partem de nossa consciência da exis-

tência de ecossistemas educomunicativos complexos que nos mobilizam no PLANejamento

de projetos CONEctados com a realidade, embasados em processos de AVALiação. Tais

projetos necessitam de uma intensa energia inicial para serem lançados e ŞengrenadosŤ,

para que comecem a ser realizados, e tais esforços precisam ser direcionados de forma

eĄciente, pois geralmente são poucos os recursos disponíveis. Assim, podemos valorizar

processos de GESTão e MOBI lização, que servem à nossa organização e motivação. Sabemos

que não basta que tais projetos de fato aconteçam. Nós, educomunicadores, prezamos pela

coerência entre a teoria e prática do que defendemos, pela construção dialógica, horizontal

e participativa do que está sendo proposto e pelo envolvimento das comunidades, de forma

conectada à realidade. Assim, podemos valorizar processos de CONExão e de Organização

de ESPAços.

Também cientes da importância de promover a auto-expressão das pessoas envolvi-

das nos projetos, canalizando a criatividade inerente à todo ser humano (OSTROWER,

1983), podemos valorizar os processos de CRIAção, seguidos de espaços de PUBLicação,
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que promovem o compartilhamento de conhecimentos ao evidenciar e colocar em pauta os

resultados materializados em obras áudio-scripto-visuais.

Encerra-se o ciclo proposto aqui para os processos de GEducom, reforçando o início

de próximos ciclos, com uma AVALiação posterior, apontando melhorias no PLANejamento

e GESTão. O reinicio de cada ciclo ainda contará com o incremento nas CONExões e

na MOBI lização das pessoas envolvidas, uma vez que quem não havia compreendido a

educomunicação na teoria, talvez tenha tido a oportunidade de compreender na prática,

vislumbrando seu potencial e seus efeitos em nosso aprendizado e relações. Assim, evidencio

como a Gestão da Educomunicação se coloca a serviço de projetos de educomunicação e,

por consequência, da nossa sociedade de diversas formas.
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organizações na interface do conhecimento e tomadas de decisão, visando a qualificação de 
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1- Missão Fundamental e Objetivos do PainelMar: 

 

Atuar como plataforma colaborativa multisetorial de indivíduos e 

organizações na interface do conhecimento e tomadas de decisão, visando 

a qualificação de políticas para o uso sustentável e saúde dos oceanos 

 

 
Figura 2. Representação esquemática dos três componentes fundamentais da proposta do PainelMar. 

 

OBJETIVOS:  

1. Propiciar conexões entre as redes de conhecimento. 

2. Construir estratégias de mobilização e ação conjunta dos diferentes setores da 

sociedade.  

3. Sistematizar o conhecimento disponível e disseminá-lo de forma acessível. 

4. Desenvolver e agregar capacidades dos diferentes setores da sociedade (sociedade 

civil, governos, setor privado, academia, etc) que promovam o engajamento em 

diálogos de saberes e interesses. 

5. Facilitar a comunicação entre  múltiplos atores. 

6. Contribuir para o fortalecimento da atuação brasileira no cenário internacional da 

governança dos oceanos. 

7. Discutir e propor metas e estratégias para a governança costeiro e marinha. 

8. Desenvolver, transferir e disseminar tecnologias marinhas inovadoras. 



 

2 - Introdução 
 

O PainelMar está sendo constituído como uma nova plataforma colaborativa de 

natureza mista (academia, sociedade civil e entidades governamentais), voltada para a 

articulação de redes de conhecimento costeiro-marinhas.  

Esta plataforma colaborativa surge como uma resposta à crescente onda de mudanças 

que afetam os ecossistemas costeiros e marinhos. A velocidade das mudanças 

socioambientais das últimas décadas inauguram uma nova era: o “Antropoceno”4. Esta  fase 

recente na trajetória do planeta nos coloca grandes desafios para a governança do oceano, em 

um momento histórico em que a espécie humana não é mais um mero espectador que precisa 

se adaptar ao ambiente natural – já que a própria humanidade se tornou um agente poderoso 

na evolução do sistema terrestre5. 

No Brasil, estes desafios estão bastante evidentes, e requerem urgência na abordagem 

dos riscos planetários associados com a exploração do gás e óleo de profundidade, o 

desenvolvimento costeiro desordenado (obras costeiras, urbanização, turismo e aquicultura), a 

poluição e degradação ambiental,  a depleção sequencial de estoques pesqueiros, a perda 

progressiva de biodiversidade e de seu habitat e com a simplificação dos processos ecológicos 

que sustentam a vida marinha e recursos pesqueiros. Estas são questões complexas que 

requerem processos de governança em múltiplas escalas e níveis e a qualificação dos 

processos decisórios, aplicando o conhecimento disponível para a orientação e priorização de 

ações.  

Neste contexto, o PainelMar emerge para empoderar e conectar atores  e instituições 

científicas, gestores e representantes da sociedade civil  que buscam legitimidade e 

representação na interface entre a ciência marinha e as políticas públicas. Esta articulação 

poderá facilitar a formulação e implementação de políticas públicas e de acordos de 

colaboração formais nos âmbitos regional, nacional e internacional para o acesso e gestão do 

conhecimento sobre o oceano.   

A construção da proposta do PainelMar teve início durante a fase preparatória6 de 

eventos paralelos da Rio+20 e Cúpula dos Povos (2012) ligados ao tema oceano7. Na última 

década, percebemos no Brasil a rápida proliferação e consolidação de novas redes de 

                                                
4
 Steffen, W.; Broadgate, W.; Deutsch, L.; Gaffney, O.; Ludwig, C. (2015) The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration. The 

Anthropocene Review. 
5
 Biermann, F. (2014) The Anthropocene: A Governance Perspective. The Anthropocene Review 1(1): 57–61.  

6
Planeta sobre Pressão (Londres); Diálogo para o Desenvolvimento Sustentável (oceano); Ouvidoria do Mar; Diálogo para o Futuro Oceano.  

7
 Rodrigues, R.; Gerhardinger, L.C.; Chamy, P.; Seixas, C.S. (2015). Governança dos oceanos na Rio+20: o debate sobre áreas marinhas protegidas 

na perspectiva da gestão compartilhada. In: Governança Ambiental no Brasil: Entre o Socioambientalismo e a Economia Verde (Eds: de Castro, F.; 

Futemma, C.). Campinas. 



 

conhecimento marítimo em nível nacional (e.g., monitoramento da pesca artesanal, do lixo 

marinho, etc). Entretanto, percebe-se também que este enorme potencial de conhecimento 

muitas vezes não está disponível para acesso público, em linguagem simples e principalmente 

não  encontra-se integrado aos processos de planejamento marítimo. Assim, o fortalecimento e 

coordenação transversal destas redes existentes são necessários para promover uma melhor 

governança do oceano e seus recursos, reconhecidos como patrimônio da humanidade. Esta 

situação requer, portanto, novas estruturas e arranjos sociopolíticos capazes de preencher as 

lacunas que existem na interface entre a ciência e as políticas públicas. 

Diante destas questões, um grupo de 52 co-autores nacionais e internacionais, com o 

apoio do escritório brasileiro da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), 

propõem o PainelMar como um espaço articulador de redes de conhecimento, de organizações 

e de indivíduos comprometidos com a sustentabilidade dos oceanos e suas regiões costeiras. 

O PainelMar busca operar a partir da identificação de problemas, engajamento de atores e 

criação/desenvolvimento de capacidades, para a  promoção de uma maior coerência e 

coordenação de ações no estabelecimento de estratégias, metas e agendas para a 

sustentabilidade dos oceanos.  

Os desafios contemporâneos de governança do oceano requerem diagnóstico rápido e 

compreensivo dos problemas e oportunidades, com esforços subsequentes voltados à 

mobilização dos detentores do conhecimento para embasar soluções preventivas ou remediais. 

Um conjunto extraordinário de dados está disponível sobre o Oceano em domínio público ou 

privado8 e, portanto, também oferece oportunidades para a utilização de tecnologias interativas 

de gestão do conhecimento, suporte à análises integradas, visualização, aprendizagem e 

tomada de decisão.  

Em síntese, espera-se que o PainelMar contribua para integrar agendas de ciência e 

política pública marítima.  
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
8
 Ver ‘Assessment of Assessments’ http://www.unga-regular-process.org  

http://www.unga-regular-process.org/


 

3 - Redes de Conhecimento Marinho no Brasil 
  

 Em termos gerais, entende-se por rede de conhecimento9 a combinação de pessoas ou 

organizações geograficamente separadas, que compartilham tecnologias para criar valor (novo 

conhecimento) e fortalecer a capacidade mútua de pesquisa e comunicação. Elas estruturam a 

informação disponível para viabilizar a resolução de problemas e a busca por oportunidades 

sociais e ecológicas – dividindo a paixão por aquilo que fazem e buscando o aprendizado para 

fazer melhor. Em ambientes governamentais, algumas redes reivindicam autoridade sobre o 

conhecimento mais apropriado para o fortalecimento de políticas públicas (dentro do seu 

domínio de experiência e competência), assegurando a aderência às causas de fenômenos 

sociais ou ecológicos. Estas redes são importantes para condensar e articular conhecimentos 

de interesse do Estado e seus servidores públicos. São responsáveis, portanto, pela 

disseminação de pressupostos normativos, princípios e regras que devem conduzir  as ações 

do poder público.  

Durante a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 

(Rio+20), o progresso histórico que ocorreu nas políticas públicas para o oceano foram 

intensamente avaliadas10,11,12,13. A comunidade nacional e internacional reconheceu a 

necessidade de concentrar esforços para aprimorar a governança, construir capacidades e 

abordar questões novas e emergentes como: o efeito e impacto das mudanças climáticas sobre 

o oceano e zonas costeiras; o manejo de áreas além das fronteiras de jurisdição nacional (alto-

mar); a expansão e intensificação dos usos humanos do mar e a necessidade subjacente de 

prezar e garantir a saúde do oceano.  

Sob este enfoque, várias iniciativas emergiram para abordar o oceano de maneira mais 

coordenada, incluindo a Parceria Global para Oceano (en: Global Ocean Partnership), o 

Processo Regular de Avaliação Global do Oceano (en: World Ocean Assessment14) e a 

Comissão Global para o Oceano (en: Global Ocean Commission).  

                                                
9
 Haas, P.M. (1992). Introduction: Epistemic communities and international-policy coordination-introduction. International Organization 46(1). Special 

Edition. 1-35pp. 
  Cornell, S.; Berkhout, F.; Tuinstra, W.; Tàbara, J.D.; Jäger, J.; Chabay, I.; de Wit, B.; Langlais, R.; Mills, D.; Moll, P.; Otto, I.M.; Petersen, A.; Pohl, C.; 

Kerkhoff, L. van. (2013) Opening up knowledge systems for better responses to global environmental change. Environmental Science & 
Policy, 28: 60-70. 

  Creech, H.; Willard, T. (2001) Strategic intentions: Managing formal knowledge networks for sustainable development. Winnipeg: IISD. 
http://www.iisd.org/pdf/2001/networks_strategic_intentions.pdf    

10
 Plano de Ação da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Ag.21 - Rio 92). 

11
 Plano de Implementação de Johannesburgo (Congresso Mundial de Desenvolviento Sustentável, 2002). 

12
 Plano de Ação: Relatório da Conferência Global sobre Desenvolvimento Sustentável em Pequenas Ilhas e Estados em Desenvolvimento 

(Barbados, 1994). 
13

 Declaração de Maurício e a Estratégia de Maurício para a Continuação da Implementação do Programa de Ação para o Desenvolvimento 
Sustentável dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. 

14 http://www.worldoceanassessment.org 
     http://www.un.org/depts/los/global_reporting/global_reporting.htm 
Embora este processo não prescreva políticas públicas, cabe aos países e a seu povo discuti-las a partir dos diagnósticos apresentados.  Caberá 
aos países conduzir avaliações cada vez melhores, e assim torna-se importante que a melhor informação local chegue a avaliação global.  Neste 
sentido o Painel Mar pode representar um apoio fundamental para esta iniciativa no Brasil.   

http://www.iisd.org/pdf/2001/networks_strategic_intentions.pdf
http://www.worldoceanassessment.org/
http://www.un.org/depts/los/global_reporting/global_reporting.htm


 

 

A necessidade de coordenar esforços e produzir conhecimento dirigido à ação foi 

também reconhecida e discutida em vários outros encontros e documentos estratégicos como o 

“Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability15” das Nações Unidas; o documento principal da 

Rio+20 “O Futuro que Queremos16”; e aproximadamente outros 50 eventos paralelos que 

ocorreram no Rio de Janeiro e cobriram vários temas relevantes para a governança do 

Oceano. Dentre estes, devemos ressaltar a “Conferência de Ciência e Governança para a 

Sustentabilidade do Oceano17” e o lançamento da iniciativa “Futuro da Terra18” (en: Future 

Earth), um esforço integrado da comunidade científica (Conselho Internacional de Ciência – 

ICSU) para lidar com questões ambientais de ampla escala, entender e embasar as 

transformações necessárias para a sustentabilidade.  

Outros eventos foram marcantes na liderança brasileira sobre a discussão do tema 

oceano durante a Rio+20. Primeiramente, citamos o evento auto-gestionado de formação de 

redes “Ouvidoria do Mar19”, que ocorreu no escopo da “Cúpula dos Povos”20. Este processo 

reuniu mais de 70 instituições costeiras e marinhas na consideração de desafios e soluções 

para governança do oceano. Em segundo lugar, citamos o evento “Abordagem de Direitos 

Humanos para a Pesca de Pequena Escala”, que também ocorreu durante a Cúpula dos Povos 

– agregando dezenas de pescadores e pesquisadores na discussão de questões ligadas a 

pesca21. Em 2015, o papel da humanidade sobre a saúde do oceano e do planeta foi inclusive 

ressaltada por uma Encíclica Papal (Laudato si). Por fim, citamos o “Diálogo para o 

Desenvolvimento Sustentável – Oceano”, um processo inovador de consulta pública entre a 

Organização das Nações Unidas (ONU) e a sociedade civil global, organizado por uma parceria 

entre governo brasileiro e ONU. Nos últimos anos, surgiram também algumas respostas 

executivas e legislativas que encontram-se em andamento e que irão certamente incidir sobre a 

governança do oceano no país – a formação do “Instituto Nacional de Pesquisas 

Oceanográficas e Hidroviárias” e a submissão de um projeto de “Lei do Mar” no Congresso 

Nacional, bem como o projeto de Lei de Iniciativa Popular, a lei pelos Territórios Pesqueiros22. 

                                                
15

 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/priority-areas/rio-20-ocean/10-proposals-for-the-ocean  
16

 Parágrafos: 76-79, 87, 88, 98-103, 158-177, 178-181, 184, e 185 do document estratégico das Nações Unidas “O  Futuro Que Queremos”. Rio de 
Janeiro. Disponível em:  

   www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-conferencia/o-futuro-que-queremos/at_download/the-future-we-want.pdf  
17

 Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável (14 de Junho de 2012). 
18

 www.futureearth.info - Lançado formalmente durante o Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável. 
19

 www.ouvidoriadomar.tumblr.com 
20

 http://cupuladospovos.org.br  
21

 Ex., “Diretrizes Voluntárias para Pesca de Pequena Escala no Contexto da Segurança Alimentar e Erradicação da Pobreza”. Food and Agriculture 
Organizations. 

22
 http://peloterritoriopesqueiro.blogspot.com.br 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/priority-areas/rio-20-ocean/10-proposals-for-the-ocean
http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-conferencia/o-futuro-que-queremos/at_download/the-future-we-want.pdf
http://www.futureearth.info/
http://www.ouvidoriadomar.tumblr.com/
http://cupuladospovos.org.br/
http://peloterritoriopesqueiro.blogspot.com.br/


 

Existe atualmente no Brasil, portanto, uma diversidade de Redes e atores que 

produzem conhecimento e se engajam na governança do oceano, motivados por variadas 

questões e agendas. Um dos desafios do PainelMar é identificar estas redes e ajudar a 

promover sinergias entre os que almejam a transformação rumo à sustentabilidade. Os 

colaboradores do PainelMar vem desenvolvendo um primeiro mapeamento destas redes em 

interação com o Brasil,  que identificou, até o momento, 21 redes nacionais não 

governamentais, 15 governamentais e 10 internacionais.  Entre elas, encontram-se atores de 

vários tipos, como: universidades e institutos de pesquisa públicos e privadas (brasileiros e 

internacionais), sociedades científicas, redes de cooperação científicas (e.g., INCTs) agências 

de fomento nacionais e internacionais, organizações não governamentais (ONGs) e redes 

nacionais e internacionais, coletivos e movimentos nacionais e locais, federações e colônias de 

pescadores, agencias governamentais (ministérios, autarquias, ministério público), entre outros.  

Ainda que progressos na geração de conhecimento marinho tenham ocorrido 

recentemente, os desafios ainda são muito grandes para alcançar uma visão aplicada das 

linhas de pesquisa e a integração da ciência nas políticas públicas. Por exemplo, podemos 

destacar a necessidade de melhorar a governabilidade sobre o oceano a partir do 

planejamento espacial sistemático marinho da Zona Econômica Exclusiva23. A comunicação 

fragmentada e não organizada também limita nossa capacidade de abordar a complexidade e a 

natureza perversa dos problemas emergentes de forma compartilhada, bem como de oferecer 

suporte imediato às oportunidades de transformação.  

 Em 2014, alguns colaboradores do PainelMar estiveram envolvidos na promoção do 

seminário “Diálogo para o Futuro Oceano24” com o objetivo de explorar como melhorar a 

transferência de conhecimentos entre ciências marinhas e sociedade. Após identificar os 

gargalos na interface ciência-políticas públicas e como aprimorar as conexões necessárias 

(Tabela I), os participantes identificaram a necessidade de uma nova 

articulação/rede/plataforma colaborativa que fortaleça a ponte entre a academia e a sociedade 

de modo coordenado, buscando eficiência e eficácia na comunicação. 

 

 

 

                                                
23

 Ministério do Meio Ambiente (2014) Jornada de Gerenciamento Costeiro e Planejamento Espacial Marinho. Brasília (03 a 07 de Novembro de 
2014). Relatório Síntese.  

24
 Muller, M.N.; Gerhardinger, L.C.; de Lamboy, C.; Ummus, R. (2014). A call for a continued Future Ocean Dialogue – From Science to Society. 

Workshop white-paper, Oceanographic Institute – University of São Paulo (November/2014). 



 

 
Figura 1. Representação gráfica do processo de constituição do Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano 

(PainelMar) a partir do engajamento progressivo com as redes de conhecimento marinho nacionais e internacionais.  

Ressaltamos que nem todos os potenciais atores estão retratados nesta ilustração representativa. 

 
Tabela I. Desafios e oportunidades na interface entre ciências marinhas e políticas públicas no Brasil (baseado em 

Muller et al., 2014
25

).  

 

Quais são as lacunas na interface entre Ciência e 
Políticas Públicas? 

Como melhorar a informação nesta interface? 

 Poucas redes que estabelecem pontes entre 

a ciência e as políticas públicas 

 Acesso limitado a bancos-de-dados abertos 

impede o progresso científico 

 Recorrente distorção das informações pela 

mídia 

 Pouca experiência de cientistas marinhos em 

comunicação social 

 Tensão entre as dimensões políticas vs 

científicas na tomada de decisão 

 Diferentes escalas de tempo/dinâmica entre a 

produção do conhecimento vs construção de 

políticas públicas 

 

 Envolver profissionais da comunicação 

 Apoiar banco-de-dados abertos (open 

access) 

 Promoção de interações 

transdisciplinares (e.g., oceanografia e 

artes, direito e ciências sociais)  

 Aproximar a academia das redes de 

conhecimento existentes fora das 

universidades 

 Melhorar a visualização da ciência para 

a sociedade 

 Melhorar os programas de extensão 

universitária 



 

4 - Orquestrando a Transição para um Oceano Saudável 
  

Identificam-se três desafios principais que devem ser considerados para a governança 

do oceano: (1) a interconectividade entre os sistemas marinhos; (2) o rápido aumento da 

incidência de pressão sobre os recursos de uso comum e; (3) a necessidade de coordenação 

de respostas e de sistemas de governança operando em diferentes níveis. Para promover a 

sensibilidade e a sinergia necessárias para enfrentar estes desafios, este documento propõe 

uma plataforma capaz de fornecer soluções técnicas e institucionais de maneira rápida, 

integrada, e transformativa. 

O PainelMar poderá, assim, colaborar para o empoderamento de indivíduos e 

instituições como um orquestrador intencional25 de redes e organizações voltado à 

sustentabilidade do oceano,  contribuindo com a identificação e mobilização de atores para 

promover o compartilhamento de objetivos e conhecimentos marinhos em uma agenda 

convergente e com enfoque na sustentabilidade. Com isso, será possível oferecer a construção 

de estratégias e agendas de trabalho coletivas, apoio e orientação nas ações, informando 

sobre as condições institucionais atuais e cenários futuros. 

                                                
25

 Abbott, K.W; Bernstein, S. (2014) The High-Level Political Forum on Sustainable Development: Orchestration by Default and Design. Global Policy. 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2443973 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2443973
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APÊNDICE B – ACORDO CONSTITUTIVO DO PAINELMAR



 

 

 
 

Versão 17.05.2019 

 
Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano 
 

ACORDO CONSTITUTIVO 
 
Os signatários deste Instrumento buscam,  
 
CONSIDERANDO: 
(I) A necessidade de subsidiar, com o melhor do conhecimento disponível, as                     

políticas públicas para a região costeira e o mar Brasileiro; 
(II) A importância urgente de respostas às crescentes mudanças globais que                   

afetam os ecossistemas costeiros e marinhos, as populações costeiras e,                   
que coloca grandes desafios para a governança do oceano; 

(III) Os riscos associados à exploração de gás, óleo e mineração de                     
profundidade, desenvolvimento costeiro desordenado, poluição e           
degradação ambiental, depleção sequencial de estoques pesqueiros, perda               
progressiva de biodiversidade e de habitats, e ainda a simplificação dos                     
processos ecológicos que sustentam a vida marinha e recursos pesqueiros;  



 

(IV) A importância de empoderar e conectar atores locais e instituições                   
científicas, gestores e representantes da sociedade civil que buscam                 
legitimidade e representação na interface entre os diversos campos da                   
ciência, tais como as ciências da terra e do mar, biológicas e sociais,                         
facilitando a formulação e implementação de políticas públicas e de acordos                     
de colaboração formais nos âmbitos regional, nacional e internacional; 

(V) Que os desafios contemporâneos de governança do oceano requerem                 
diagnóstico rápido, sendo compreensivo dos problemas e oportunidades,               
com esforços subsequentes voltados à mobilização dos detentores do                 
conhecimento para embasar soluções preventivas, mitigadoras, adaptativas,             
transformativas ou remediais; 
 

Estabelecer uma plataforma entre as organizações e indivíduos visando promover                   
conjugação de esforços e cooperação administrativa, de acordo com o Documento                     
Base da iniciativa em anexo a este acordo (Anexo I). Os membros têm, entre si,                             
justo e acordado, criar um instrumento legal que permita instituir uma rede                       
colaborativa de diferentes setores da sociedade interessada denominada Painel                 
Brasileiro para o Futuro do Oceano - PainelMar , por meio de comprometimentos                       
voluntários recíprocos e específicos, mobilizando as capacidades individuais e                 
coletivas em prol de uma Missão comum. 
 

CAPÍTULO I - MISSÃO E OBJETIVOS 
 

 
Artigo 1. O PainelMar tem a missão de atuar como plataforma colaborativa                   

multisetorial de indivíduos e organizações na interface do conhecimento e                   
tomadas de decisão, visando a qualificação de políticas para o uso sustentável                       
e saúde da zona costeira e oceanos – contribuindo com o melhor do                         
conhecimento disponível para as políticas públicas para a região costeira e o                       
mar Brasileiro.  

 
Artigo 2. O PainelMar tem como objetivo promover sinergias entre instituições                 

e áreas de conhecimento, disponibilizando informação científica e saberes                 
tradicionais para a sociedade e para os tomadores de decisão, fomentando                     
capacitações em diversos níveis e fornecendo as bases para processos de                     
influência na tomada de decisão e políticas públicas, tendo por objetivos                     
específicos: 
1. Propiciar conexões entre as redes de conhecimento. 
2. Construir estratégias de mobilização e ação conjunta dos diferentes setores 

da sociedade.  
3. Sistematizar o conhecimento disponível e disseminá-lo de forma acessível. 
4. Desenvolver e agregar capacidades dos diferentes setores da sociedade 

(sociedade civil, governos, setor privado, academia, etc) que promovam o 
engajamento em diálogos de saberes e interesses. 

5. Facilitar a comunicação entre múltiplos atores. 



 

6. Contribuir para o fortalecimento da atuação brasileira no cenário 
internacional da governança dos oceanos. 

7. Discutir e propor metas e estratégias para a governança costeira e marinha.  
8. Desenvolver, transferir e disseminar tecnologias marinhas inovadoras. 

 
 

CAPÍTULO II - PRINCÍPIOS 
 

 
Artigo 3. Os objetivos do PainelMar deverão ser alcançados mediante               

observância dos seguintes princípios: 
a) Colaborar e integrar-se com as experiências e iniciativas existentes,                 

regionais, nacionais e internacionais, construindo processos a partir do                 
acumulado pelo conjunto dos atores públicos e não-governamentais; 
 

b) Operar de maneira transparente e colaborativa em seus processos de                   
tomada de decisões e no uso e compartilhamento de dados, informações e                       
metodologias; 

c) Respeitar, reconhecer e envolver o conhecimento acumulado de povos                 
indígenas e comunidades locais, quilombolas e tradicionais; 

d) Buscar representatividade das diversas regiões brasileiras em sua               
composição; 

e) Reconhecer as fontes originais e autoria das informações utilizadas; 
f) Atuar como uma rede, não tendo autonomia para se posicionar                   

politicamente em relação aos temas tratados, e sim facilitar a comunicação                     
entre atores interessados para o livre posicionamento de seus membros. 
 

 
CAPÍTULO III - COMPOSIÇÃO E GOVERNANÇA 

 
  
Artigo 4. O PainelMar está constituído como uma nova plataforma               

colaborativa de natureza mista (academia, sociedade civil, terceiro setor, setor                   
produtivo e entidades governamentais), voltada para a articulação de redes de                     
conhecimento costeiro-marinhas composto por redes, organizações e             
indivíduos com comprovada e reconhecida ação na área de atuação do Painel.  

 
Artigo 5. São órgãos do PainelMar: 

 
a) Secretaria Executiva; 
b) Plenário de Membros. 

 
Seção I 

Secretaria Executiva 
 



 

Artigo 6. A Secretaria Executiva deverá ser composta por membros da                 
plenária e abrigará administrativamente as atividades referentes ao               
funcionamento do PainelMar, podendo representar o Plenário de Membros na                   
celebração de termos de parceria e cooperação multi-laterais com outras                   
entidades, nacionais e internacionais, no setor público e privado, para                   
implementar as políticas e ações planejadas, podendo receber alocações                 
financeiras para a execução de suas tarefas. 
 
Parágrafo Primeiro. A Secretaria Executiva é responsável pela articulação das                   
orientações estratégicas sugeridas no âmbito do Plenário de Membros e será                     
responsável por apoiar e supervisionar a descentralização de recursos                 
financeiros para ações endossadas pelo PainelMar, quando houverem,               
responsabilizando-se pela prestação de informações ao Plenário de Membros. 
 
Parágrafo Segundo. Constituem atribuições da Secretaria executiva: 
 

a) Ter autonomia para captar recursos financeiros para novos projetos                 
ressonantes com o Documento Base e o Acordo Constitutivo, sendo que os                       
recursos aprovados para projetos específicos serão executados e/ou               
administrados pela Secretaria Executiva; 

b) Participar (pelo menos um membro da Secretaria Executiva) em todas as                     
novas captações de recursos por organizações membros endossadas pelo                 
PainelMar, junto a equipe de construção e execução de projetos; 

c) Assegurar que os recursos sejam aplicados integralmente na manutenção e no                     
desenvolvimento dos seus objetivos e missão, conforme elencado no                 
Documento Base do PainelMar; 

d) Manter escrituração de suas receitas e despesas em livros e registros                     
revestidos de formalidades que assegurem sua exatidão;  

e) Prestar às repartições federais, estaduais e municipais lançadoras de tributos e                     
contribuições sociais e previdenciárias, as informações determinadas por lei,                 
recolhendo os tributos e contribuições devidos ou pelos quais tenha se                     
tornado responsável; 

f) Gestão da membresia e manutenção das listas de distribuição (lista de e-mails,                       
e-mail ‘institucional’ etc.) e de banco de dados com as cartas de adesão dos                           
membros; 

g) Garantir a realização de relatoria, prestação de contas e divulgação das                     
reuniões e plenárias aos membros. 

 
Parágrafo Terceiro. O mandato da Secretaria Executiva terá a duração de dois                       
anos, passível de uma única renovação, mas devendo durar no máximo quatro                       
anos. Quando participantes da Secretária Executiva, os membros eleitos para                   
tal não estarão representando suas respectivas organizações, mas atuarão                 
como membros individuais do PainelMar representando o coletivo deste Painel,                   
respondendo pelo acordo constitutivo e pelas decisões tomadas pela plenária                   
de membros. A ocupação do cargo na Secretaria Executiva será de forma                       



 

voluntária e sem vínculo empregatício, podendo vir a receber ajuda de custo                       
para determinados projetos com recursos destinados à esse fim. 

 
 
 

 
SEÇÃO II - Plenário de Membros 

 
 

 
Artigo 7. O Plenário de Membros é o órgão de compartilhamento de                   

informações e tomada de decisão sobre o direcionamento estratégico do                   
PainelMar, assegurando o cumprimento de sua visão, missão e objetivos. 
 

Artigo 8. O Plenário de Membros será composto por número ilimitado de                   
representantes das instituições e indivíduos membros do PainelMar.  
 

 
Artigo 9. Compete ao Plenário de Membros: 

 
a) Manifestar-se sobre e propor atualizações no Documento Base, e acompanhar                   

sua execução pelos demais membros e da  Secretaria Executiva; 
b) Deliberar sobre políticas e procedimentos de ação inter-redes e definir as                     

diretrizes para sua implementação conjunta; 
c) Apoiar a Secretaria Executiva na mobilização de recursos e capacidades para                     

alavancar ações alinhadas ao Documento Base e iniciativas associadas; 
d) Contribuir com a construção de uma política de comunicação e uso de                       

imagem; 
e) Decidir em quaisquer questões que não estejam definidas neste Instrumento                   

ou instrumentos supervenientes, bem como em caso de dúvida de sua                     
interpretação; 

 
Artigo 10. O Plenário de Membros se reunirá ordinariamente no mínimo 1 (uma)                     

vez ao ano, de modo presencial ou virtual, e extraordinariamente sempre que                       
necessário para a execução das ações em andamento, em local e data a serem                           
definidos com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.  

 
Artigo 11. As reuniões do Plenário de Membros poderão ser convocadas por                   

qualquer forma em direito admitida, inclusive via correio eletrônico, sendo que                     
caberá a cada um dos representantes titulares informar à Secretaria Executiva                     
em caso de alteração do seu respectivo endereço eletrônico. As decisões,                     
desde que alinhadas com os objetivos institucionais, serão tomadas                 
preferencialmente por consenso ou, quando necessário, por maioria simples                 
dos membros presentes. 
 



 

Artigo 12. São resguardados aos membros autonomia de posicionamento em               
relação aos projetos vinculados à rede PainelMar. 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV - RESPONSABILIDADES 
 

 
Artigo 13. Todos os signatários, levando em conta suas responsabilidades               

comuns e na medida de suas capacidades e disponibilidades, devem: 
a) Propor políticas e ações individuais e/ou conjuntas para promover os objetivos                     

específicos do PainelMar com independência, mas de forma transparente para                   
com a Plenária de Membros; 

b) Participar das ações conjuntas definidas no âmbito do PainelMar,                 
contribuindo, quando possível, com alocação de pessoal, recursos,               
conhecimento, tecnologia; 

c) Cooperar na sistematização científica, técnica, tecnológica e nos debates                 
desenvolvidos no âmbito desta iniciativa; 

d) Cooperar e promover a educação, treinamento e conscientização pública                 
sobre a conservação da sociobiodiversidade e dos recursos               
costeiro-marinhos; 

e) Divulgar nos meios de comunicação sua participação no PainelMar; 
f) Buscar a incorporação dos valores definidos neste Instrumento na governança                   

do PainelMar e processo de tomada de decisões. 
 

CAPÍTULO V - ADESÃO 
 
Artigo 14. As pessoas jurídicas e as Redes que integrarem o PainelMar (adesão                         
institucional) deverão indicar, quando da adesão, às pessoas físicas para as                     
representarem, bem como o respectivo endereço eletrônico para fins de                   
recebimento de convocações e demais comunicações. As pessoas físicas (adesão                   
individual) que integrarem o PainelMar também deverão indicar, quando da adesão,                     
seus contatos e respectivos endereços eletrônicos para fins de recebimento de                     
convocações e demais comunicações. 
  
Parágrafo Único. O comprometimento estratégico dos membros deverão ocorrer                 
por meio de preenchimento de formulário on-line e envio de ofício assinado,                       
conforme modelo de Carta de Adesão (Individual - www.bit.ly/Adesao_Individual ;                 
Institucional - www.bit.ly/Adesao_Institucional ).  
 

CAPÍTULO VI - RECURSOS 
 

http://www.bit.ly/Adesao_Individual
http://www.bit.ly/Adesao_Institucional


 

Artigo 15.  Para viabilizar as atividades do PainelMar, os membros aderentes                 
são encorajados a destinar recursos, tais como financeiros, humanos ou                   
tecnológicos, conforme suas capacidades. 

 
Parágrafo Primeiro. Organizações membro podem captar recursos e trabalhar em                   
projetos em conjunto com a Secretaria Executiva, contribuindo com a gestão                     
administrativa e financeira de projetos a partir de CNPJ próprio, sendo responsável                       
pela gestão dos recursos de seus respectivos projetos incluindo encargos                   
financeiros, sociais e trabalhistas. 
 
 

CAPÍTULO VII - DESLIGAMENTO 
 

Artigo 16. A qualquer momento, quaisquer dos signatários podem solicitar sua                 
retirada do PainelMar por meio de comunicação à Secretaria Executiva. 
 

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 17. No desempenho de suas atividades, o PainelMar adotará o estrito                   
cumprimento da ética e transparência em todas as suas decisões e ações. 

 
Artigo 18. Os termos do presente Instrumento poderão ser revisados a qualquer                   
tempo, mediante acordo entre os signatários referendado pela maioria simples dos                     
membros integrantes do PainelMar. 
 
Artigo 19. O PainelMar vigorará por prazo indeterminado, só podendo ser                 
extinto em face de dificuldades insuperáveis no preenchimento de seus fins, ou por                         
decisão dos signatários do presente Instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro. A extinção deverá ser precedida de prévia deliberação do                     
Plenário de Membros. 
 
Parágrafo Segundo. Extinto o PainelMar, o remanescente do seu eventual                   
patrimônio será destinado à entidade de fins não econômicos designada(s) por                     
deliberação do Plenário de Membros, ou à instituição municipal, estadual, federal                     
ou mesmo uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, de fins                       
idênticos ou semelhantes. 
 
 
Anexo I - Documento Base  
Inglês: versão dezembro de 2017 ⇒ http://bit.ly/PainelMar_2017  
Português: versão agosto de 2015 ⇒ http://bit.ly/PainelMar 
 
 

 

http://bit.ly/PainelMar_2017
http://bit.ly/PainelMar
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APÊNDICE C – RELATORIA COLABORATIVA DO I SEMINÁRIO
INTER-REDES COSTEIRAS E MARINHAS



 

I SEMINÁRIO INTER-REDES 

COSTEIRAS E MARINHAS 
           R E L A T O R I A  C O L A B O R A T I V A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 a 12 de Abril de 2019      
Brasília - DF
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APRESENTAÇÃO DA SECRETARIA  
EXECUTIVA 

 
 

Leopoldo C. Gerhardinger Doutor pelo Programa Interdisciplinar em Ambiente e Sociedade no Centro de Estudos Ambientais 

(NEPAM), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Possui graduação em Oceanografia (Universidade do Vale do Itajaí, 

Santa Catarina) e mestrado em Conservação (University College London, Reino Unido). Atualmente é bolsista de Pós Doutorado 

FAPESP no Instituto Oceanográfico da universidade Estadual de São Paulo, no Laboratório de Manejo, Ecologia e Conservação 

Marinha. Desenvolve projetos e iniciativas em quatro principais linhas de educação-pesquisa-extensão, incluindo: i) 

governança do oceano e análises de sistemas socioecológicos; ii) empreendedorismo em redes de conhecimento-ação 

costeiras e marinhas; iii) educomunicação, educação ambiental e cidadania socioambiental e; iv) etnoecologia e 

etnoconservação marinha. Atua como assessor ou conselheiro de organizações Governamentais e não governamentais 

variadas, brasileiras e internacionais, e no conselho editorial ou como parecerista de diversas revistas científicas pertencentes 

ao amplo campo da gestão costeira. Está ativamente envolvido na construção de redes de conhecimento no litoral Brasileiro, 

utilizando-se de ferramentas de mídia variadas e de metodologias inter- e transdisciplinares de pesquisa-ação para contribuir 

com a evolução de novos tipos de engajamento voluntário voltados para o aperfeiçoamento da Governabilidade do Oceano 

em multiplos níveis (local, nacional ou internacional). Entre 2017-2019, assumiu também um mandato de representação da 

Sociedade Civil no Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO), onde contribui para desenvolver um mandato 

coletivo para a incidência em redes. 

 

Leandra R Gonçalves vem facilitando os trabalhos da Secretaria Executiva desde a criação do PainelMar em 2015. 

É bióloga, mestre em biologia animal, e doutora em relações internacionais. Atualmente, é pós-doutoranda no Instituto 

Oceanográfico da Universidade de São Paulo, no âmbito do Projeto temático FAPESP “Governança Ambiental da 
Macrometrópole Paulista face à variabilidade climática”. Ao longo dos 15 anos de atuação profissional, Leandra trabalhou em 
várias organizações não-governamentais, tais como Greenpeace e Fundação SOS Mata Atlântica. Com interesse voltado a 

interação entre o conhecimento e a construção de políticas, atua 

ativamente em diversas redes de conhecimento, bem como, busca construir pontes junto aos tomadores de decisão. É 

pesquisadora da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, e também do Earth System Governance 

Project. 

 

Marilia H. F. Arantes é natural de São Paulo, mas atualmente reside em Brasília, onde concluiu o bacharel em Relações 

Internacionais pela Universidade de Brasília, tendo em seguida ingressado na Secretaria Executiva do PainelMar. Durante a 

graduação, na UnB, teve a oportunidade de realizar projetos de pesquisa  acerca de violência de gênero e participação de 

mulheres no legislativo africano, além de ter presidido o Centro Acadêmico de seu curso e ajudado a fortalecer o diálogo entre 

doscentes e discentes. Na capital federal, teve a oportunidade de estagiar no Ministério da Justiça, no Escritório do 

Coordenador Residente das Nações Unidas e posteriormente no Setor de Ciências Naturais da UNESCO – experiência que a 

aproximou da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, temáticas pelas quais hoje possui um imenso interesse. 

Compôr a Secretaria Executiva do PainelMar tem sido um grande aprendizado para Marilia, que prepara-se para iniciar em 

agosto de 2019 o mestrado em Relações Internacionais na Universidade Centro Europeia, em Viena, onde conseguiu uma bolsa 

para pesquisar acerca da transição verde na China.  

 

Nota: A partir de junho de 2019, já no período desta relatoria, Adayse Bossolani integrou a Secretaria Executiva do PainelMar 

em substituição à Dra Leandra Gonçalves. 

 

 

 



 

 
 

O PROGRAMA HORIZONTE OCEÂNICO  
BRASILEIRO (HOB) 

 
O Programa Horizonte Oceânico Brasileiro se propõe a construir uma rede de aprendizagem que conecte 
redes costeiras e marinhas, para co-criação de políticas públicas para conservação marinha dentro da 
Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. O HOB tem por objetivos: fomentar o protagonismo de 
profissionais em início de carreira na interface do Conhecimento & Políticas Públicas, apresentar 
demandas da sociedade durante 4 anos no Congresso Nacional por meio de audiências públicas junto a 
Frente Parlamentar Ambientalista, promover informações sobre a construção de novas políticas públicas 
e adaptações naquelas já existentes por meio de relatórios anuais, e difundir as informações e 
aprendizado adquiridos de forma acessível a todos.  

 
 

I SEMINÁRIO INTER-REDES COSTEIRAS  
E MARINHAS 

 
O I Seminário Inter-Redes é resultado de uma das primeiras ações do Programa Horizonte Oceânico 
Brasileiro, que ocorreu em Brasília entre os dias 8 a 12 de Abril de 2019. O I Seminário contou com a 
produção colaborativa de diversas redes, desde a produção do cronograma até as atividades de 
encerramento, de forma orgânica e coordenada pela Secretaria Executiva.  No evento houve atores sociais 
de diversas regiões brasileiras, discutindo sobre planejamento espacial marinho, poluição marinha, pesca 
sustentável, comunidades tradicionais, educomunicação, unidades de conservação, sociedade civil na 
gestão costeira e demais temas que abrangem as zonas costeira e marinha. Os participantes 
compareceram as audiências públicas, visitaram e realizaram reuniões com os órgãos públicos, sendo 
assim, suas ações funcionaram como instrumentos de advocacy durante o evento. 
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1 Programação do I Seminário Inter-Redes 
 

Segunda-Feira (8 de abril) 

  Tarde 
  14hs - Boas vindas e apresentação da Secretaria Executiva do PainelMar 
  14:10hs - Roda de diálogo: apresentação dos participantes e compartilhamento de experiências 
  15hs - Acordos de Convivência Inter-Redes 
  15:30hs - Apresentação do Programa Horizonte Oceânico Brasileiro e objetivos do seminário (Secretaria  
Executiva PainelMar)  
  16-16:30hs - Café 
  16:30-16:50hs - Iniciativas da Unesco no Brasil (Massimiliano Lombardo - Unesco) 

  16:50-18:15hs - Alinhamento da programação e formação de times para pesquisa-ação (Secretaria Executiva 
PainelMar) 
  18:15hs - Avaliação do dia 
 
Terça-Feira (9 de abril) 

Manhã 
  8:30-10hs: MESA 1 - Conjuntura política-institucional do campo socioambiental (Pedro Ivo – Instituto 

Terrazul, Flavio Lontro - CONFREM 
  10:30-12hs: MESA 2 - O Congresso Nacional, esse gigante desconhecido (Mauro Mantovani – SOS Mata 

Atlântica; Leandra Gonçalves – Instituto Oceanográfico USP) 
 

Tarde 
  14-15h30hs: MESA 3 - Alavancando a Década Internacional das Ciências do Mar no Brasil (Ronaldo 

Christofoletti – UNIFESP; Janaína Bumbeer – Fundação Grupo Boticário; Andrei Polejack - MCTIC, Ana 
Flavia - UNB) 

16-17hs: Sociedade Civil na Gestão Costeira: uma reflexão sobre o mandato coletivo no Grupo de            
Integração do Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO) e a atuação em redes 

  17-18hs: Redes de aprendizagem regional (Patrick Christie – Universidade de Washington) 
  18-18:30hs: Preparação das equipes de pesquisa-ação (Secretaria Executiva PainelMar) 
 

Quarta-Feira (10 de abril) 

  Manhã 
   8-9:30hs: Café da manhã da Frente Parlamentar Ambientalista e cerimonial de lançamento do 

programa Horizonte Oceânico Brasileiro e Acordo Constitutivo do Painel Brasileiro para o Futuro do 
Oceano. 

   9:30-12:30hs: Visitas das equipes aos parlamentares no Congresso Nacional  
  Tarde 

    14-16:30hs: Visita das equipes de pesquisa-ação aos poderes do Estado. Confirmados: MAPA,  
    MMA, SECIRM, MPF (PGR 4a e 6a CCRs), CMA Senado, MCTIC. 
  17-18:30hs: Relatoria coletiva (debriefing) das equipes e avaliação das ações do dia. 
 
Quinta-Feira (11 de abril) 

   Manhã 
    09:30-12:30hs: Audiência Congresso Nacional - ODS 14 com foco no Planejamento Espacial Marinho, 

com relato de representantes do governo federal (Grupo de Trabalho – Uso Compartilhado do 
Ambiente Marinho e Ministério Público Federal) e parlamentares seguido de debate público com as 
redes costeiras e marinhas. 

Tarde 
    14-18:30hs- Delineamento do Plano de Ação Inter-Redes, incluindo: objetivos geral e específicos, 

insumos, processos e produtos esperados para a formação de uma rede de aprendizagem regional 
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que irá apoiar a editoração colaborativa do primeiro volume de uma série de 03 anuais relatórios de 
síntese do conhecimento para políticas públicas. A viabilização desta série será facilitada pelo 
PainelMar no âmbito do programa “Horizonte Oceânico Brasileiro” nos próximos anos. 

Sexta-Feira (12 de abril) 

Manhã 
8:30-10hs: Planejamento de ações coletivas e parcerias para viabilizar Agências permanentes de 

Educomunicação Socioambiental Costeira e Marinha em Brasília. 
10:30-12:30hs: Avaliação geral do Seminário 

 

2 Dia 1 (08/04) 
 

2.1 Roda de Apresentação dos Participantes 

Foi realizada uma roda de apresentações individuais. Estão relatadas aqui algumas das 
falas individuais, principalmente daqueles que contribuíram com a inserção e revisão de dados neste 
relatório. 

● Massimiliano Lombardo: trabalhou com cooperação internacional e voltou a UNESCO 
no Brasil como oficial do meio ambiente e coordenador de projetos. Trabalha com o escritório regional 
de ciências, cuja sede fica em Montevidéu. 

● Isabelle: recém-formada em Oceanografia, representa o Oceano à vista. Grupo de 
jovens pelo Brasil que quer disseminar a oceanografia em escolas, redes sociais, jornal científico 
(transposição didática). O objetivo é levar como as políticas públicas vem tratando o assunto dos 
oceanos para o público leigo. 

● Amanda: Oceanógrafa do Paraná. Grupo de Trabalho de Empreendedorismo em 
Ciências do Mar (PPGMar, ligado à SECIRM). Capacitação de professores e alunos principalmente em 

● universidades. Também faz parte da Bloom que é uma aceleradora de pessoas, 
projetos e negócios ligados a Ciências do Mar e ODS14. 

● Natalia Grilli: Bióloga, fez mestrado no Laboratório de Manejo, Ecologia e Conservação 
Marinha sob orientação do Prof. Dr. Alexander Turra (Instituto Oceanográfico, Universidade de São 
Paulo). É associada do Instituto Costa Brasilis e é conselheira da Liga das mulheres pelos oceanos. 

● Marina Corrêa: Bióloga pela Universidade de São Paulo, faz mestrado no Programa de 
Pós-Graduação em Ciência Ambiental (IEE-USP) sob orientação do Prof. Dr. Alexander Turra 
(Laboratório de Manejo e Conservação Marinha, IO-USP). É associada do Instituto Costa Brasilis e é 
conselheira da Liga das Mulheres pelos Oceanos. 

● Tania Nolêto: Piauí. Geógrafa e Bacharel em Direito, MSc. em Desenvolvimento e 
Meio Ambiente, Auditora Fiscal Ambiental na SEMAR/PI e Coordenadora do Gerco no Estado, 
integrante do G17. Atualização da linha de costa com o SPU e mapeamento dos apicuns. Conselheira 
Suplente da Resex do Delta do Parnaíba e do Projeto Orla. Fez especialização em Direito Ambiental, 
em Solos e Meio Ambiente e em Direito Tributário. 

● Luiz Lima: Biólogo. Diretor executivo da Rare Brasil. Mestrado e doutorado em 
zoologia marinha. Conservação de áreas protegidas. Pesca artesanal, Norte e Nordeste. 

● Paulo Rogério Gonçalves: Biólogo, mestrado e doutorado em RI e Política Oceânica. 
Diplomacia dos Oceanos. Pesquisador da ENAP no programa Cátedras do Brasil, pesquisa com agenda 
2030 ODS 14. Foco da pesquisa: criação dos elementos para fazer o diagnóstico de como saber à 
quantas anda o Brasil para a implementação da ODS 14. 

● Anaide: bióloga com mestrado e doutorado em macroecologia. Fez o mapeamento 
dos recifes brasileiros do Maranhão até Santa Catarina. Representa duas redes: SISBIOTA-Marr (desde 
2011, junção de 10 universidades dentro de 3 linhas: genética, química e ecologia); e Peld Ilhas 
Oceânicas (Programa Ecológico de Longa Duração). 

● Enio Ricardo: arquiteto e urbanista, alagoano, trabalha com Projeto Orla. Mestre em 
Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste, elaborou dissertação sobre uma análise do Plano 
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de Gestão Integrada da Orla do município de Paripueira. Trabalhou no Instituto Coral Vivo na APA Costa 
dos Corais e participa de uma rede em formação, com gestores, pescadores, professores e outros 
atores locais. O participante levantou a questão da participação do Arquiteto na Gestão Costeira. 

● Flávio: São Luiz. Traz questão da Juventude e o espaço para a luta pelos oceanos. 
Trabalha na Assessoria da CONFREM (Rede que trabalha com 26 Resex, APAS e suas comunidades) 
também na busca por criar mais espaços protegidos considerando os povos tradicionais. 

● Pedro: Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade no Pará. Cientista Social e 
trabalha com gerenciamento costeiro. Empolgado com a revitalização, com a continuidade da Luta. 

● Orleno: Engenheiro Ambiental, Mestre em Geografia e Doutor em Planejamento 
Ambiental (COPPE/UFRJ): Litoral do Amapá, Gerenciamento Costeiro do Projeto Orla. Foi alterada a 
composição técnica e perdidos os contatos com comunidades e prefeituras. Eles estão refazendo as 
redes e tratando de questões relacionadas à exploração do petróleo e inclusão das pesquisas nas 
políticas públicas. 

● Lara, engenheira ambiental: trabalhou com gestão de áreas marinhas protegidas na 
indonésia. Trabalha no terceiro setor, hoje trabalha na Oceana. Trabalha com proteção de oceanos e 
pesca sustentável. Quer entender quem mais trabalha na área e pode contribuir. 

● Rodrigo: Oceana. 
● Fábio Mota: Professor da UNIFESP, Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha. 

Escala local e tentando estabelecer redes entre Áreas Marinhas Protegidas no litoral de São Paulo. 
Colaborador da Rede Abrolhos, da Rede de Elasmobrânquios, etc. 

● Carina: Profa. da faculdade de Direito em Brasília. Do ponto de vista da perspectiva 
jurídica, grupo de pesquisa GERN, temática de recursos marinhos com perspectiva nacional 

(estratégia sustentável) e internacional (recursos não vivos e exploração de fundos marinhos). Vê a 
necessidade da parte científica na parte jurídica. 

● Henrique: Coordenador do Instituto Linha D'água. ONG que apoia projetos de outras 
organizações, redes, coletivos e afins. 4 programas: pesca sustentável; áreas marinhas protegidas; 
conservação de tubarões e raias; e negócios na área marinha. 

● Larisse Faroni: Bióloga. Especialização em Ciências Ambientais, Mestrado em Zoologia 
e Doutorado em Ecologia. Pós-doutoranda na Universidade Federal de Juiz de Fora. Trabalha com 
mudanças globais, cenários e modelagem numérica voltados para conservação da biodiversidade e 
funcionamento ecossistêmico com aplicações para o desenvolvimento sustentável e planejamento da 
gestão costeira. 

● Maria Teresa Gouveia: Bióloga, especialização em EIA, e em educação ambiental. 
Mestrado em Ciência Ambiental e Doutorado em Ciências, ambos no campo da interdisciplinaridade. 
Trajetória institucional na extinta Secretaria Especial do Meio Ambiente, no IBAMA e no Instituto de 
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Atualmente Pesquisadora Colaboradora do Museu 
Nacional/UFRJ, Coordenadora de Educação Ambiental e de Políticas Públicas do Projeto Coral Vivo 
(educação e políticas públicas) e Presidente do Instituto Coral Vivo. 

● Julliet: Oceanóloga FURG. Mestre em Gerenciamento Costeiro. Atuou como 
consultora no ZEE do Rio Grande do Sul. Atualmente no Doutorado em Geografia na UFSC, trabalha 
com gestão e governança de estuários. Representa a Agência Educomar. 

● Mariana: Fez direito, Mackenzie e mestrado em PEM no trópico sul. Quer mais 
informações no GERCO, busca interdisciplinaridade. PEM no Litoral de São Paulo. 

● Naomy: mestranda sob orientação da Carina em Direito Ambiental, na Universidade 
de Brasília. Membro do GERN - UNB como pesquisadora. Pesquisa relacionada ao PEM. 

● Cecilia: Ceará e oceanográfica da UFCE. Mestre em Ciências tropicais (poluição) e 
graduanda em direito, pesquisa Direito do Mar. Faz parte do grupo jurídico. Representa o Instituto 
verde luz que trabalha com ODS 14 em Fortaleza, através de 04 projetos: poluição marinha, tartarugas, 
comunidades tradicionais que vivem em UC e Advocacy (inserção dos jovens universitários nos 
conselhos e conferências da ONU). 

● Ivana: Representa o Projeto TerraMar. Assessora técnica da parte de Abrolhos. 
● Danieli Nobre: Conservação International do Brasil. Bióloga e coordenadora de 
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projetos. Conservação Marinha e pesca sustentável na região de Abrolhos. Trabalha com a 
implementação e fortalecimento de Unidades de Conservação e comunidades tradicionais. 
Expectativa: conhecer outras iniciativas, saber o que os outros estão fazendo e unir esforços. 

● Mauro Figueiredo: Foi conselheiro do CONAMA (representante), consultor de ONGs . 
Está atuando na Baía da Babitonga, pela AMECA, tentando impedir a implementação de portos na 
região: relevância do papel do cientista no diálogo com os juristas. Faz parte do Instituto Aprender 
Ecologia: educação para cidadania. Expectativa: conectar pessoal para resolver a complexidade do 
gerenciamento costeiro e marinho. 

● João Malavolta: EcoSurf. Agenda: Lixo no Mar. Jornalista de formação, técnico de 
Meio Ambiente. 

● Ronaldo Christofoletti: UNIFESP, biólogo de formação. Trabalha com ambientes 
costeiros, biodiversidade e conservação. Faz parte da rede Rebentos. Tem como objetivo a 
comunicação científica além da pesquisa: criar metodologias e ferramentas para juntar os tomadores 
de decisão, o público geral e os cientistas. Como a ODS pode atingir políticas públicas e a comunidade 
no geral. 

● Fernanda Andreoli Rolim: Doutoranda em Zoologia pelo Instituto de Biociências da 
UNESP Rio Claro e Laboratório de Pesquisa em Elasmobrânquios na UNESP em São Vicente. Atua na 
área de biologia de elasmobrânquios, ciências pesqueiras e gestão, focada nos efeitos de áreas 
marinhas protegidas. 

● Luisa Cardoso: Caiçara de Ubatuba. Representante da Juventude da Coordenação 
Nacional de Comunidades Tradicionais Caiçaras, do Núcleo Jovem do Fórum de Comunidades 
Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba e pesquisadora-comunitária no Observatório de 
Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina. 

● Vagno Martins: Caiçara de Paraty. Representante da Rede Nhandereko do Fórum de 
Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba, da Coordenação Nacional de 
Comunidades Tradicionais Caiçaras e do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da 
Bocaina. 

● Gesiane:  Representante  da  Rede  de  Mulheres  Extrativistas  pesqueiras  do  Sul da  

Bahia. 
● Elba  Alves:  Representante da Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia. 

Atuação profissional em Gerenciamento Costeiro, Resíduos Sólidos, Pagamento por Serviços 
Ambientais, Gestão de Recursos Hídricos, dentre outros. 

● Maria Eugênia Fernandes: Graduanda em Oceanografia no Instituto Oceanográfico, 
IO/USP, desenvolve projetos no Laboratório de Manejo e Conservação Marinha sob orientação do prof. 
Alexander Turra. É embaixadora BeeGreen no Estado de São Paulo e estagiária do Programa Horizonte 
Oceânico Brasileiro. 

● Adayse Bossolani: Representante do coletivo Ouvidoria do Mar, cuja atuação se da 
em nível nacional permeando todas as àreas da gestão costeira, principalmente as relações 
socioambientais.  

● Camila Domit: Biologa, doutora em zoologia, pesquisadora do Centro de Estudos do 
Mar da Universidade Federal do Paraná  (CEM/UFPR) e associada a MarBrasil (ONG). Atua com 
pesquisas ecologicas e em foruns de conservação de espécies marinhas, assim como junto à inicitivas 
de fortalecimento de políticas públcas que envolvem a biodiversidade marinha e os oceanos. 

 
 

2.2 Acordos de convivência 

Conduzimos um diálogo aberto para construir os seguintes acordos: 
● Respeito ao posicionamento individual 
● Respeitar o momento/tempo/espaço de fala (objetividade) 
● Respeito entre gêneros 
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● Comportamento de Cardume (solidariedade na logística) 
● Lixo Zero: atitude ecológica 
● Cumprir horários 
● Celular silencioso 
● Discernimento e empatia 
● Ser colaborativo, pró-ativo com a coordenação 
● Utilizar hashtags em publicações: #HOB, #HORIZONTEOCEANICO, #HOB2019 

 

2.3 Apresentação do Programa Horizonte Oceânico Brasileiro e objetivos do 

seminário 
 

2.3.1 Objetivos 
1. Proporcionar conexões entre as redes de conhecimento e facilitar a comunicação entre múltiplos atores. 
2. Construir estratégias de mobilização e ação conjunta dos diferentes setores da sociedade. 
3. Sistematizar o conhecimento disponível e disseminá-lo de forma acessível. 
4. Desenvolver e agregar capacidades dos diferentes setores da sociedade (sociedade civil, governos, setor 

privado, academia, etc) que promovam o engajamento em diálogos de saberes e interesses. 
5. Contribuir para o fortalecimento da atuação brasileira no cenário internacional da governança dos 

oceanos. 
6. Discutir e propor metas e estratégias para a governança costeiro e marinha. 
7. Desenvolver, transferir e disseminar tecnologias marinhas inovadoras. 

 

2.3.2 Acordo Constitutivo 
 

Propósitos 
 
“Estabelecer uma plataforma entre as organizações e indivíduos visando promover conjugação de 
esforços e cooperação administrativa, de acordo com o Documento Base da iniciativa em anexo a este 

acordo. Os membros têm, entre si, justo e acordado, criar um instrumento legal que permita instituir uma 

rede colaborativa de diferentes setores da sociedade interessada denominada Painel Brasileiro para o 

Futuro do Oceano - PainelMar, por meio de de comprometimentos voluntários recíprocos e específicos, 

mobilizando as capacidades individuais e coletivas em prol de uma Missão comum.” (Acordo Constitutivo 
– PainelMar) 
 
Capítulos 
1. Missão, justificativas e objetivos 
2. Princípios 
3. Composição e governança 
4. Secretaria Executiva 

5. Plenário de Membros 
6. Responsabilidades 
7. Adesão 
8. Recursos 
9. Desligamento 
10. Disposições finais 
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2.3.3 Logomarcas 

 

 

2.4 Programa Horizonte Oceânico Brasileiro: Fomentando o Protagonismo de 

Profissionais em Início de Carreira na Interface do Conhecimento & Políticas 

Públicas para a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável 

 
Objetivo geral 

Alavancar e dinamizar, nos próximos 4 anos, uma rede de redes de profissionais em início de carreira 
para atuação na interface entre o conhecimento e as políticas públicas voltadas para zona costeira e 
marinha, com impactos profundos na construção de novas políticas públicas e adaptações naquelas já 
existentes em torno do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Nº 14 e do pré-Planejamento 
Espacial Marinho da Amazônia Azul Brasileira. 

 
Governança de redes 
  Implantação de Acordo Constitutivo do PainelMar. 

 
Educomunicação socioambiental 
Mobilizar suporte de expertise e mídia às redes de modo a qualificar o conteúdo e amplificar o 
alcance e impacto dos produtos de comunicação (agências permanentes em Brasília). 

 
4 Seminários Inter-Redes 
Capacitação mútua e incidência nas políticas públicas costeiras e marinhas em nível federal (2018 a 
2022). 

 

Figura 1: Logomarcas do Painel Brasileiro para 
o Futuro do Oceano (esquerda) e do Programa 
Horizonte Oceânico Brasileiro. 
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3 Planos de Ação Inter-Redes 
Orquestração de ações descentralizadas no período entre os seminários integrados e alinhamento para 
elaboração dos produtos. 

 
Horizonte Oceânico Brasileiro 

     Produção e publicação de volumes anuais de relatório (n=3). 
 

Cerimoniais 
      Para divulgar ações e resultados do Programa Horizonte Oceânico Brasileiro. 

 

2.5 Produtos esperados do I Seminário Inter-Redes 

1. Criar Estratégia para o estabelecimento de uma rede de aprendizagem regional sobre 
o Oceano em parceria com projeto Futuro da Terra; 

2. Elaboração do I Plano de Ação Inter-Redes para (com foco na edição colaborativa do I 
Relatório Horizonte Oceânico Brasileiro); 

3. Documento contendo Estratégia de Educomunicação Socioambiental; 
4. Termo de Referência de Mandato Coletivo para Incidência das Redes no Grupo de 

Integração do Gerenciamento Costeiro. 

 

2.6 Transformações no regime de governança do oceano brasileiro 

Foram apresentadas hipóteses e recomendações gerais para a elaboração do Plano de Ação 

Inter-Redes, à partir da aplicação da Teoria da Agência Transformativa para o sistema de governança 

do oceano brasileiro. A hipótese é que o contexto de oportunidade para transformar a governança do 

oceano brasileiro é explicado pela fase 'Opaco ⇒ Nebuloso' ou 'Conservador ⇒ Liberação' e que o 

sistema estaria liberando recursos para a inovação, mas ainda existe dominância de velhas instituições 

e premissas, embora pequenos bolsões e apoio para inovações em andamento estivessem presentes 

em 2018 (www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2017.00395/full). 

Dentre as recomendações decorrentes da aplicação da Teoria da Agência Transformativa, 
destacamos: 
- Estimular a liberação de recursos e a diminuição da resiliência geral dos regimes de governança 

dominantes; 

- Mobilizar recursos para convocar atividades que produzam e ofereçam um sentido alternativo, 
apoiando ações coletivas e incentivando a participação das partes interessadas; 

- Habilidades culturais; desenvolvimento de Visão, marketing, enquadramento, motivação, definição; 
facilitar a atribuição coletiva; 

- Portadores e guardiões de conhecimento, produtores de sentido e intérpretes, visionários, e 
inspiradores. 

 
 

2.7 Roteiro de Pesquisa-Ação do I Seminário Inter-Redes 

O roteiro metodológico de pesquisa-ação preparado pela Secretaria Executiva do PainelMar tem 

os seguintes objetivos: 

1. Permitir o registro e aprendizado mútuo sobre quais são os atores sociais da arena de 
planejamento espacial marinho, o seu poder de influência e a dinâmica das interações que deverão 
ser associadas aos objetivos de cada time de pesquisa-ação do programa Horizonte Oceânico 
Brasileiro; 

2. Apoiar o processo de aprendizagem em andamento, a partir da definição colaborativa 
de objetivos geral e específicos para os times de pesquisa-ação pré-definidos, e os respectivos insumos, 
processos e produtos esperados para a formação de uma rede de  aprendizagem regional sobre a 

http://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2017.00395/full
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interface do conhecimento com as políticas públicas para o mar brasileiro. 

 

2.8 Boas vindas Unesco - Brasil 
Massimiliano Lombardo iniciou fazendo uma breve apresentação pessoal e informou 

sobre a atuação da Unesco na área de ciências do mar e gerenciamento costeiro. 
Principais tópicos abordados: 
● A UNESCO lançou um glossário com os termos abordados no ODS 14, para que a 

população em geral possa entender a meta e importância de desenvolver ações relacionadas à ela; 
● A UNESCO lançou em 2018 o Relatório Mundial sobre a Ciência Oceânica, buscando 

trazer o estado atual da ciência oceânica no mundo, destacando oportunidades e lacunas do 
conhecimento; 

● A UNESCO elaborou um documento temático do ODS para os políticos (não encontrei 
o material e informações sobre ele na web); 

● A UNESCO está desenvolvendo uma cartilha para a década dos oceanos; 
● Em 2018 foi criada a Cátedra UNESCO em Sustentabilidade Oceânica, promovendo um 

sistema integrado de informações sobre sustentabilidade oceânica; 
● Plataforma Global Compact da ONU, que pretende mobilizar um movimento global de 

empresas sustentáveis; 
● Relatório da UNESCO com soluções baseadas na natureza para a gestão da água, 

buscando o desenvolvimento sustentável e garantindo a segurança hídrica; 
● Sugestão da ciência cidadã para o monitoramento local da condição ambiental da 

costa brasileira. 
 
 

3 Dia 02 (09/04): Mesas e preparação 

 

3.1 MESA 1 - Conjuntura política-institucional do campo socioambiental 

 

3.1.1 Fala 1: Coordenador Geral da CONFREM Brasil (Flávio Lontro) 

- Fortalecimento dos trabalhos de base - lideranças e comunidade; 
- Não há outra forma das comunidades se fortalecerem para combater as desconstruções que vem 

ocorrendo já há bastante tempo; 
- Importância: garantia de território, cadeia produtiva da pesca, saúde das mulheres, idosos e 

juventude, reconhecimento e manutenção das culturas; 
- Necessária a organização comunitária; 
- Mulheres são valorizadas na CONFREM; 
- Bom relacionamento com a academia; 
- Necessário o relacionamento entre o conhecimento tradicional com o acadêmico: meio ambiente 

está cada vez mais degradado; 
- Conhecimento tradicional é construído ao longo da vida; 
- Acha necessário esse relacionamento seja ainda mais reconhecido e que ambos os conhecimentos 

cresçam junto; 
- Há a questão da conjuntura, porque a academia também vai sofrer desconstrução; 

- Oportunidade única de fortalecimento e de união; 
- Necessária a melhoria do diálogo com a ciência 
- Cuidado para não esquecer os fóruns que já existem com a abertura dos novos; 
- Dentro da CONFREM as discussões estão bastante acirradas; 
- Coletivo grande, onde ninguém decide nada sozinho; 
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- Ainda está definindo o que fazer a rede pode ajudar na definição de pauta e questões importantes 
nesse contexto; 

- Realização de uma reunião Nacional da CONFREM na Bahia. 
 
 

3.1.2 Fala 2: Associação Terra Azul, Frente Parlamentar Ambientalista (Pedro Ivo) 

   - ONG Socioambientalista que surgiu no Ceará (Fórum do Litoral); 
    - Assessoria aos povos indígenas do nordeste; 
    - Conjuntura: Respostas à um governo fundamentalista, de pós-verdades, religioso, que desconsidera   
as minorias; 

    -  Reorganização/remonte/soerguimento de algumas redes que estavam desativadas no campo 
socioambiental; 
    - Trabalham com juventude: carta da terra e ajudam a reorganizar a REJUMA (Rede da juventude pelo  
meio ambiente - muito importante para Educação Ambiental); 
   - Volta do Fórum Brasileiro de ONGs: articulação de ONG de pequenos e grande porte; 

   - Volta da Associação dos camponeses; 
    -  Articulação entre diversos setore 
Visão arejada de mundo, sustentável, etc. que vai além da “esquerda/direita”; 

- Comunicação/diálogo entre setores que estão preocupados com a realidade do governo atual; 
- Governo totalitário, autoritário eleito de uma forma democrática; 
- Produtor de fakenews; 
- Eleito devido ao descontentamento com o governo PTista; 
- Já nos primeiros 100 dias é o governo que perdeu mais apoio na história do Brasil: pessoas 

repensando os votos e devem ser bem-vindas; 
- Necessidade de reconquistar essas pessoas para que o avanço ocorre já que apostamos na luta 

democrática; 
- Redes devem unir ações sociais, mobilização e capacidade (defesa bem fundamentada); 
- Investimento nas nossas comunicações; 

- Investir em políticas públicas, leis, não em políticas de governo; 
- Necessidade de se unir com o Ministério Público; 
- 100 dias do Governo Bolsonaro; 
- Meio Ambiente: situação muito ruim; 
- Ministro é investigado por apropriação indébita; 
- Escolha dos ministros faz cair a ideia de um governo ético, não corrupto; 
- Transformaram o Departamento de Educação Ambiental e transformaram em Turismo; 
- Serviço Florestal foi retirado; 
- Programas sendo dissipados;; 
- Ministério da Educação; 
- Disputa interna entre 03 facções do Bolsonaro que paralisou o ministério; 
- Possíveis vinculações com crime organizado; 
- Ministério da Saúde; 
- Propostas sendo desmontadas; 
- Reforma da Previdência; 
- Retira direitos ao invés de equalizar a questão da previdência; 
- Não é sustentável do ponto de vista econômico e social; 
- Serve para produzir bem-estar e essa reforma não atende esse objetivo; 
- O que está na pauta é um ataque muito grande às questões socioambientais ; 
- Comunidades tradicionais, originárias, indígenas, quilombolas, etc. não cabem na visão de 

desenvolvimento do Brasil que está sendo visada no governo atual; 
- Projeto de Lei 870/2019 - destruir as competências da FUNAI; 
- Acabar com os movimentos sociais e ONGs; 
- Governo quer taxar os impostos sobre os recursos das organizações internacionais para ONGs e 
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Movimentos Sociais; 
- Revogasso de 250 decretos ; 
- Criminalização do pobre com licença para matar; 
- Questão da sustentabilidade também não está sendo levada em conta, pelo contrário 
- Ataque aos direitos, à igualdade; 

   - Política econômica não alinhada dentro do próprio governo (Estatista vs. Liberal): economia 
paralisada, desemprego aumentando, possibilidade de desestabilização da moeda. 
 
 

3.1.3 Perguntas 

1. Lima: Cenário difícil triste e desafiador. Tá vindo aí hoje, amanhã ou até semana que 
vem 250 decreto que devem ser revogados (Revogasso) e uma boa parte vai tocar na parte ambiental 
e marinha e vai impactar a população brasileira. Vocês tem mais informações sobre isso? Qual a 
opinião sobre como podemos reagir? 

2. Mauro: (colocação) a minha análise já há muito tempo é que a gente precisa garantir 
minimamente os instrumentos de participação da sociedade que a gente conquistou durante muito 
tempo. A gente tem que tocar nessa questão: Lei de acesso à informação, acesso à justiça (três pilares 
da democracia ambiental). O que eu trago é uma reflexão de como a gente pode se organizar para 
garantir esses três pilares que estão em risco na atual conjuntura. Como podemos fazer um trabalho 
para que o Brasil ratifique o acordo da ODS 10, como travar essa batalha? 

3. Henrique: Como conseguimos nos conectar mais na agenda internacional (e nos 
desvincular da batalha esquerda e direita) para não perder o fio da meada, tendo referências para 
pautar a manutenção do que já foi conquistado? 

Flavio: CONFREM vem tratando das pautas internacionais e eu não acho isso difícil. No 
final do ano passado a CONFREM fez parcerias com outros países. Pela dificuldade que a gente vem 
enfrentando internamente no Brasil não tem como ficar a mercê do que está acontecendo. Não tem 
mais tempo, estão todos saturados de mandos e desmandos (particularidade do governo de forma 
geral). Então, diante dessa situação toda que começamos a pautar as RI, inclusive para busca de apoio 
(também financeiro) para que consigamos atingir o que a gente precisa. Importância da união entre 
diversas frentes de comunidades minoritárias. 

Pedro: A câmara dos deputados tem uma correlação de força desfavorável (eleição de 
deputados conservadores), senado está um pouco melhor (mais progressista que a câmara, que é a 
casa do povo). As propostas do presidente não tem passado do jeito que ele tinha esperado. O pessoal 
está se preparando para o revogasso, mesmo a oposição sendo diversificada, estão trabalhando mais 
ou menos juntos. Existem também projetos de Leis que vão criar impacto no governo relacionado à 
medidas provisórias. Temos um time de parlamentares (incluindo a Frente parlamentar ambientalista) 
bastante competentes que estão fazendo a diferença, porém não está sendo fácil. 

Em relação às Relações Internacionais estamos atentos e entendemos sua importância, 
porque fora do Brasil há muito interesse na proteção das minorias e na preservação da democracia. 
Porém, o governo não está ligando pra isso e nossa saída é o boicote econômico vindo de outros países. 
Há a necessidade da gente relacionar a questão socioambiental com valores econômicos, porque é o 
único viés que eles ouvem. Acho que temos que combinar a economia com a questão internacional e 
criar mais alianças com o cenário internacional. Há um movimento de proibir investimentos 
internacionais (fundos internacionais) em ONG e movimentos sociais, e eles tem uma intenção de 
taxar, aumentar impostos nessas contribuições. Temos que ficar atentos. 

Temos que fazer uma campanha focada para a participação (conselhos, etc), pois isso 
ainda não é consolidado já que são só políticas de governo na maior parte dos casos e não políticas 
públicas. Essa luta tem que ser perene e forte, pois estamos correndo muito risco em relação a isso e 
não estamos sendo capazes em explicar isso e atingir a população com essa questão. Tem que ser uma 
batalha social, temos que pensar em como atingi-los. 

Acredito que temos que investir na nossa comunicação. Temos que nos atualizar em 
relação às redes sociais e conseguir auxílio para tal. 
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3.2 MESA 2 - O Congresso Nacional, esse gigante desconhecido 

 

3.2.1 Fala 1: SOS Mata Atlântica (Mario Mantovani) 

- Bancada ruralista é muito forte no Congresso Nacional: questão dos agrotóxicos, Lobby funcionando 
(ANVISA destruída, assim como rede de segurança de controle de agrotóxico). Como isso rebate 
contra a sociedade? 

- Infelizmente a Universidade abandonou a Política Pública 
- Licenciamento Ambiental: como isso rebate na sociedade? 
- Portos não terão mais licenciamento. Mais de 30 portos na costa brasileira. 
- Termoelétrica não terá licenciamento. 
- Isso tem um impacto direto na sociedade. 
- Medida provisória sobre o Novo Código Florestal 
- Medida provisória do Saneamento 
- Municípios jogam esgoto no mar 
- Doenças de origem Hídrica 
- Se a gente não se meter nessa medida provisória, o mar continuará contaminado (e pode piorar) 
- Quando se fala de medida provisória, eles aproveitam ela para colocar o que não foi colocado na Lei 

normal. Ela só passa por comissões especiais e não pelo processo normal. 
- Ela é um jeito de cortar caminho e é negociada como moeda de troca no Plenário 
- Lobby no Congresso 
- Financiamento de deputados (Caixa 2 institucionalizado) 
- Temos que ficar mais espertos e entender as agendas ocultas por trás dos interesses 
- Quem bancou a campanha dos eleitos? 
- Fácil acesso a informação 
- Será que o excesso de informação diminui o ativismo? 
- Temos que escolher objetivos para conseguirmos ficar mobilizados 
- Se eu vou fazer militância, onde vou atuar? 
- SOS: Congresso 
- Temos que saber fazer as conexões: quem são os vereadores, quem são os deputados que podem 

ajudar a pensar em contrapartidas? 
- Levar audiências para dentro das assembléias 
- Frente Parlamentar Ambientalista 
- 200 parlamentares, porém tem vários pequenos grupos que se interessam por questões diferentes 
- Esse ano a oposição cresceu, então terá uma capacidade de reação que foi neutralizada por muitos 

anos 
- Emendas Parlamentares 
- É possível conseguir recursos para comprar, negociar áreas 
- Temos que sair do comum, sair para briga. 
- Participar de Conselhos 
- Lei da Mata Atlântica (municipal) 

 
 

3.2.2 Fala 2: Instituto Oceanográfico (Leandra Gonçalves) 

- Em 2012 foram produzidos e/ou contratados pela Fundação SOS Mata Atlântica três estudos para 
entender o ambiente legal e jurídico sobre os ecossistemas costeiros e marinhos no Brasil; 

- Os 25 anos do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro; 
- As boas práticas internacionais para a gestão e conservação dos recursos vivos e marinhos; 
- Legislação nacional existente sobre o tema; 
- Os estudos foram apresentados em Abril de 2013, no seminário “25 anos da Constituição Federal e a 

proteção dos ecossistemas costeiros e marinhos”. O seminário confirmou que existem lacunas na 
legislação brasileira aplicável ao ecossistema costeiro e marinho e que é fundamental contribuir com a 
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construção de uma lei para o mar, a qual deveria incorporar os compromissos assumidos pelo governo 
brasileiro na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). 

- Nesse sentido, de forma colaborativa foi redigida o Projeto de Lei 6969/2013 voltado para ser um 
Instrumento de Lei que obrigue o Brasil a ter um documento em defesa do ambiente marinho e costeiro; 

- Facilitado pela sociedade civil e proposto dentro do Congresso Nacional; 
- Atualmente o deputado responsável é o Alessandro Molon; 
- O processo vem sendo acompanhado desde 2013, e possibilitou a realização de diversas audiências 

públicas (inclusive estaduais) e trouxesse os usuários e setores afins do mar para discutir abertamente 
a questão. Uma das principais ferramentas do PL 6969/2013 é a instituição do Planejamento Espacial 
Marinho. 

 
 
3.2.3 Fala 3: Rede Nacional Pró Unidades de Conservação (Angela Kuczach) 

- Momento que estamos vivendo traz um aprendizado: precisamos nos articular melhor; 
- Nem todos precisam concordar com tudo, mas os pontos em comum podem caminhar juntos mesmo 

trabalhando de diferentes jeitos; 
- Movimento Ambientalista é desorganizado, temos que aprender a atuar em bloco e de mãos dadas; 
- A Rede Nacional pró UC funcionou desde o começo em forma de redes; 
- Várias organizações se colocando em prol de UCs; 
- Nasceu em detrimento da Lei SNUC (Lei 9985/2000) que ficou no plenário por muitos anos e precisava 

ser votada; 
- Fortalecer as UCs; 
- Foco nas Unidades de Conservação Integrais; 
- Estrutura executiva pequena; 
- Hoje instituições não precisam fazer parte da rede formalmente; 
- Monitoram o que acontece no Congresso Nacional; 
- Fazem Ações Jurídicas para lidar com problemas nas redes (se colocam como parceiros do MPF); 
- Mobilização, engajamento e divulgação; 
- Ex: Movimento é a Hora do Mar. 

- Muitos problemas relacionados à costa; 
- Mineração, Bancada Ruralista, Saneamento: Todos se apoiando e prejudicando os oceanos; 
- Temos que nos juntar; 
- Temos que parar de sermos preciosistas em determinados pontos, pois estamos perdendo e o bom é 

melhor do que nada; 
- Toda vitória é importante por menor que  seja. 

 

 
3.2.4 Perguntas 

Flávio: É bastante importante o tempo de reação.É muito importante estar junto em torno 
de um mesmo ideal. Todo mundo aqui tem essa mesma linha de pensamento e existe uma 
possibilidade de união de forças. Como é que se faz isso? Como cada um pode colaborar para as ações? 
Então dentro desse panorama de mesmas necessidades (sustentabilidade e manutenção dos 
ambientes saudáveis), vocês acham possível unirmos forças para conseguirmos recursos e criar uma 
rede/coletivo para isso? 

 

Mauro: A gente ainda tem o GT do mar na Frente Parlamentar? 
 
Karina: (1) Direito ambiental nacional e internacional e a motivação para a temática do 

mar é relacionada às normas ligadas aos minerais e petróleo dialogam pouco no ambiente marinho 
com normas ambientais. Existe um mapeamento de todos os setores (constituição até menos 
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conjunturais) para auxiliar de uma perspectiva normativa o debate. (2) Houve alguma reflexão em 
tentar modificar outras políticas que já existem em relação ao mar ao invés de criar uma nova norma? 

Angela: O espaço tem que existir, Flavio. Recurso para ativismo no Brasil nunca teve, a 
gente sempre deu um jeito. O que eu aprendi é que quando não temos recurso e equipe, trabalhamos 
com parceria. Temos que buscar esse caminho para parceria e articulação conjunta. Nós não vamos 
sobreviver nos próximos 04 anos se não conseguirmos melhorar isso, não podemos nos dar o luxo de 
brigar por pormenores. Ressaltou a importância de trazer a questão de abrolhos na sabatina. 

Leandra: Quando levantamos as políticas para criar a Lei do Mar os outros instrumentos 
apareceram. Mas o problema é que ele é muito focado na CIRM e pouco participativo e nós queríamos 
promover a participação por isso quisemos fazer via congresso. Foram feitas 04 Audiências Públicas 
para tal e não tínhamos essa opção via mudança. Além disso, a ideia da Lei do Mar era de integrar os 
instrumentos normativos que já existiam e funcionar como uma coluna vertebral deles. 

 

Mauro: A gestão costeira no Brasil tem instrumentos diretos e vários instrumentos 
indiretos que dialogam com a questão marinha. Então pensamos em como integrar tudo isso, então o 
Projeto de Lei trouxe instrumentos que integram todas essas múltiplas demandas que também 
consideram a conexão com o ambiente terrestre e assim integram as múltiplas políticas. 

 
Mario: Vai ter um momento grave de acomodação. Acho que temos que parar de olhar 

tanto para Brasília e começar um movimento de base. A SOS decidiu por focar em uma comissão e na 
Frente Parlamentar, foi utilizando os recursos já existentes. Deve-se voltar ao trabalho de aplicação às 
políticas públicas em área local. Utilizar o que já temos de instrumentos e ganhar força de Lei a partir 
disso. Temos que fazer pontos movimentos, trabalhar com instâncias locais, Assembleias Legislativas, 
movimento para que as Leis de Brasília apareçam nos municípios. 

 
Adayse: Como estaremos na visita amanhã podemos levar o documento da Ouvidoria do 

Mar com a SOS Mata Atlântica que traz 10 motivos para implementar a Lei do mar. A Ouvidoria pode 
se posicionar e podemos nos articular para levar uma posição. 

 

Vaguinho: Uma grande reflexão no cenário de juntar forças é o quanto as UC de proteção 
Integral se afastaram do movimentos e do poder público. As comunidades que tiveram que se defender 
das UC de proteção Integral hoje ajudam a proteger essas comunidades e fortalecer essas UCs. De que 
forma na desconfiança dos movimentos sociais podemos nos aproximar não só por desconfiança 
ideológica, mas também porque enquanto estava confortável as UCs ficaram afastadas e agora? 

Henrique: Como conseguimos esclarecer o que passou para darmos um passo para a 
convergência? Como que trazemos a frente de convergência socioambientalista e não ambientalista? 
Como superamos a discussão de mais de 30 anos? Temos que trazer outras frentes, novas. Essa liga 
local com Brasília não se estabelece porque tem um passivo mal resolvido. Como podemos construir a 
confiança para ter reciprocidade? Como instituições podem ser mais retaguarda de quem novo está 
vindo? 

Mario: O nosso papel é de retaguarda. Não acredita que o movimento ambientalista é 
diferente do movimento socioambientalista. O inimigo comum é o de desenvolvimento, que fez o país 
mais excludente do planeta. 

 
 

3.3 MESA 3 - Alavancando a Década Internacional da Oceanografia no Brasil 

 

3.3.1 Fala 1: Andrei Polejack, MCTIC (Coordenador de Mar e Antártica) 

- Brasil dependente dos insumos de pesquisas sobre os oceanos; 
- Essa pesquisa é muito cara e ao longo dos anos o Brasil dependeu dos outros países; 
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- 2015: avanço, pois foi comprado um navio altamente qualificado; 
- Posição mais tranquila e player forte no Atlântico; 
- Visão mais abrangente sobre o Atlântico; 
- Cooperação e acordos internacionais; 
- Definição de áreas a serem estudadas (com cooperação da academia); 
- Acordo mais alargado para o Atlântico sul: agenda científica sul-sul até Antártica; 
- Situação diplomática e só Brasil e África do Sul se alinharam, mas com endosso dos pesquisadores 

de outros países; 
- Prioridades e demandas científicas são as mesmas em todo Atlântico: Declaração de Belém (África 

do Sul, Brasil e União Européia) para alinhar as pesquisas nos oceanos; 
- Entrou recurso internacional para pesquisa sobre os oceanos; 
- Compartilhamento de dados e recursos; 
- Alavanca: Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável; 
- Como envolver o cidadão no nível individual? 
- Assuntos marinhos; 
- Como fomentar parcerias; 
- Como vamos nos unir para fazer isso acontecer? 
- Comissão Oceanográfica Intergovernamental - UNESCO, dedicada à Ciência Oceânica; 
- Terão Workshops ao redor do mundo e o Brasil vai hospedar o primeiro workshop da Década para 

todo o Atlântico; 
- Discussão sobre como a ciência oceânica pode promover o desenvolvimento sustentável? 
- Será em novembro, mas em maio terá o evento de alinhamento nacional (21-23/05) em Salvador 
- Poluição; 

- Saúde; 
- Mudanças Climáticas; 
- Câmaras técnicas; 
- 1: Biodiversidade além das jurisdições nacionais (BBNJ); 
- 2: Implementação da ODS 14 com a sociedade; 
- 3: Cooperação de todo o Atlântico; 
- 4: Infraestrutura de pesquisa. 
- “Não é a década dos oceanos, mas a década da ciência que estuda os oceanos e busca o 

desenvolvimento sustentável” 

 
3.3.2 Fala 2: Ana Flávia Barros-Platiau, UNB 

- Tendência das RI da privatização: como as empresas privadas estão ricas e poderosas e no campo da 
pesquisa, marinha ex, algumas delas são gigantes em relação à tecnologia; 

- Ponto de vista político: toda regulação da convivência tem várias pontes (costume, normas do direito 
internacional público e pactos/declarações/medidas nacionais) que são uma forma de tentar evitar 
conflitos; 

- Várias iniciativas políticas internacionais que interferem nossas vidas (Pesca, navegação, conservação 
de espécies); 

- Tem um papel importante nas agendas das ONGs (Redes transnacionais de Advocacy); 
- “Políticas Planetárias”: temos um planeta, nosso bem-estar está conectado com nossas condições e 

responsabilidade de vivermos em um planeta saudável; 
- Visão sistêmica; 
- Governança global dos oceanos é fragmentada; 
- Vários arranjos institucionais; 
- Vários setores; 
- Vários pactos e acordos internacionais; 
- Várias regras, obrigações e normas; 
- Em tempos de economia, cadeias globais hiperglobalizadas nós precisamos nos conectar com o 
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mundo, que está criando novas regras e agendar; 
- Conhecimento científico tem que acompanhar; 
- Existe uma questão importante relacionada a onde as regras foram criadas e sua não aplicação à 

realidade de alguns países - a regulação de algumas atividades/recursos não são adequadas; 
- Conhecimento científico não é neutro e é aplicado ao contexto; 
- Temos que prestar atenção nos interesses que os permeiam quando formos tomar decisões. 

 
3.3.3 Fala 3: Fundação Boticário (Janaína Bumbeer) 

- Década de 30, crise do café no Brasil, empresa de café solúvel lucra em cima da situação; 
- Brasil com uma visão de futuro limitada e possibilidade de pensar em algo diferente para sair disso; 
- Grandes crises geram grandes ideias, podemos mudar o mindset para pensar no que podemos fazer 

diante à realidade do Brasil; 
- No caso dos oceanos temos que pensar que não existe apenas uma solução ou caminho, mas que 

existem vários; 

- Década dos Oceanos como oportunidade para ver outros caminhos. Isso passa pelas parcerias e pelas 
atuações em conjunto, pela flexibilidade de pensamentos; 

- Fundação Boticário e novos projetos que fomentam a elencação de problemas com atores e fazer 
convites para diferentes atores pensarem em como solucionar esses problemas: modelos inovadores 
de como lidar com essa situação; 

- Importância da comunicação da ciência com a sociedade, com a parte de políticas públicas. Temos 
que saber direcionar e como chegar nesses pontos; 

- Ciência que leva a ação, ciência útil, no formato correto a ser aplicada na hora correta; 
- Como aplicar o resultado da pesquisa? 
- Forma transversal de acordo com a Agenda 20-30 - Não podemos resolver e atuar na ODS 14 sem 

olhar para os outros; 
- Oportunidade de um movimento para ajudar a trazer uma bandeiras; 
- Muitas instituições conversando e chegando em novos caminhos; 
- Entregar algo que seja útil para o nosso objetivo final; 
- Difícil abrir mão do nosso jeito de pensar; 
- Existem formas e metodologias que podem ser utilizadas vindas de outros setores; 
- A gente superestima o que pode fazer em um ano e subestima o que pode fazer em 10 anos. 

 
3.3.4 Fala 4: Ronaldo Christofoletti (UNIFESP) 

- Como podemos nos enxergar no cenário da Década; 
- Diferença entre o global e o local; 
- A maior parte das decisões vem de esferas intergovernamentais, mas a ação é local; 
- Existe uma quebra entre a decisão e a ação e isso precisa ser melhor trabalhado; 
- Agenda 20-30: Determinada pela ONU e signatários para atingir o Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável (Metas e indicadores); 
- E as agendar continuarão acontecendo, pois não atingimos as metas; 
- Temos que conversar mais como que puxamos o que é definido por uma escala maior e podemos 

absorver na escala local; 
- Entendimento da ciência, do conhecimento, como base para alavancar o desenvolvimento 

sustentável; 
- A ciência inclui o dia a dia; 
- Falar de oceanos é falar das outras ODS também; 
- Estamos em um ponto privilegiado, pois temos diferentes instituições e setores alavancando tudo 

isso; 
- Como nos inserimos nessa década para trazer os objetivos para a ponta onde atuamos? 
- Olhando as ações do global para o local passa por entender; 
- Jogos Políticos; 
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- Governança; 
- Desafios/Oportunidades da década e como essa mesa se insere para construir algo novo; 
- Como engajar o cidadã;, pessoa no seu dia a dia para pensar no desenvolvimento sustentável/ 

agenda 20-30. 
- Como colocamos isso em termos internacionais? Pois estamos conectados; 
- Como aprendemos com essas ações; 

- Sugestões. 

- 1) Comunicação: como a comunicação que nós temos é um problema; 
- Como engajar com conhecimento, como levar o conhecimento para as pessoas e sensibilizá-las; 
- Como se enquadra a linguagem científica para que a comunidade entenda; 
- Pensar em como comunicar, mobilizar a opinião pública; 
- Políticas Públicas: que sonho como trabalhar políticas públicas de formas participativas, construindo 

ela junto; 
- Temos que entender o outro, saber quem ele é, o que ele precisa ouvir, qual a realidade dele; 
- Ciência Cidadã: reciclar a história e trabalhar a realidade dele; 
- Ocean Literacy; 
- 2) Como nos planejar? 
- Perdemos oportunidades porque temos um planejamento sempre imediato; 
- Nosso desafio é apagar os incêndios e planejar o que vamos fazer 12 anos; 
- Metas intermediárias. 

 
3.3.5 Perguntas 

Camila Domit: Qual o entendimento do MCTIC quanto à questão orçamentária para custeio 
destes workshops e manutenção do protagonismo brasileiro em discussões e convenções 
internacionais frente às prioridades do governo e os cortes contínuos que temos acompanhado? 

Andrei: A maior parte do orçamento cortado foi relacionado à viagens. O Brasil não parou de 
participar de reuniões. Existe um colonialismo muito forte, mas o Brasil está se colocando e se 
empoderando nesse sentido 

Leopoldo: Como o HOB pode contribuir para a preparação brasileira para a década? 
Ronaldo: Estamos aqui para construir essa resposta. 
Adayse: Como foi exposto a relação oceanos e saúde (em diferentes níveis)? Já existe uma 

articulação com ministério da saúde e instrumentos relacionados? 
Andrei: MCTIC é transdisciplinar, levanta muitas bandeiras. Levantou a questão da Saúde. 

FioCruz está ajudando e vai começar a fazer parte da década de oceanos. Então sim, a saúde é pauta 
Janaína: PainelMar com a boa vontade e diferente. Seria interessante sair daqui com metas, 

indicações. Podemos trazer alguém de turismo, economia, saúde para ter a visão desses outros setores 
para os oceanos? Seria interessante pensar nas bolinhas e trazer para ajudar no processo. 

Facebook: Como a gente usa o que está sendo em escala local o que está sendo feito em 
planejamento nacional? 

Ronaldo: Como integrar o que ocorre em escala local com o que ocorre em escala nacional? 
Na escala local existem políticas, instrumentos de gestão que não se refletem em escala nacional. 
Estamos tentando aprender com isso. O MMA estava tentando identificar esse problema pensando 
nos Planos de Adaptação à mudança do clima. Estados começando a construir o intermediário para a 
integração das políticas. Como fazemos o PEM sabendo da especificidade local. 

Rafael (Facebook): Como a divulgação científica (resultados de artigos) pode ajudar na ciência 
do mar? 

Janaina: Comunicação científica tem que ser traduzida e de várias formas. Fundação Boticário 
está discutindo um evento no brasil para discutir a comunicação sobre os oceanos. Eventos focados 
em comunicadores, terceiro setor. 

Rolando: Comunicação científica: Sensibilização, difusão científica, engajamento. Temos que 
ser críticos, é o que outro precisa ouvir para entender o meu artigo. 
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Ana Flavia: Desafio para comunicação científica no sentido de viver em um momento de 
impactos explosivos de um primeiro momento, mas sem fôlego. O desafio é conseguir mobilizar a 
opinião pública além de sensibilizar. 

Marina e Teresa Gouveia: Se manifestaram para registrar a preocupação com a ausência da 
menção à Educação Ambiental nas falas. 

Massimiliano: Todos juntos como atores engajados na década. Falamos de ciência cidadã e 
acredito que é um grande desafio e ao mesmo tempo temos que pensar em oportunidades. A 
academia deve liderar a ciência cidadã e os governos devem apoiar. Juntar educação com 
comunicação, com mobilização e sensibilização. É o caminho que a gente pode trilhar, apoiar, para que 
todos estejam engajados da mesma forma, pensando na sociedade civil que está excluída desse 
processo. Devemos pensar em como operacionalizar isso da melhor forma e o painel assim como o 
HOB devem compartilhar. Educação ao longo da vida, vai além da educação formal. 

Ronaldo: Portal de Ocean Literacy da UNESCO. Toolkit para educadores usarem e vai ser 
lançado no Brasil. 

3.4 Redes de Aprendizagem Regional - Patrick Christie, Universidade de 

Washington, Seattle 

Pesquisador com perfil de Ecologia Política, sensível à conservação marinha de Base 
Comunitária e trabalha com abordagens com escala regional de atuação. 

A palestra abordou o tema 'Redes de Aprendizagem nas áreas costeiras e marinhas', no 
contexto da cooperação entre a Secretaria Executiva do PainelMar e o projeto Futuro da Terra (Rede 
de Conhecimento-Ação sobre Oceanos - http://futureearth.org/ocean). O termo ‘‘rede de 
aprendizagem” é utilizado para agregar diversas redes de pessoas que focam na transferência de 
conhecimento, promovem a aprendizagem colaborativa e ajudam a construir capacidades. 

A partir da apresentação de três estudos de caso, o palestrante demonstrou que trata-se de 
uma abordagem relativamente nova (no contexto marinho) para criar capacidades humanas e 
institucionais, e que tem sucesso demonstrado em várias regiões do planeta. Ressaltou que a formação 
de redes de aprendizagem requer liderança e objetivos realistas/compartilhados entre os pares, bem 
como de algum financiamento – geralmente de fontes internas e externas à rede. O palestrante 
argumentou que as redes de aprendizagem devem ser estruturadas e flexíveis/responsivas às 
necessidades dos membros. A atuação em tais redes traz um elemento que desafia o status quo, 
portanto é desejável algum ’chacoalhão’ naqueles que estão no poder. Outro desafio às redes de 
aprendizagem é que muitos doadores e políticos ficam desconfortáveis com processos que não são 
lineares. 

 

3.5 Preparação das equipes para visita nos poderes Judiciário e Executivo 

Os participantes do seminário foram divididos em equipes, diante do interesse de cada 
representante das redes em contribuir com a coleta de dados sobre temas estratégicos junto às 
autarquias ou departamentos públicos a seguir: 

 
3.5.1 Ministério do Meio Ambiente 

   Temas propostos para a visita: 
- Enfraquecimento institucional (momento político); 
- Avaliação sobre como os oceanos entrarão na agenda, considerando o cenário internacional 

(Agenda 2030 e Década dos Oceanos); 
- Exposição e esclarecimento quanto ao cenario atual do MMA em relação às suas autarquias; 

- Revogaço; 
- Incorporação do ICMBio no IBAMA; 
- Questão do CONAMA; 
- Questão da Educação Ambiental; 

http://futureearth.org/ocean
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- Perspectivas para 1. Controle e participação social e 2. Acolhimento do conhecimento científico 

 
3.5.2 CIRM 

- Havia um fortalecimento da criação e implementação dos Planos Estaduais de Gerenciamento 
Costeiro e Planos relacionados ao Projeto Orla. Qual a perspectiva para esse apoio? Apesar da analista 
do MMA (Angelita) estar presente na reunião, ela foi durante muitos anos da equipe do Gerco, 
solicitou-se entrar em contato com a Secretaria de Qualidade Ambiental do MMA onde o GERCO 
Nacional está lotado. 

- Qual a perspectiva para a municipalização de praias? Essa é uma agenda do GERCO Nacional com a 
SPU. 

- Qual a perspectiva para a continuidade das ações e implementações com participação e controle 
social? Idem. GERCO Nacional. 

- Gestão de UCs; 
- Qual a perspectiva/tendência para: Fortalecimento de UCs; Criação de UCs; Participação/ controle 

social/ acolhimento do conhecimento científico; Recategorização de UCs; AMPs; Monitoramento de 
UCs; 

- Abrolhos e leilão; 
- Plano Nacional de combate ao lixo no Mar; 
- Gestão do Plano: Incorporação das sugestões da sociedade civil; Gerenciamento de resíduos e não 

apenas manutenção da geração de resíduos; Poluição em  AMPs. 

 
3.5.3 Ministério Público Federal (4a e 6a CRR) 

   Temas propostos para a visita: 
- Recategorização das UCs e revogação do Decreto 6040/07; 
- Como o MP pode incidir para que isso não aconteça? 
- Agenda de oficinas regionais com o MPF; 
- Comprometimento da PGR em se articular com os Procuradores locais para cuidarem da agenda de 

acompanhamento destas oficinas; 
- Como fazer o controle social do próprio MP? 
- Conflitos em UCs (Mapeamento do Conselho Nacional de Direitos Humanos); 
- Como o MP pode apoiar no acompanhamento destes conflitos; 
- Licenciamento ambiental; 
- Como o MP pode se posicionar? 
- GT Mudanças Climáticas; 
- GT Bioma Marinho; 
- Construção Civil na Orla; 
- PEM; 
- Lei de Resíduos Sólidos e Lixo no Mar; 
- Como o MP pode mediar? 
- Andamentos após a reunião ocorrida em abril de 2018 no Rio de Janeiro. 

 

3.5.4 Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar - SECIRM 
Temas propostos para a visita: 
- Cenário atual da relação da Marinha com os usos ilegais da costa e mar brasileira; 
- Cenário atual e perspectivavas futuras da atuação da CIRM o Programa de Uso Compartilhado do 
Ambiente Marinho, como anda o Grupo de Trabalho sobre o tema, quem são os membros, onde 
conseguir e acessar informações sobre o programa; 
- Como a CIRM enxerga o PPGMar e a necessidades de melhorar a formação de Recursos Humanos 
para Ciências do Mar 
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3.5.5 Comissão Meio Ambiente - Senado 

Temas propostos para a visita: 
- Lei do Mar; 
- Leilão dos blocos de pré-sal na Bahia (principalmente os próximos à Abrolhos); 
- Poluição Marinha; 
- Tráfego Marinho; 
- Regulamentação da carcinicultura no Brasil; 
- Bem estar humano; 
- Decreto 6040. 

 
 

4 Dia 03 (10/04): Café da manhã, Sabatina do Ministro do MMA e visitas 

aos poderes Executivo e Judiciário 

 

4.1 Café da manhã da Frente Parlamentar Ambientalista e cerimonial de 

lançamento do programa Horizonte Oceânico Brasileiro (Auditório Freitas 

Nobre) 

A ideia de lançar o HOB na Câmara dos deputados foi em decorrência desse local ser importante 
para as discussões das políticas públicas que afetam diretamente as áreas costeiras e oceânicas. 
Sensibilizar os parlamentares para essas ações é de grande importância. 

O evento teve grande empenho da coordenação do HOB para convidar os deputados a 
participarem do evento. Devido às ocupações dos parlamentares, sobretudo porque nessa mesma 
semana ocorria em Brasília a marcha dos prefeitos, fez com que os esforços para sensibilização e 
comparecimento dos deputados fosse redobrado. 

O evento foi considerado um sucesso, pois grandes lideranças da área ambiental participaram 
do café da manhã e tiveram falas no evento. Pode citar a participação dos Deputados Federais Nilto 
Tatto (SP), Rodrigo Agostinho (SP), Edmilson Rodrigues (PA). 

Participaram do evento, como espectadores, os pesquisadores do INPE Dalton Valeriano e 
Claudio Silva. Os mesmo aproveitaram a presença dos deputados para conversar com os parlamentares 
sobre a importância do Programa de Detecção de Desflorestamento na Amazônia (PRODES/DETER) 
cujos resultados estão sobre questionamento do governo Federal. 

 
4.1.1 Relato dos participantes do HOB 

Relato I: Satisfação em participar do lançamento do HOB junto a membros da Frente Parlamentar. 
Entendo que a ocasião permite considerar a possibilidade de influência do Painel Mar quanto as pautas 
da Frente Parlamentar. (Teresa) 

Relato II: Grande satisfação em ver os pontos que o HOB defende sendo discutidos e defendidos pelos 
parlamentares. A sensibilização desses agentes é de suma importância para o avanço das políticas 
públicas. 
Relato III: Nunca me imaginei num espaço como esse, falando diretamente com políticos. Parece um 
mundo distante, fora da nossa realidade. Não se vê gente como a gente! É um espaço de poder que a 
sociedade civil não ocupa! Agradeço ao HOB por ter proporcionado esse momento.  
Relato IV: Neste dia estávamos eu, Leandra, Ronaldo e Larisse na reunião da frente parlamentar na 
Câmara para acompanhar a discussão sobre a decisão de prioridades da frente para 2019. Assim, entrou 
como prioridade colocar em votação a PL 6969, sendo a Lei do Mar destacada em todo o encontro. 
Houve também as questões quanto a liberação de agrotóxicos e a manutenção de territórios de 
populações tradicionais e indígenas. (Camila Domit) 
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4.2 Presença dos participantes na Sabatina do Ministro do Meio Ambiente (Ricardo 

de Aquino Salles) 
Participamos da audiência pública conjunta da Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável e da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da 
Amazônia, cujo objetivo foi trazer esclarecimentos de novos procedimentos e acordos do Ministério 
do Meio Ambiente. Estavam presentes: o atual ministro de meio ambiente, Ricardo de Aquino Salles, 
52 deputados de vários partidos, jornalistas e os participantes do Programa Horizonte Oceânico 
Brasileiro. A audiência teve início às 10:23 e término às 15:39. Devido às reuniões com os órgãos 
públicos a tarde, participamos da sabatina até 12:30. O deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP) iniciou a 
audiência propondo um acordo de procedimentos, estabelecendo limites de fala para os proponentes, 
líderes, deputados e para o ministro. 

O Ministro Ricardo Salles apresentou que a agenda do MMA abordará os seguintes temas: 
“Amazônia, biodiversidade, mudanças climáticas, agenda de qualidade ambiental urbana, 
monitoramento da Amazônia, ações de fiscalizações, os parques no ICMBIO, a questão do IBAMA, 
licenciamento ambiental.” E deu início contando sobre a agenda e dizendo que vão conter o 
radicalismo, as ideologias e combater a falta de critérios técnicos, como pode ser visualizado na fala 
transcrita diretamente do site da Câmara a seguir: 

“Portanto, as agendas que disfarçadas de defesa do meio ambiente nada mais fazem do que 
tolher a harmonia entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico são nocivas para pessoas e 
são nocivas para o meio ambiente. Exemplos não faltam. Tenho inúmeros casos para contar em que o 
radicalismo, o excesso de dogmatismo, o excesso de ideologia, a falta de critérios técnicos resultaram 
e resultam na ausência de desenvolvimento e condições de qualidade de vida das pessoas.” 

Muitos parlamentares disseram que suas falas são para fazer proselitismo e fugir de fato das 
metas e planos para o MMA. Os deputados fizeram diversas perguntas abrangendo o aumento do 
desmatamento, leilão de blocos para exploração de petróleo em Abrolhos, “ideologia” dentro da pasta, 
quais são as motivações do Ministro para questionar as metodologias das principais instituições de 
pesquisa do Brasil, como o INPE, desmantelamento do CONAMA, flexibilização do licenciamento 
ambiental e sobre o Fundo Amazônia. 

Quando perguntado sobre o leilão de blocos na região de Abrolhos para exploração de petróleo, o 
Ministro respondeu que: “Não se liberou, portanto, do licenciamento. O que se disse é que este é o 

momento de autorizar o leilão, e, por oportuno, quando e se alguém adquirir esse lote, esse alguém, 
essa empresa deverá seguir o procedimento adequado para fazer o licenciamento. É só isso.” E 
finalizou com: “Com relação aos blocos, eu diria o seguinte, uma coisa é fazer a análise técnica do 
licenciamento — é para isso que o licenciamento existe, para sopesar riscos, oportunidades, 
necessidades, enfim, sob a ótica técnica. Não é uma vedação a priori. Se nós temos temas vedados a 

priori não se precisa de licenciamento. E eles são vedados a priori, pretende-se vedar a priori, de acordo 
com uma visão, um conceito, uma adoção de critérios, que eu diria não só pessoais, mas conceituais, 
de um determinado segmento, e não de outros.” Em nenhum momento Ricardo Salles aponta sua 
preocupação com a biodiversidade e os impactos aos serviços ecossistêmicos oferecidos pela região 
de Abrolhos. Notadamente, não possui o conceito de precaução ambiental dentro dos princípios de 
direito ambiental. Seus posicionamentos são exclusivamente econômicos e baseados em combater 
“ideologias”. 

Sobre a questão do gerenciamento de resíduos sólidos, Ricardo Salles apontou que: “O Plano 
Nacional de Combate ao Lixo no Mar, com metas, prazos, índices e ações, foi detalhadamente lançado, 
no dia 22 de março, e já está autuando, já está gerando resultados; no dia 30 de abril, o de Resíduos 
Sólidos; e assim sucessivamente para todos os seis temas da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental 
Urbana, todos bem detalhados, que vou ter o prazer de encaminhar para cá.” 

Ao ser questionado sobre os planos de manejo, respondeu: “(...) o plano de manejo dessas 
áreas e de todas as áreas do Brasil tem que ser feito com técnica. Não é uma lista de expectativas ou 
desejos daqueles que o elaboram. Este é o grande problema dos planos de manejo: eles são muito 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/54860/presenca
https://imagem.camara.leg.br/internet/audio/
https://imagem.camara.leg.br/internet/audio/
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mais a materialização de desejos pessoais daqueles que os redigem, do que propriamente 

documentos técnicos de diagnóstico, restrições e parâmetros de atuação.” 

Quanto ao CONAMA, o posicionamento do Ministro foi: “Por fim, com relação ao CONAMA, 
eu estou indo de trás para frente, parece-me que há um consenso, até em razão das manifestações 
que nós recebemos sobre a necessidade de racionalizar, melhorar, enxugar e dar maior eficiência ao 

órgão.” 
O Ministro demonstrou estar condizente com procedimentos de mineradoras, petrolíferas e 

do agronegócio, caso estejam realizando um licenciamento ambiental “adequado” para tais atividades. 
     Principais pontos abordados (Relacionados ao Seminário Inter-Redes): 

- Licenciamento de atividades de petróleo em áreas costeiras sensíveis (Abrolhos); 
- O ministro colocou a priorização das atividades econômicas frente às questões ambientais; 
- Ricardo Salles demonstrou acreditar que o meio ambiente é antagonista do desenvolvimento 

econômico do país; 
- Segundo o ministro, os planos de manejo não são em sua totalidade documentos técnicos de 

diagnóstico, e sim, materialização de desejos pessoais dos órgãos ambientais; 
- Foi colocado, pelo ministro, que os maiores problemas estão nas cidades e que o governo irá 

priorizar os problemas ambientais nessas áreas; 
- Propõe o auto-licenciamento para empreendimentos que causem impacto ambiental ‘’pequeno’’, 

que não envolvam um risco ‘’significativo’’. 
 

4.2.1 Relato dos participantes do HOB 

Relato I: Foi uma experiência muito enriquecedora e bastante interessante, especialmente porque 
nunca tinha participado de um evento do tipo. Apesar de não termos tido tempo de acompanhar 
integralmente a sabatina foi bastante significativo ver como se dá o processo de perguntas e ouvir as 
falas do Ministro e como são apresentados seus posicionamentos. Procurei ouvir o restante da sabatina, 
porém não localizei nenhum questionamento referente ao ODS 14 ou questões que possam interessar 
ao HOB (Mariana Bruck Schiavetti). 
Relato II: A audiência foi super importante para que os participantes do HOB pudessem ter noção do 
direcionamento atual das políticas ambientais do novo governo. O HOB estar em um local de decisão 
como a câmara dos deputados faz a gente ter orgulho da grandeza do Painel. 
Relato III: Foi uma experiência inacreditável para mim! Ao mesmo tempo que pude ouvir e comprovar 
pessoalmente todas as notícias ruins sobre a política ambiental brasileira, pude presenciar também a 
luta de muitos deputados. Ouvir os posicionamentos dos deputados, 

acendeu em mim uma enorme esperança em meio aos sombrios acontecimentos socioambientais. 
Agradeço imensamente ao HOB pela oportunidade de presenciar uma audiência com tamanha relevância 
para o nosso país. A participação não só dessa sabatina, mas de todo o Seminário, mudou completamente 
minha visão sobre política ambiental e me direcionou profissionalmente. Muito obrigada! (Maria 
Eugênia) 

 

4.3 Visita das equipes nos poderes Executivo e Judiciário 

Cada grupo foi a um órgão público com o objetivo de expor sugestões, tirar dúvidas e propor 
pontes, para que o nosso programa possa contribuir nos próximos 4 anos diretamente com as demandas 
apresentadas. Estivemos na 4ª Câmara do MPF - Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, na 6ª Câmara do 
MPF - Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais, Secretaria de Pesca e Aquicultura do MAPA, 
Secretaria de Biodiversidade do MMA, SECIRM e Senado Federal. Após ricas articulações com esses 
órgãos, houve uma reunião para inteirar todos os participantes do que ocorreu nas discussões ao longo 
do dia. 

 

4.3.1 Relato dos participantes do HOB: 

Relato I: Optei por estar na visita ao MMA por entender que poderia contribuir com o diálogo com os 
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colegas, dada minha trajetória funcional. (Teresa) 
Relato II: Foi enriquecedor poder tirar dúvidas pessoalmente com membros da Secretaria de 
Biodiversidade, e também entender a complexidade do momento político que estamos enfrentando. Há 
um receio por parte dos servidores de como ficará a estruturação da pasta. Isso me chocou! Outras 
informações também foram surpreendentes e espero que juntos possamos mudar diversas situações pela 
conservação ambiental que está ameaçada. 
Relato III: Gostei bastante e participaria novamente desse tipo de articulação. Me senti parte da mudança 
ao ter essa interface, e isso me animou muito. 

 

4.4 Sobre a visita ao Ministério do Meio Ambiente: 

Ricardo Castelli, Secretário de Biodiversidade recebeu o grupo junto aos três servidores públicos, 

Angelita, Betânia e Renato. Iniciou-se a reunião com breves apresentações pessoais, também sobre o 

Painel Mar e objetivo do HOB. 

Foi perguntado sobre a Agenda 2030, e o Ricardo disse que não sabe como a estrutura do 

Ministério vai ficar. Para várias questões levantadas, esta foi a resposta dada. Então, alguns setores estão 

indo para o MAPA, mas a Secretaria de Biodiversidade teria poucas mudanças. E a questão de 

estruturação do ICMBIO e do IBAMA ainda não está definida e que foi criada a Secretaria de Ecoturismo. 

Mas a Agenda vai ser “tocada”. 
Sobre a participação da Secretaria nas decisões disseram que não foram consultados, assim como 

o ICMBIO e o IBAMA também não. E eles possivelmente serão consultados apenas se houver 

licenciamento na exploração de petróleo em Abrolhos. Foi discutido sobre um Decreto, em que 

servidores fizeram uma carta relatando sobre as falhas dele. E um dos integrantes do grupo propôs que 

essa carta fosse divulgada, para que tivéssemos acesso a opinião dos servidores. O cenário atual do MMA 

é de que as diferentes instâncias não se dialogam. 

Foi comentado sobre o ODS-14 e o tema do Lixo no Mar que está sob responsabilidade do GERCO. 

E que a CIRM já tem a capacidade de resolver quase todos os pontos dos ODS. 

Sobre as Unidades de Conservação, falaram sobre a importância dos três pilares: 

representatividade, equidade e efetividade. E uma das principais demandas deles nesse sentido é buscar 

a equidade em relação às categorias do SNUC etc. 

 

4.4.1.1 Participantes: 

HOB: Marina R. Corrêa, Natália Grilli, Enio Ricardo, Pedro Paulo, Orleno Marques, Fabio Motta, Fernanda 
Rolim, Cecília Barreto, Felipe Leal, Maria Teresa de J. Gouveia, João Malavolta, Maria Eugênia Fernandes. 
Poder Público: J. Renato Legracie Jr (DOSP/SBIO jose.legracie@mma.gov.br); Angelita Coelho 
(DECO/SBIO: angelita.coelho@mma.gov.br) ; Betânia Santos Fichino (DAP/SBIO/GEF-MAR: 
betania.fichino@mma.gov.br). Ricardo (representando a Secretaria de Biodiversidade) esteve presente 
no início da visita, apresentando as boas-vindas ao grupo e a equipe do MMA presente. 

 

4.4.1.2 Principais questões levantadas: 
- Plano Nacional de combate ao Lixo no mar está sob a “gestão” da Coordenadoria do GERCO; 
- A gestão ministerial para tratar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) está a cargo de 
distintas estruturas internas. O ODS 14 está sob a gerência da Secretaria de Biodiversidade (SBIO)/ 
GERCO/ Gestão de Resíduos; 
- Após o fechamento das metas para os Objetivos, o planejamento inicial previa a constituição de grupos 
por ODS bem como o diálogo entre os mesmos. O ODS 14 ficaria a cargo da Comissão Interministerial 
para os Recursos do Mar (CIRM) e dessa forma constituiria o grupo. O Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC) seria considerado um dos “consultores” do Grupo; 
- Projeto Áreas Protegidas Marinhas e Costeiras (GEF-MAR) está no momento buscando constituir 
indicadores de avaliação para as ações do projeto; 

mailto:jose.legracie@mma.gov.br
mailto:betania.fichino@mma.gov.br
mailto:betania.fichino@mma.gov.br
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- Criação da Secretaria de Ecoturismo dentro da pasta; 
- Os servidores apontaram que vão dar continuidade às agendas, mesmo sem ter o conhecimento sobre 
como ficará a estruturação do MMA e dos órgãos vinculados; 
- Perspectivas para o CONAMA. 

 

4.5 Sobre a visita ao Ministério Público Federal 

Recepção feita pelo Dr. Ivo e pelo Secretário Executivo Daniel, da 4ª Câmara e a Dra. Eliana 

Torelli e a Romana, advogada e economista, da 6ª Câmara. O Dr. Ivo precisou se ausentar, pois iria 

receber o Presidente do IBAMA para conversarem sobre a situação de Abrolhos. 

Primeiramente, houve uma apresentação do HOB. Eles gostaram e ficaram com algumas 

dúvidas a respeito do projeto. 

A reunião de 2016 foi recapitulada porque muita coisa importante aconteceu, na oportunidade 

em que estiveram como ouvidoria. Requisitaram que o MP falasse sobre como eles têm trabalhado. 

Eles deram alguns exemplos como: o caso das Comunidades tradicionais associadas às Unidades de 

Conservação, realizado pela 6ª Câmara, citando o caso de Superagui; projeto de mapeamento das 

Comunidades Tradicionais do Brasil, para auxiliar em Estudos de Impacto Ambiental etc. 

   Eles se mostraram abertos para fazer o encaminhamento prático da reunião de 2016 que a 

ouvidoria teve com eles, pois a ideia é aproximar a Sociedade Civil das Procuradorias da República pela 

costa brasileira. Se colocaram abertos à nossa ideia, de convidar a Academia, ONGs e Procuradores da 

República, para ter essa relação interpessoal, buscar a efetividade da demanda das comunidades. 

Uma questão bem importante que surgiu foi: “Como chegar no MP tão rápido”? Se é algo que 
se pode esperar um pouco, é possível solicitar o SAC do MP, pelo aplicativo ou pela internet. Também 

se dispuseram a passar uma lista de contatos. Foi pontuada a importância da relação entre o Painel Mar 

e o MP, por esse caminho. Inclusive, uma das nossas demandas era conseguir o banco de dados das 

populações tradicionais brasileiras. Então, pode trazer novos desdobramentos. 

Existe uma Plataforma online que as comunidades acessam e ajudam nos dados. E estão 

planejando em construir um Sistema de Alerta precoce, para que as demandas urgentes cheguem até 

eles e possam resolver o mais rápido possível e dependendo dos casos, consigam acionar a Força 

Nacional. E quando os Procuradores Regionais não absorvem suas demandas, por exemplo, que eles 

possam usar esses sistemas de alerta, para que o MP tome alguma providência. 

Sobre o posicionamento do Dr. Ivo em relação à conversa que ele teria com o Presidente do 

IBAMA sobre Abrolhos, ele se mostrou contrário às discussões envolvendo as vendas de blocos de 

petróleo na área. Não foi abordado sobre o Planejamento Espacial Marinho durante a conversa. 

 
4.5.1.1 Participantes: 
HOB: Adayse Bossolani, Mauro Figueiredo, Gesiani Souza, Elialda, Vagner, Tarim e Carina 
Poder Público: Dr Nívio de Freitas (4ª Ca de Revisão), Dra Eliana Torelli (6ª Ca de Revisão), Dr Daniel (4ª 
Ca de Revisão), Romara (6ª Ca de Revisão) 
 

4.5.1.2 Principais questões levantadas: 
- Plataforma de dados sobre as comunidades tradicionais que está sendo desenvolvida a partir dos dados 
da CNPCT (Comissão Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais). Está sendo desenvolvido pela GIZ. 
- Condicionantes da extração de petróleo no pré-sal pela Petrobras - IBAMA e MPF recomendaram a 
caracterização das comunidades tradicionais impactadas. 
- GT Bioma Marinho do MPF, composto por Dra Gisele Porto, Dr Flávio Paixão, Dr Thiago Guiterrez e Dra 
Lívia fica a disposição para, e conjunto, elaborarem uma agenda de eventos regionais com a presença do 
MP, academia, comunidades tradicionais, ONGs e demais atores de cada região. O PainelMar é 
responsável por elaborar um esboço do projeto, encaminhar ao MPF e juntos criarem o plano de ação. 
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- MPF recomenda o contato e aproximação com o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e o CNMP (COnselho 
Nacional do Ministério Público), buscando trazer os Juízes paras as discussões. 
- Perspectivas do MPf em relação ao ‘revogaço’: MPF diz estar tranquilo, não vendo a possibilidade de 
revogação do decreto 6040 que institui a Política Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. 
- Quanto a necessidade de um contato direto e mais rápido entre as comunidades e o MPF, o MP 
disponibiliza uma lista de contatos telefônicos dos procuradores para isso e fica a disposição para quem, 
em caso de necessidade, denúncia e afins, seja feito o contato e apuração rápida dos fatos. 

 

4.6 Sobre a visita a SECIRM 

  A equipe foi recebida por três comandantes, os quais fizeram uma explanação sobre o que é a 

CIRM e quanto as ações direcionadas. A CIRM é uma comissão de vários Ministérios com o propósito 

de realizar ações direcionadas para o mar. As demandas de gestão relacionadas ao mar chegam à 

Marinha, que oferece o espaço para união desses ministérios e as ações vêm dos ministérios. 

A verdade é que se há alguma demanda a ser tratada com a CIRM, essa demanda deve vir pelo 

Ministério. Então, tem que localizar quem é a pessoa do Ministério que representa seu órgão dentro da 

CIRM. 

Existem várias ações, dentro desses vários Ministérios, como PPG-MAR, LEPLAC, REMAC, 

PROANTAR e etc. Basicamente foi isso, foi extenso, mas a abertura é essa. A CIRM não tem como fazer 

alguma coisa, pois como explicaram a articulação deve partir dos ministérios. A situação deve ser 

tratada com os Ministérios em conjunto com a Marinha. Por exemplo, em alguns pontos a Marinha 

participa, como o PROANTAR, atuam basicamente como a autora logística. Ela não questiona e não 

participa da pesquisa. Só oferecem o navio e as condições para que o estudo seja feito. 

A CIRM se reúne três vezes por ano, a cada quatro meses. Eles criaram um grupo de trabalho 

da ODS-14 que ainda está sendo formulado e até então não houve uma reunião sobre o grupo de 

trabalho. Nos indicaram que devemos contatar os Ministérios que afetam os nossos interesses. 

Procurar pelo responsável da pasta e que o caminho é esse. 

Foi uma conversa tranquila de troca. Os participantes conseguiram tirar várias dúvidas e deram 

algumas sugestões. Ocorreu uma discussão técnica por vários momentos, devido a bagagem das 

pessoas que ali estavam. Algo legal que discutiram foi sobre o grupo de trabalho de “Uso 
compartilhado do Ambiente Marinho” (GT – UCAM), que eles querem inclusive, que se torne um 

Comitê Executivo, saindo do GT. Mas está tudo no começo. Estão prospectando recursos de 1 milhão 

e 300 mil reais para dar um start nisso. Pretendem trabalhar muito com a questão de capacitação, 

workshops e integração de dados. Para a integração dos dados na costa, disseram que vão contratar 

um consultor para unir os dados existentes à metodologia do IBGE. 

A Marinha tem uma dificuldade tremenda em concatenar dados. “Dinheiro público, dado 
público”. Deve ser trabalhado alguma forma de regulamentação para que todo o dinheiro que vem do 
contribuinte, que é nosso e foi para a universidade que fez determinada pesquisa, seja mostrado. Essa 

informação tem que estar disponível. Eles ficaram bem surpresos em relação aos dados. E pelo que o 

Capitão falou, estão pensando nessa proposta de tentar suprir um pouco essa defasagem - que já é 

conhecida mesmo. 

A participação social na questão da Amazônia Azul foi levantada. Porém a resposta foi a 

mesma, de haver a necessidade de acionar determinado Ministério de interesse. Ou seja, não haverá 

uma cadeira para a Sociedade Civil para discutir essa demanda, nem mesmo o próprio Painel Mar ou 

a nossa rede. Mas é importante falar que eles comentaram sobre haver espaços específicos de 

participação. 

 

4.6.1.1 Participantes: 
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HOB: Amanda Albano Alves, Naomy Christiani Takara, Mariana Bruck Schiavetti, Leandra, Luisa,  
Flávio, Julliet Correa, Camila, Leandra, Anaide W. Aued, Rodrigo Claudino dos Santos. 
Poder Público: Comandante Serra, Comandante Flávio, Capitão Rodrigo Carvalho  

 

4.6.1.2       Principais questões levantadas: 
- Começou com a SECIRM se apresentando, contando sobre sua estrutura, suas linhas de atuação e 

programas. 
- Questionamentos: sobre o cenário atual da relação da Marinha com os usos legais e pescas ilegais 

na Costa Brasileira, onde foi reforçado que a Marinha não está direcionado ações para essa frente. 

- Questionamento: Como anda a atuação SECIRM no programa de uso compartilhado da zona 
marinha, onde foi apontadas ações de promoção da temática, capacitação (workshop) 
harmonização da legislação e busca de capital e recursos internacionais. 

- Foi comentado também sobre a importância do MEC olhar mais para o PPGMar e sobre o 
alinhamento das ações da SECIRM com os ODSs. 

- Questionamento: sobre as pesquisas realizadas contemplarem o conhecimento tradicional e serem 
desenvolvidas em conjunto com as comunidades, tendo uma devolutiva para a mesma 

- Não existe sociedade civil dentro da SECIRM - talvez aqui abordar a questão do GI-GERCO 
- Não existe uma estrutura nacional de dados marinhos, Equipe da SECIRM enfatizou necessidade de 

construir uma Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais Marinhos (INDE marinho). 

 

4.7 Sobre a visita à Comissão de Meio Ambiente - Senado 

Grupo – Comissão de Meio Ambiente – Senado: É importante também que nós fizéssemos um 
mapeamento dos pontos de contrariedade dentro do Senado, como dentro da Câmara, ou seja, vendo 
quem é contrário a determinado projeto, pra enfim, ajudar na construção desse argumento. Falaram 
que é possível colocar a Lei do Mar, a PL 6969, em votação, mas que o HOB tem que fazer um esforço 
para colher as assinaturas e fazer de modo que fossem votados os requerimentos de urgência. Para 
que isso fosse votado até junho, explicaram que que existe uma janela de oportunidade nessas 
votações. E foi até muito interessante isso, por exemplo, que os Projetos das Mulheres eles votam em 
maio ou em novembro e o Projeto de Meio Ambiente eles votam em junho. Um dos grandes entraves 
pra qualquer votação seria o caso da Reforma da Previdência, então pediram para que ficássemos 
atentos a isso. E quando nós fomos nos encontrar com o Senador, ele não estava no seu gabinete, 
demorou pra chegar porque ele tinha tido outro compromisso e deixou o nosso compromisso de lado. 
Depois ele apareceu, mas deixou nosso compromisso de lado. E aí, uma coisa que eu coloco é que, por 
exemplo, quando você faz uma pesquisa e aí você traz no seu relatório que houve ausência de dados, 
a dificuldade de encontrar tal coisas, principalmente nas Relações Internacionais, que é a área de onde 
eu venho. E então eu acho que é preciso quando a gente pensa nisso, a gente pontuar uma dificuldade 
de nos expressarmos e de colocarmos nossas demandas e de sermos ouvidos quando a gente está, 
enquanto Sociedade Civil, colocando uma demanda pra política pública para construir esses 
ambientes, então eu acho que há uma dificuldade de comunicação, de ter fala e de se expressar nessas 
instâncias. E tanto que o Senador falou muito e quase não ouviu o que nós tínhamos para dizer. E nós 
tínhamos muita coisa para dizer, porque nós viemos de diferentes partes. E eu acho que é preciso 
pontuar essa comunicação escassa. Essa dificuldade de sermos ouvidos é uma coisa que é de se pensar. 
Para se pensar a construção de políticas públicas. 

Com o Senador Fabiano, nos reunimos por pouco tempo, ele se disponibilizou em receber 
todas as demandas da nossa rede. Então, por exemplo, ele não falou exatamente assim, mas é um 
exemplo. Sobre revogar algo, se nós observarmos uma pauta que querem revogar e que acreditamos 
que não deveria, podemos enviar para ele da seguinte maneira: “Olha Fabiano, eu acho que você tem 
que ficar de olho nisso aqui por tal e tal motivo”. E assim ele pode acabar intervindo por nós. É 
importante subsidiar ele com informações técnicas. Todos os Senadores e Deputados que entraram 
com alguma ação judicial, por exemplo, a questão de Abrolhos, eles conseguiram cair muito 
facilmente, pois não tinham subsídio técnico nenhum. Então a gente também precisa fazer nosso papel 
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de cidadão, tanto como instituição quanto pessoal. E assim, foi pontuado também que do grupo de 
Senadores, apenas três ou quatro possuem um forte viés ambiental, de fato. 

O que ele pontua é que na Comissão de Meio Ambiente do Senado, as reuniões das Comissões 
tem tido um, dois, três senadores presentes. Então a maior bancada do Senado é do PMDB. A segunda 
maior bancada é a da REDE, com seis senadores. Então tem uma significância, por isso até que eles 
estão nessa Comissão. 

Então, depois a equipe saiu e se dividiu em função de uma ideia que o Pedro deu de abordar 
os Consultores do Senado, que são consultores de carreira que elaboram pareceres. E ai vocês podem 
fazer os seus relatos. E a gente foi procurar o Senador Randolfe que foi o que também assina a ação 
contra os leilões. Vocês fazem um relato breve do que vocês fizeram? 

Gente em geral que é meio desinteressada nos termos ambientais, mas se um consultor dá 
uma opinião bem fundamentada, há uma tendência desses senadores votarem naquela linha, ou pelo 
menos, considerarem um ponto. Daí eu fui com a professora Solange lá na sala dos consultores. A 
gente conseguiu contato com a coordenadora do trabalho deles. E assim, foi até interessante para a 
gente conhecer como eles se organizam para incluir uma pauta. 

A ideia então seria que esses consultores elaborassem pareceres sobre a temática ambiental 
do oceano e tudo mais. 

“Eu vou falar do que a gente fez, mas na percepção como um todo. Eu acho que têm duas 
estratégias. Uma é monitorar o que está acontecendo. E pela discussão que a houve com os 
consultores administrativos, e a gente sabe, a gente está vivendo isso, é um tsunami que está 
acontecendo, que vem com o retrocesso da Legislação Ambiental como um todo. Então, temos que 
ver como vamos conseguir monitorar, nesse momento de monitoramento disparar, argumentos 
técnicos, jurídicos e políticos para várias frentes pra quem conseguimos identificar que tenha essa 
preocupação ambiental. Não é só o Presidente da Comissão da Câmara e o Presidente da Comissão do 
Senado, mas outras lideranças que podemos também ter contato e nesses primeiros momentos, fazer 
esses disparos 

Uma outra parte do grupo foi encontrar com o Randolfe. Ao chegarmos apareceu o articulador 
da liderança da REDE no Senado. Estavam presentes o Pedro Ivo, Wesley,  Lucas Brandão e mais um 
advogado que trabalha para REDE. Todos eles representam a liderança da REDE no Senado. O grupo 
ficou aproximadamente uma hora realizando articulações com os mesmos. Foram abordados vários 
tópicos e o tema de Abrolhos foi muito discutido. Eles estão ávidos por ter um novo parecer técnico. 
Oferecer uma abordagem técnica, bem embasada para provar que a argumentação técnica original do 
IBAMA, que não aprovava o leilão daquelas áreas, que ela não foi bem contestada pela segunda 
argumentação. 

Outro ponto foi a Lei do Mar e acho que foi bem interessante essa reflexão de como a gente 
poderia acelerar a tramitação da Lei do Mar no Senado. Então, pensando numa ideia que surgiu lá de 
manhã, que a Leandra vai poder falar quando voltar. Mas de ter a Semana do Meio Ambiente uma 
semana bem marinha esse ano e eventualmente até inserir na Plenária para votação. Para isso, teria 
que ter situação de regime de urgência. Tem que circular um ofício para os deputados colocarem em 
regime de urgência. Assim, eventualmente vai para o Senado. Então, daqui até a Semana do Meio 
Ambiente, uma forma de ação que seria interessante seria esse “corpo-a-corpo” com os senadores. 
Como isso poderia acontecer? De repente vêm algumas pessoas para cá, ficam alguns dias e essa rede 
de liderança do Senado se colocou à disposição para nos ajudar. Eles fizeram uma Perfil Ambiental do 
Senado com uma graduação de zero a cinco, mas é só deles. Eles não compartilham isso. No entanto, 
podem dar orientações estratégicas para essas pessoas que forem fazer essa parte do lobby mesmo. 
Falamos também da questão de recursos para um mandato coletivo. Então, ele deu várias dicas de 
fontes de financiamento. E perguntamos sobre emendas parlamentares e falaram que normalmente 
os senadores dão as emendas para projetos nos seus estados. E eles ficaram de avaliar. Acho que esse 
é um ponto bem interessante pra gente ficar na ‘cola’ deles. Então, se tivermos um mandato coletivo 
das redes, se conseguíssemos uma emenda para ampliar o impacto das nossas ações, como subsidiar 
mobilidade de incidência, ampliar a quantidade de participantes nesses seminários e tudo mais. 

Também falaram que o Senador precisava de um documento mais técnico sobre a Amazônia 
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Azul porque as informações que ele tem são muito superficiais, que é o que sai em jornal e nas redes 
sociais, então ele queria um embasamento mais técnico, um material didático. E também enfatizar a 
questão econômica: Porque a Amazônia Azul é economicamente importante para o país? E o Malavolta 
comentou sobre formalizar o dia da limpeza de praia e podemos manter esse contato.” 

 

4.7.1.1 Participantes: 
HOB:Larisse Faroni Perez; Leopoldo Cavaleri; Isabelle da Silveira; Benjamin Kantner; Lara Iwanicki; 
Danieli Nobre; Marilia Eloisa Fraga Arantes; 
Poder Público: Senador Fabiano Contarato, Wesley Diógenes; Pedro Ivo Batista, Carlos Vicente e 
Lucas Brandão. 
 

4.7.1.2 Principais questões levantadas com Senador Fabiano Contarato: 
Em linhas gerais, inicialmente o Senador apresentou sua trajetória e modo de trabalho respeitando 
princípios. Diante do curto intervalo de tempo, em virtude de um imprevisto na agenda do Senador, 
tivemos pouco tempo de diálogo, e nos foi possível dialogar somente sobre a Lei do Mar, dentre a 
pauta prevista. O Senador nos solicitou ajuda para acompanhar as pautas, e entrar em contato caso 
encontrássemos “pauta bomba”. O mandato dele é participativo e seu interesse é movimentar a CMA 
e trabalhar em prol do meio ambiente. 
 

Principais questões levantadas na liderança da REDE, com Wesley Diógenes; Pedro Ivo Batista; Carlos 
Vicente e Lucas Brandão: 

- Assunto sobre a liberação de blocos de petróleo próximo a Abrolhos; 
- Possibilidade de emenda parlamentar para conservação dos Oceanos; 

   - Conjuntura política ambiental - poucos deputados e senadores com frente ambientalista.  
   Principais retornos solicitados ao HOB pela liderança da REDE: 

- Informações sobre a RESEX Canavieiras; 
- Acompanhar a agenda de licenciamento ambiental de petróleo; 
- Fornecer parecer técnico sobre: 
- PL da Lei do Mar (material pra entregar para Senadores); 
- Amazônia azul; 
- Documentos do IBAMA para ser usados como subsídio para seguir com a judicialização do leilão dos 
blocos próximos ao Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. 

 

4.8 Sobre a visita à Secretaria de Aquicultura e Pesca 

A dupla foi recebida pelo João Crescêncio, Secretário Adjunto da Secretaria de Aquicultura e 
Pesca e o Josué Bezerra. Houve uma apresentação do Painel Mar e do Horizonte Oceânico Brasileiro. 
João demonstrou interesse e iniciou a fala remontando um histórico da Aquicultura e Pesca, trazendo 
desde o fim do Ministério até agora, com todas as “idas-e-vindas”. Vai para o MAPA, vai para a 
Indústria, vai para a Presidência da República... e que o trabalho deles de fato, nesses quatro anos, 
está em consolidar essa Secretaria. Ele trouxe uma realidade de que os 800 servidores que existiam no 
Ministério, desses, agora 108 estão na Secretaria. Iniciaram as atividades no dia 25 de janeiro, então 
eles ainda não estão na avaliação dos cem dias e sim, 75 dias. Disse que há duas semanas fizeram um 
Planejamento Estratégico em que definiram metas, planos de ação, com prazos. E nesse momento foi 
cobrado sobre a transparência desse documento, quando isso estará disponível e se será acessível para 
a Sociedade Civil poder dialogar com esses prazos e metas. Num comentário geral desta restruturação, 
eles ressaltaram que gostaram do término da Gestão Conjunta com o poder deliberativo apenas da 
Ministra da Agricultura. 

Eles pretendem desenvolver um aplicativo para a emissão rápida de documentação aos 
pescadores. Alegam que isso já é feito para a pesca amadora e esportiva e está dando certo. Diz que 

o MAPA quer criar Sistemas de Informação e que isso vai suprir a necessidade de haver um 
monitoramento da costa toda e da pesca continental. Eles ressaltaram que a estatística da Aquicultura 
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quem faz é o IBGE apoiado pelas instituições do setor produtivo (como o Peixe Brasil). Mas que na 
questão da Pesca, isso não ocorre. Ficamos sem respostas sobre o procedimento, pois alegaram que o 
responsável pelo monitoramento não estava presente para sanar as dúvidas. 

Estão fazendo um esforço para realizar o recadastramento dos períodos de defeso, para evitar 
todas as fraudes no sistema. Eles têm uma estimativa de que aproximadamente 66% dos RGPs 
(Registro Geral da Atividade Pesqueira) que existem hoje são fraudes. 

Foram repassados os nomes das Diretorias: O Diretor de Pesca Continental –Josué Bezerra; 
Diretor de Pesca Marinha – Elielma Borcem; Diretoria de Monitoramento e Controle – Cláudio Gomes 
para que possamos dialogar com eles. 

Citaram também a questão de Acordos de Cooperação Técnica com instituições: OCEANA, 
Universidade Federal do Amazonas. E sempre com um discurso de que estão sempre de “portas 
abertas”. 

Falaram que uma das medidas para melhoria do monitoramento é o auto monitoramento da 
pesca artesanal. Que esta prática precisa ser fomentada, através dos aplicativos. E que mais 
importante do que dados sobre a produção, são os dados sobre a socioeconomia. 

Pontuaram que não há intenção de revogar a Portaria nº 445, mas a ideia é que se estendam 
os prazos para proibição da captura e enquanto isso seja construído o Plano de Gestão para essas 
espécies. Dizem que estão fazendo todo um levantamento desde 2016 das instruções normativas. 

Foi perguntado sobre os rumores nas redes sociais sobre a Pesca para o turismo,  de transferir 
o esforço da pesca artesanal para o turismo, como já ocorre na Noruega e se a intenção é seguir essa 
ideia. Porém, o próprio Josué questionou essa visão, pois envolve a identidade do pescador. 

Por fim, foi questionado sobre a coleta de dados estatísticos sobre a Pesca Amadora e 
Esportiva e sobre a questão orçamentária da Secretaria. 

A Secretaria é o órgão de políticas públicas para tratar de aquicultura e pesca, estando na sua 
quinta mudança. Em 2015 era Ministério da Pesca e Aquicultura, sendo extinto. No período de 
2015/2016 foi criada a Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP no MAPA; em seguida foi deslocada 
para o Ministério de Indústria e Serviço e depois para a Presidência da República, sempre com as 
mesmas competências. Nesse período a Secretaria perdeu muitos colaboradores, voltando a se erguer 
agora; muitas ações foram perdidas. 

Em 2019 a SAP foi deslocada para o Ministério da Aquicultura e Pesca – Decreto 9667/19. 
Secretário nomeado com conhecimento do setor, com noção da atividade de aquicultura e pesca, 
empresário com desejo de acertar e contribuir nas atividades. Em 25/01/2019 a Secretaria ainda não 
tem sede, estando distribuída em 03 prédios. 

 
  AÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO NA PESCA MARINHA 
  - Já foi feita uma ação de planejamento estratégico; 

                     - Pesca extrativista com respeito à diversidade e à sustentabilidade; 
- MARICULTURA – bem desenvolvida em Santa Catarina, podendo ser expandida para o litoral      
brasileiro, principalmente naqueles lugares pobres para pesca, podendo-se utilizar ações e reação de 
organismos aquáticos na parte marinha; 
- SAP diz estar tendo cuidado com a parte da legislação, tendo parceria com a Confederação Nacional  
Agropecuária do Brasil - CNA e com a FAO para conceder um apoio ao licenciamento ambiental junto 
aos Estados; 

     - Em 2017 foi realizado um workshop com as OEMAS, com os empreendedores e demais atores 
interessados; 
- Em 2018 foi realizado um evento para regularização da aquicultura; 

- Até a Semana Santa pretendia-se articular com a ABEMA, pois nem todos os representantes das 
OEMAS nos Estados já foram nomeados, para se poder retomar as conversas para sensibilizar os 
dirigentes para fundamentar os técnicos, para se ter um esboço de material voltado para a 
importância da aquicultura e assim tentar unificar a legislação, pois cada Estado tem normas e 
exigências distintas (ANA, Oemas, licitações, etc.) 

- CPG – fóruns de discussão com o setor produtivo: sociedade civil e governo; 
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- Possui pesquisadores com notório saber, selecionados de acordo com o objeto de gestão; 
- Representantes divididos pelos grupos: norte, centro-sul, nordeste e, a ser criado, ornamentais; 
- SAP – agora está subordinada apenas ao MAPA, não sendo mais de dois Ministérios; antes estava 

subordinada ao MMA e ao MAPA; acabou a gestão conjunta, que gerava conflitos entre as suas 
competências, um ministério que visa proteger e o outro que visa utilizar os recursos naturais 
(produção e exploração). 

 
ESTATÍSTICA PESQUEIRA 

- Secretário já está retomando os dados estatísticos e está preocupado com a sustentabilidade, 
fundamentando-se com o professor Fábio Azim, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, 
reconhecido internacionalmente, além de outras pessoas com expertise na área de pesca. 

- 10 anos sem atualização de dados; 
- IBGE tem dados para aquicultura, mas não para pesca; 
- Associação Brasileira de Camarão está fazendo um anuário sobre piscicultura. 
- Atualmente as estatísticas estão vinculadas às condicionantes da exploração de petróleo e gás. A 

SAP não tem condições de dar uma resposta imediata quanto à metodologia e aos dados 
estatísticos. 

 
CADASTRO PARA PESCA 

No momento, no site do MAPA se está fazendo o cadastro para pesca amadora, o boleto é 
automático, além da emissão de carteira provisória com 30 (trinta) dias de validade até receber a 
carteira definitiva. 

     Pretende-se que, para as embarcações, as carteiras sejam emitidas da mesma forma, via 
aplicativo. Atualmente, para emissão, está muito burocrático. Houve problemas de fiscalização por 
questões de operacionalidade de telefonia móvel; atualmente 15 (quinze) pessoas estão trabalhando 
nesse cadastro, principalmente porque quem está sendo fiscalizado é quem está cadastrado, quem 
naõ tem cadastro não tem sido fiscalizado. Problema: falta de pessoal. Com a mudança de governo 
houve um aumento na contingência de pessoal, mesmo com os cortes houve sensibilidade do 
governo; todos os cargos estão sendo ocupados de acordo com a formação técnica. 

 
PESCADOR ARTESANAL – ação até junho/2019 – início do recadastramento integrado com a Capitania 
dos Portos, Marinha e outros órgãos para finalizar a liberação das carteirinhas. RGP sairá por aplicativo 
de celular, sendo processo simplificado e auto declaratório. 
CGU em auditoria realizada em 2017 menciona que 66% dos cadastros liberados pela SAP são fraudes 
e pescadores rebatem; legislação falha e cheia de aberturas, não existe revisão de documentos. 
Fiscalização CGU e MP são importante fontes de apoio para não incorrer nos mesmos 
erros. 

 

TRABALHO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO PESQUEIRA – ação que já está no 
planejamento estratégico. 

METAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – ainda estão sendo fechadas; todas as ações serão 
atualizadas e conhecidas por meio de cartilhas. 

 

4.8.1.1 Participantes: 
HOB: Tânia Maria Serra de Jesus Nolêto, Henrique 
Poder Público: João Crescêncio - Secretário Adjunto, JOSUÉ BEZERRA – Coordenador Geral da Pesca 

Continental 
 

4.8.1.2 Principais questões levantadas: 
- Histórico da SAP: idas e vindas desde a SEAP, MPA, transferência de Ministérios no governo 

Temer e atual recomposição enquanto SAP; 
- Atualização da estatística pesqueira: uma das principais bandeiras da secretaria. estatística da 
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aquicultura está sendo tocada pelo IBGE, da pesca nos rios e mares ainda será definida como será 
conduzida, a partir de assessoria técnica científica (prof. Fábio Hazin foi citado como referência 
na atual SAP); 

- Aquicultura: prioridade na secretaria, seja através da carcinicultura, aquicultura continental ou 
maricultura. Apoio de associações de produtores, tal qual a Peixes BR; 

- Cadastro para Pesca: recadastramento dos pescadores e dos seguros defeso. Uma das principais 
atividades e focos da secretaria. Será feito a partir de um sistema digital, ainda em construção. 

- Trabalho de assistência técnica e extensão pesqueira será retomado. Não disseram como, se 
serão contratados novos profissionais, nem metodologia. 

- Metas de Planejamento Estratégico. 
 
 

5 Dia 04 (11/04): Audiência Pública e Divisão de Grupos 
 

5.1 Audiência Congresso Nacional - ODS 14 com foco no Planejamento Espacial 

Marinho (palestras-chave e debate) 

 
             A audiência pública sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (com foco no ODS 14) 

e Planejamento Espacial Marinho teve início às 09:55 e término às 12:36. Os registros audiovisuais da 

audiência estão disponíveis no website da TV Câmara, e as 

transcrições das falas na íntegra disponíveis no Anexo I. 

             Os expositores foram: Elisa Romano Delzot, Diretora do Ministério do Meio Ambiente; 
Frederico Bedran Oliveira, Diretor do Ministério de Minas e Energia; Jorge Seif Júnior, Secretário de 
Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Dr. Nicolao Dino de Castro 
e Costa Neto, Subprocurador-Geral da República do MPF; Dr. Alexander Turra, Professor do Instituto 
Oceanográfico da USP e o Contra-Almirante Sérgio Gago Guida da SECIRM. Além dos integrantes do 
HOB, estavam presentes também 14 deputados. 

 
5.1.1 Principais Pontos: 

 
5.1.1.1     Fala 1 : Dep. Rodrigo Agostinho (PSB - SP): 

Rodrigo Agostinho iniciou expondo o desafio de termos um país com 8,6 mil quilômetros 
de costa, as ameaças a 80% dos nossos recursos pesqueiros e marinhos, a importância e complexidade 
do debate. Disse a respeito da má gestão de resíduos sólidos urbanos, e também sobre a ausência de 
saneamento e/ou tratamento de esgoto nos municípios brasileiros. Pontuou que a Câmara dos 
Deputados já vem discutindo uma proposta de Lei do Mar, que está bem amadurecida. Há também 
alguns outros projetos correlatos que tratam de temas relevantes para a questão da marinha. 

 

5.1.1.2    Fala 2:  Sérgio Gago Guida, Contra-Almirante da SECIRM: 
Segundo Sérgio, dois projetos transformaram 23% da Zona Econômica Exclusiva: o projeto 

da Área de Proteção Ambiental de Trindade e Martim Vaz e o projeto da Área de Proteção Ambiental 
do Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Exemplos que foram negociados dentro da CIRM. Garantiu 
que cumprem a meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, garantindo a pesca na área de 
proteção ambiental com possibilidade de defesa. 

Apontou também que criaram um grupo de trabalho dentro da CIRM, o Grupo de 
Trabalho ODS 14, com objetivo de contribuir, discutir e acompanhar a implementação das dez metas. 
Relatou que a economia do mar está na faixa de 19% do PIB e a importância de fomentar a pesquisa 
científica para alavancar o conhecimento sobre a Amazônia Azul. Ressaltou que a América do Sul não 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/webcamara/videoArquivo?codSessao=76739#vide oTitulo
http://www.bit.ly/AudienciaODS142019
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/54821/presenca
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tem um PEM em andamento e o quanto isso nos envergonha internacionalmente, e que ações 
concretas têm sido desenvolvidas para melhorar isso, segundo ele, com criação de grupos de trabalho, 
o GT-UCAM e parcerias com a Noruega. 

 

5.1.1.3     Fala 3: Alexander Turra, Professor do Instituto Oceanográfico da USP - Universidade de 
São Paulo 

O professor Alexander Turra iniciou apresentando o HOB para todos presentes e em 
seguida, trouxe sua perspectiva acadêmica em relação ao PEM — Planejamento Espacial Marinho. 
Mostrou um artigo científico sobre o assunto publicado na Ocean & Coastal Management. Suas 
reflexões apontaram a importância de se organizar o espaço marinho para que todas suas vocações 
sejam reconhecidas e estimuladas, e assim, para que todas as preocupações quanto ao uso sejam 
consideradas. Também quais ações devem ser consideradas para o nascimento e fortalecimento do 
PEM. E finalizou apontando como a ciência dá materialidade às discussões e a sua importância nas 
tomadas de decisão. 

 

5.1.1.4     Fala 4: Elisa Romano Delzot, Diretora do MMA - Ministério do Meio Ambiente 
Elisa expôs como o Ministério do Meio Ambiente está tratando o ODS 14 e tudo o que diz 

respeito à sua implementação. Apresentou o Departamento de Gestão Ambiental Territorial, que inclui 
também a Coordenação de Gerenciamento Costeiro, em que são responsáveis pelas políticas de gestão 
ambiental territorial em âmbito nacional. E o acompanhamento da agenda do PEM desde a sua 
institucionalização na CIRM. Segundo a diretora, com o PEM é possível identificar e reduzir conflitos 
entre diversos usos e atividades no mar, e que o MMA vê “com bons olhos” esse Planejamento, apesar 
dos desafios em organizar, produzir e disponibilizar os dados para implementação do PEM. Falou 
também sobre o Projeto de Lei nº 6.969, de 2013 e que com esse projeto vai permitir uma integração 
das diversas políticas setoriais que existem hoje, para harmonizar os interesses dos setores diversos 
envolvidos nos usos dos recursos do mar. 

 

5.1.1.5      Fala 5: Frederico Bedran Oliveira, Diretor do MME - Ministério de Minas e Energia 
             O Diretor falou que já foi realizado um levantamento pelo GT Legislativo dentro da Secirm 
sobre a legislação que poderia implicar na implementação do PEM no Brasil, falou sobre a Portaria 
Interministerial MME-MMA 198/12,a também ressaltou que a primeira ponte para o ISBA é a 
mineração. Ainda mencionou que tem interesse em entender melhor o PEM para saber se é 
interessante explorá-lo. 

 

5.1.1.6      Fala 6:  Jorge Seif Júnior, Secretário de Aquicultura e Pesca do Mapa  
             Iniciou falando sobre as 8 metas estabelecidas pelo governo para os próximos 4  anos, porém não 
falou quais eram. Salientou a conexão estabelecida com o governo da Noruega para melhor compreender 
o PEM. 

 

5.1.1.7      Fala 7: Dr. Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, Subprocurador-Geral da República do 
MPF  

             Enfatizou bastante a importância do PL 6969/13 e como ele retrata a busca de atingir os princípios 
nacionais e internacionais do Direito Ambiental, destacando também a importância do acesso equitativo 
dos recursos marinhos e a necessidade de atividades de controle forte do Estado. 

 
5.1.2 Perguntas: 

Vagno Martins - Integrante do HOB e representante do Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra 

dos Reis, Paraty e Ubatuba. 

“Nós estamos na região cercados por unidades de conservação, umas de uso integral, outras menos, 
mas a nossa permanência no território garante que a manutenção da cultura tradicional permaneça. 
Sempre nos perguntamos de que forma podemos ter protagonismo. Pergunto à Mesa de que forma 
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podemos fazer parte dessas discussões e tomadas de decisão? Pois muitas vezes elas são defendidas 
por intermediários. Gostaríamos de nos aproximar cada vez mais, para termos protagonismo e 
contribuir com o saber tradicional, que é tão importante quanto o da pesquisa. A sintonia da academia 
e das universidades com o saber tradicional traz muitas respostas para o que foi dito aqui.” 

  Fábio Motta - Integrante do HOB e professor da UNIFESP. 

“Eu queria endereçar uma pergunta ao Sr. Jorge para voltarmos mais ao foco do ODS 14. O senhor citou 
as oito metas da Secretaria. Eu gostaria de saber o quanto os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
estão balizando essas metas para a atividade do setor pesqueiro? Hoje, o Brasil é o país que mais 
consome carne de tubarão do mundo. Existe, sim, uma dificuldade da obtenção de dados, mas como 
os senhores podem perceber, temos trabalhado com dados pobres para conseguir fazer avaliações das 
espécies ameaçadas. Por isso, eu não vou pedir ao Bill Gates, mas ao senhor. Peço que nos ajude a 
conservar os tubarões e as raias da costa brasileira.” 

   Luiz Ozaki - pergunta feita através do e-Democracia. 

“Com as novas licitações para exploração do pré-sal, quais são as regulações para essas novas 
atividades? Qual garantia nós temos de evitar um BP nos oceanos brasileiros? As próprias 
multinacionais irão se autorregular ou teremos que aguardar um novo acidente para começar a pensar 
no assunto?” 

    Pergunta de Cecília e Maria Eugênia repassada para o Painel Mar direcionada para o MMA: 

“Como vocês pretendem conectar o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, que contempla o ODS 
14, com a já existente Lei de Saneamento Básico dentro do ODS 6 e a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos? Como compatibilizar tudo isso?” 

 

 
5.1.3 Relato dos participantes do HOB 

Relato I: Novamente estar em uma audiência com pessoas que tem grande poder decisório e de 
priorizar ações governamentais foi uma grande experiência. Para os gestores dos GERCOs Estaduais, 
foi oportunidade de falar com o coordenador do GERCO Nacional, Sr. Ricardo Haponiuk. A fala com o 
Coordenador, ainda que rápida, fez com que os gestores dos GERCOs pudessem ter noção das novos 
caminhos a serem seguidos nos estados. 

 

 

 
 

5.2 Delineamento do Plano de Ação Inter-Redes (Divisão de grupos e definição da 

pesquisa-ação) 

 
Nos primeiros dias do Seminário, os participantes tiveram a oportunidade de tomar 

conhecimento sobre a arena de atores envolvidos na governança do oceano brasileiro em nível 

nacional. Isto ocorreu por meio de debates sobre a conjuntura político-institucional, palestras-chave 

sobre os temas da ciência, tecnologia e políticas públicas para o mar e costas em níveis nacional e 

internacional, bem como da realização de visitas de pesquisa-ação em autarquias e departamentos 

públicos de nível federal de atuação e da participação em audiência pública organizada no Congresso 

Nacional sobre os temas centrais do Seminário (ODS No 14 e PEM). 

Por fim, tendo como ponto de partida o conhecimento adquirido durante estas atividades e, 

aproveitando as reflexões realizadas desde a reunião de pré-produção sobre os diferentes temas a 

serem articulados no âmbito do programa HOB, os participantes dividiram-se em 7 times. A seguir, 

apresentamos a metodologia adotada para transformar o conhecimento adquirido em um plano de 
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ação inter-redes. 

O enfoque para a sistematização das discussões de cada time seguiu Luereditz et al. 2016, que 

propõe um modelo para alavancar a construção de experimentos de transformação para a 

sustentabilidade. O enfoque de Luereditz e colaboradores foi adaptado para o contexto do programa 

HOB, e assim pautado na definição dos Objetivos Geral e Específicos de cada time formado (Figura 2), 

bem como os Insumos, Processos e Produtos esperados para a formação de uma rede de 

aprendizagem regional que irá apoiar a editoração colaborativa do primeiro volume de uma série de 

03 anuais relatórios de síntese do conhecimento para políticas públicas entre 2019 e 2022. 

 
 

 
 

Figura 2: Estrutura de atuação dos times de pesquisa-ação programa Horizonte Oceânico Brasileiro, 

seguindo proposta delineada durante o I Seminário Inter-Redes. 

 

 
5.2.1 Educomunicação 

    Integrantes: Julliet Correa, Fernanda Rolim, Isabelle Silveira 
Objetivo Geral: Estruturar uma estratégia de educomunicação coletiva para o Programa Horizonte 
Oceânico Brasileiro (HOB). 
Objetivos Específico: Sensibilização, Aprendizagem, Envolvimento, Comunicação e Educação através 
do uso de diferentes plataformas de audiovisual. 
Insumos: Computador, Câmeras, Softwares para edição de vídeos e imagens, tripé para equipamento 
audiovisual. 
Processos: Produção de roteiros para vídeos e confecção de material para  postagens via redes sociais 
(Facebook, Instragram, Whatsapp), revisão bibliográfica, análise e síntese de documentos, artigos, etc., 
pesquisa sobre os diversos assuntos abordados no HOB e adequação de conteúdo e da linguagem 
acadêmico-científica (textos, legendas, posts) para uma linguagem acessível a diversos públicos. 
Produtos: Vídeos, fotografias, imagens, entrevistas, posts nas redes sociais sobre: ODS14, PEM, HOB 

https://drive.google.com/file/d/1gl3iX5QvwXdwjDLRn-2SSILKA9QrXdAN/view
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(o que é, objetivos, colaboradores, eventos, resultados, ações), redes, PainelMar, Amazônia Azul, 
PL6969/2013, Políticas públicas, entre outras temáticas relacionadas aos objetivos do HOB. 
Resultado: x 

 
 

5.2.2 Pesca sustentável 

  Integrantes: Lara (Oceana) Danieli Nobre (Conservação Internacional) e Ivana (GIZ) 
  Objetivo Geral: Ampliar conhecimentos geral sobre a pesca 

     Objetivos Específico: Sintetizar (reunir informações) a legislação sobre a Pesca; Compilar as ações dos    
Planos de recuperação das espécies de peixes comerciais da Lista de Espécies Ameaçadas (445) 

     Insumos: Recurso para diagramação. 
     Processos: Identificar plataformas de divulgação e coleta de dados; reunir fotos/ilustrações das 

espécies. 
    Produtos: Cartilha sobre as principais medidas de ordenamento (legislação) por grupos de espécies de 

peixes; Planilha/Resumo das ações dos Planos de recuperação das espécies ameaçadas (445)    
Resultado: 

 

5.2.3 Planejamento Espacial marinho 
Integrantes: Naomy Christiani Takara, Orleno Marques, Pedro, Maria Tereza, Rodrigo, Mariana. 
Objetivo Geral: Fornecer ao Painel Mar subsídios para participação e controle social na construção do PEM 
e sua complementação.  
Objetivos Específico:1. Levantamento em nível federal sobre os órgãos/atores envolvidos com o PEM; 2. 
Verificar qual a situação do gerenciamento costeiros nos Estados; 3. Levantamento de demandas por 
Estados que podem ser atendidos pelo PEM; 4. Pesquisa de outros PEMs com experiência internacional, 
observando-se as diferenças, 
Insumos: 1,2,3,4 Expertise instalada; e 5. Necessidade de financiamento para impressão de  relatórios 
(ou usar meio digital). 
Processos: 1. Estabelecimento de uma rede /sub grupos de contato; 2 e 3. Usar a Estrutura do G17 para 
verificar a situação do GERCO e Levantamento de demandas; 4. Utilizar o conhecimento disponibilizado 
pelos participantes. 
Produtos: 1. Lista de ações/atores envolvidos com o PEM; 2. Relatório da situação do GERCO no Estado; 
3. Relatório sistematizado das demandas; 4. Apresentação de experiência. 
Resultado: Os produtos. 

 
 

5.2.4 Incubação do Mandato Coletivo para Representação de Redes no GI-GERCO 

 
Integrantes: Leopoldo, Adayse, Amanda 
Objetivo Geral: Potencializar ações integradas de Redes Costeiras e Marinhas nos espaços de tomada de 
decisão atrelados a políticas públicas em nível nacional. 
Objetivos Específicos: 

1. Captar e gerir recursos financeiros para apoiar a implementação do ODS 14 no Brasil. 
2. Coordenar a incidência das redes no Gi-gerco. 
3. Acelerar a publicação da lei do mar. 
4. Apoiar o acesso das Redes Costeiras e Marinhas à justiça socioambiental 
 

Insumos: 

Objetivo específico 1 

I.  Viabilizar encogerco. 

II. Mobilizar expertise jurídica, técnica (ambiental e social) é administrativa. 
III. Identificar pessoas comprometidas com uma cultura inter-redes. 
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IV. Garantir recursos para participação da sociedade civil no Encogerco. 
 
 Objetivo específico 2 

I. Comprometimento das redes com os voluntários do mandato coletivo. 
II. Transparência. 

 
 Objetivo específico 3  

Insumos: 
I. Recursos para mobilidade desse grupo (transporte, diárias...) 

II. Articular a expertise da Frente Parlamentar e Comissão de Meio Ambiente. 
 
Processos: 

Objetivo específico 1 

Identificar a composição ideal para o tipo de trabalho desejado. 
Realização de reuniões virtuais de alinhamento. 
Elaborar um rascunho e compartilhar com as redes com prazo para avaliação. Objetivo específico 2 
Criar google forms de recepção das demandas. 
Para cada reunião elaborar um ofício sistematizado demandas a ser apresentado pelo 
representante do mandato. 
Criar um protocolo de gerenciamento. Objetivo específico 3 
Identificar um grupo de voluntários para a ação. 
Viabilizar uma chamada remota para discutir estratégia. 
 
Produtos: 

Objetivo específico 1 

Regimento interno do mandato coletivo contendo regras para tomação é execução financeira e demais 
procedimentos operacionais necessários. 
Contribuir com a produção do II Seminário Inter-redes. 
Encontro no Encogerco para falar sobre o mandato coletivo. 
Boletim mensal com conteúdo colaborativo das redes.  
Objetivo específico 2 
I. Mecanismos de captação e direcionamento das demandas das redes conforme prioridades do PAF-ZC 
Objetivo específico 3 

I. Semana de advocacy 1 semana antes da semana do meio ambiente 
 
Resultado 

 

5.2.5 Política e Governança Internacional 

    Integrantes: Natalia, Leandra e Mariana 
Objetivo Geral: Compreender o posicionamento do Brasil na Arena internacional relacionado ao 
oceano e como isso conversa com as ações voltadas ao oceano em âmbito nacional 
Objetivos Específico: Mapear atores; levantar políticas existentes; mapear os posicionamentos; relacionar 
com ODS 14 

Insumos: Tempo; Expertise; Acesso aos documentos; Plano Lixo no Mar (nacional e internacional); 
Pesca ICCAT; BBNJ; Década dos Oceanos; ODS 14; ISBA; Ocean Conference 
Processos: Identificação de oportunidades; análise documental; levantamento bibliográfico; Roteiro 
de entrevistas; análise de rede/mapa mental 
Produtos: Selecionar Acordos/Fóruns; Registros oficiais/atas (reuniões/eventos); Entrevistas; 
Registros de áudio-visual 
Resultado: 
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5.2.6 Justiça Socioambiental 

     Integrantes: Luisa, Vagno, Henrique, Flávio, Mauro, Gesiane, Elialda 
Objetivo Geral: Fomentar e garantir políticas públicas e a conservação dos ecossistemas para o bem 
viver das comunidades tradicionais e da sociedade como um todo. 
Objetivos Específicos: 1.Garantir a política de regularização fundiária e sua implementação 2. 
Defender o território tradicional enquanto estratégia de conservação do meio ambiente 3.Garantir o 
bem viver das comunidades tradicionais 4. Garantir a representatividade e a participação efetiva dos 
povos e comunidades tradicionais nos conselhos, tais como: CONAMA, CNPCT, CONSEA, Conselhos de 
UCs, etc 5.Garantir a democracia ambiental nos processos de gestão dos ambientes e recursos 
naturais 

     Insumos: Recurso financeiro, recursos humanos, materiais. 
     Processos: O grupo não conseguiu concluir 

  Produtos: Manutenção e implementação das principais políticas públicas que amparam os povos e 
comunidades tradicionais, sendo elas: Decreto 6040/2007,Convenção 169 OIT, Constituição de 88. 2. 
Manutenção da existência dos Conselhos que discutem e orientam a execução das políticas públicas. 
3. Ampliação do conhecimento sobre a plataforma de cadastro dos territórios tradicionais (Portaria 
PGR/MPF Nº 167/2019) junto ao MPF e divulgá-la. 4.Realização de seminários regionais para 
aproximação e compartilhamento de conhecimento entre comunidades tradicionais, ONGs, academia, 
MPF e judiciário. 

Resultado: O grupo não conseguiu concluir. 

 
5.2.7 Estressores Ecossistêmicos e cenários futuros 

    Integrantes: João, Maria Eugenia, Cecília, Anaide, Camila e Larisse 
Objetivo Geral: Identificar estressores ecossistêmicos e seus potenciais efeitos/ameaças à 
biodiversidade marinha frente a cenários atuais e futuros 
Objetivos Específicos: Identificar os potenciais estressores ecossistêmicos e atividades relacionadas 
(costa e oceano); Identificar as potenciais consequências dos estressores e vulnerabilidades dos 
serviços ecossistêmicos associados; Selecionar as atividades/estressores de maior potencial de ameaça 
à biodiversidade; Avaliar os efeitos de estressores ecossistêmico em componentes da biodiversidade 
frente aos cenários atuais e futuro (curto e longo prazo) 
Insumos: 1. Definição dos termos relacionados a estresse/impactos; 2. Compilação dos 
dados/conhecimentos; 3. Criação da matriz de estressores/atividades/consequências; 4. Diagnóstico 
de ameaças à biodiversidade e “ranqueamento”; 5. Seleção de ‘case’/espécie/grupo funcional; 6. 
Elaboração dos cenários atuais e futuros (Desenvolvimento/ infraestrutura; clima). 

    Processos: 1. Definição dos estressores; 2. Definição das atividade 3. Seleção do ‘case’ 4. 
Ranqueamento e criação de modelos para o desenvolvimento e climático (atual e futuro). 
Produtos: 1. Atividades antrópicas em zonas costeiras e oceânicas; 2. Potencial futuro de 
desenvolvimento dessas atividades; 3. Informação biológica/funcional das espécies/grupos 
selecionados para o case; 4. Informação de cenários futuros; 5. Ferramenta de inclusão/comunicação 
(e habilidades relacionadas). 

     Resultado: Infográfico, tabelas, figuras, modelos e relatório 
 
 

6 Dia 05 (12/04): Delineamento do Plano de Ação Inter-Redes II 
 

6.1 Netmap das associações ligadas à governança dos oceanos no Brasil (completar 

o porquê os atores foram indicados) 

 
Conduzimos uma atividade de mapeamento colaborativo da evolução de uma arena de 
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planejamento espacial marinho no Brasil, com foco no escopo de atuação dos times (Figura 3). A 

atividade teve o objetivo de permitir o registro e aprendizado mútuo sobre quais são os atores sociais 

da arena de planejamento espacial marinho, o seu poder de influência e a dinâmica das interações 

que deverão ser associadas aos objetivos de cada time de pesquisa-ação do programa HOB. Utilizamos 

a ferramenta NET-MAP, que explora as relações formais e informais que moldam e afetam a 

governança, para capturar percepções sobre a rede de atores envolvidos com a governança do oceano 

com foco no contexto de atuação do Programa HOB. O mapeamento seguiu três passos: 

1o. Passo: Identificamos os atores que influenciam a evolução da arena de planejamento 

espacial marinho Brasileiro no âmbito dos temas articulados pelos times de pesquisa-ação. Cartões de 

diferentes formatos geométricos foram usados para representar diferentes atores: 

Público/Governamental (quadrado); Organizações Não Governamentais (triângulo); Usuários dos 

Recursos (losango) e; Colegiados (circulo); 

2o. passo: Coletamos dados sobre como os atores estão relacionados no âmbito do tema 

articulado pelo respectivo time de pesquisa-ação. Traçamos setas na lâmina branca entre as fichas 

considerando a seguinte legenda: verde ⇒ Projetos/ações comuns (Implementação - planejamento); 

Azul ⇒ Aporte financeiro / Recursos / Aporte de informações / Outros; Vermelho ⇒ Fiscalização / 

Denúncia; Preto ⇒ Construção de regras (identifique qual) e; Rosa ⇒ Relações que precisam melhorar. 

3o. passo: Visualizamos a estrutura de influência política na arena de planejamento espacial 

marinho no âmbito do tema articulado pelo respectivo time de pesquisa-ação. Para isto, após debates, 

associamos ao lado das fichas geométricas, um número entre 0-4 para representar o nível de 

influência política do respectivo ator-chave para o I Plano de Ação Inter-Redes. 

https://netmap.wordpress.com/about
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Figura 3: Atores prioritários para a articulação dos times de pesquisa-ação do programa Horizonte 

Oceânico Brasileiro, seus quatro tipos de relações (azul: recursos e informações; verde: projetos/ações 

conjuntas; vermelho: fiscalização; preto: regramento; rosa: precisam melhorar) atuais (linhas 

contínuas) e necessárias (pontilhado), bem como a prioridade de envolvimento do programa HOB 

(níveis 0-4, baixa a alta prioridade, respectivamente).1 

 

 

 

 
1 (Gráfico de redes preparado voluntariamente por Dr. Philipp Gorris a partir dos dados quali-quantitativos 

gerados em grupo focal durante o seminário, utilizando o aplicativo de fonte aberta ‘Gephi’, uma plataforma 
interativa de visualização e exploração de redes e sistemas complexos, grafos dinâmicos e hierárquicos) 
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Tabela I: Atores relevantes para a articulação Inter-Redes. 
 

Tipo Nome Porquê é importante? 

Órgão Público MMA Planos de ação de espécies e de ecossistemas (Teresa) 

Museu Emílio Goeldi Mapa de sensibilidade de derramamento de óleo 

ISBA Posicionamento do Brasil na arena internacional relativa 
ao mar 

Marinha Apoia e viabiliza a pesquisa nas ilhas 

Ban Petro Sistematizou relatório e estudos entregues ao IBAMA e 
georreferenciando 

Estados Nacionais 
 

MRE Posicionamento do Brasil na arena internacional relativa 
ao mar 

MME Posicionamento do Brasil na arena internacional relativa 
ao mar 

GI-GERCO Construir base de dados e articulação para o PEM local 

Governos Estaduais Entender e apresentar para eles o que é o PEM 

COI (Comissão 
Oceanográfica) 

Compilação e estudos sobre PEM (Tem feito e apoiado o 
PEM) 

SAP (Secretaria de 
Agricultura e Pesca) 

Posicionamento do Brasil na arena internacional relativa 
ao mar 

MAPA Posicionamento do Brasil na arena internacional relativa 
ao mar 

Comissão ODS Posicionamento do Brasil na arena internacional relativa 
ao mar 

Conferência dos 
Oceanos 

 

FAO 
 

IBDMAR 
 

Escola de Guerra 
Naval 

 

ONU 
 

PGR (Ministério 
Público) 

 

CNPF 
 



42  

 
MPF Apoio dentro do governo e podemos ajudá-los com uma 

base de dados sobre comunidades tradicionais 
(mapeamento dos movimentos no ambiente costeiro-
marinho) para ser mais fácil de defendê-las 

Frente Parlamentar 
Ambientalista 

Apoio no Legislativo 

Secretaria de 
Patrimônio da União 

Regulação fundiária de terra da União 

Colegiado GT-UCAM Colegiado relacionado ao PEM 

CIRM Discute e é responsável pelo PEM 

G17 (Grupo que 
integra os 17 Estados 
costeiros - Atores 
parte do GI-GERCO) 

Construir base de dados e articulação para o PEM local 

PROAntar Posicionamento do Brasil na arena internacional relativa 
ao mar 

Conselho Nacional de 
Justiça 

Buscar apoio para sermos ouvidos nesta instância 

Universidade Federal 
do RJ 

 

CNEA 
 

Usuário de Recurso Petrobras Mapa de sensibilidade de derramamento de óleo 

Empresas de Pesca Acordos regionais 

Comunidades 
tradicionais 

Tem que ser ouvidas e mapeadas (cadastro) 

ONG SOS Mata Atlântica 
 

WWF Comunicação e divulgação (Já foi feito contato) 

MapBiomas 
 

Agência Educomar Pode ajudar com a parte de Educomunicação 

Oceano a vista ONG que trabalha com divulgação 

Oceano na estrada ONG que trabalha com divulgação 
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Oceano para leigos ONG que trabalha com divulgação 

Bate-papo com 
Netuno 

ONG que trabalha com divulgação 

OTSS (Observatório do
 Território 
Saudável  e 
Sustentável da 
Bocaina) 

ONG que trabalha com divulgação 

Conservação 
Internacional 

ONG que trabalha com pesca sustentável e pescado 
rastreado. 

RENCTAS 
 

Painel Mar 
 

Associação MarBrasil  ONG com enfoque em ações de conservação e para o 
desenvolvimento sustentavel dos oceanos 

Academia Rede Sisbiota mar Estuda a biodiversidade marinha em ampla escala 

IPCC 
 

IPBS 
 

GERN Compilação de normas, legislações e instituições que 
incidem sobre o ambiente marinho e costeiro e suas 
atribuições (Politicas voluntárias foram deixadas de lado) 

ENAP Linha de pesquisa e trabalham com o tema do PEM 

UFPR Possui um Centro de Estudos do Mar, sendo protagonista 
em ações de pesquisa, supoerte è políticas públicas e 
fóruns nascionais e internacionais relacionados aos 
oceanos. 

CNRS (conselho 
nacional de pesquisa 
etc) 

Pierre Mazega (Levantamento de todas as instituições 
internacionais ligadas ao mar) 

UNB (GERN) Grupo de pesquisa voltado ao direito do mar coordenado 
pela profa. Carina de Oliveira. 

PELD Ilhas Oceânicas Monitora a biodiversidade das ilhas oceânicas brasileiras/ 
integração com políticas públicas na criação das UCs de 
ASPSP e Trindade 

SPSAS-Ocean Para o pessoal do PEM pegar referência de PEM  em 
outros países 
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6.2 Avaliação do Seminário 

               A avaliação do Seminário foi realizada de forma coletiva, em que duas integrantes do evento 
anotaram no quadro as percepções dos participantes acerca do Seminário. A avaliação foi dividida em 
três momentos: “Que Bom”; “Que Pena”; e “Que Tal”. No primeiro momento, foi solicitado que os 
participantes compartilhassem os aspectos positivos do evento, que podem/devem ser repetidos nas 
edições futuras. No segundo momento, foram compartilhados os aspectos negativos do evento, que 
podem ser evitados/aprimorados nas próximas edições. Finalmente, na última etapa foram elencadas 
sugestões para as próximas edições do evento. A seguir constam as percepções dos participantes: 

 
6.2.1  Que bom 

- Ocupação do Congresso (Diversidade de movimentos/oportunidades para ação); 
- Advocacy/articulação no Congresso (Contato com servidores e Ministérios) 
- “encurtar distâncias”; 
- Produção de ideias; 
- Engajamento; 
- Construção colaborativa dos momentos 
- Energia do evento (acolhimento, respeito, empatia) 
- Alta diversidade de redes e estados representados (conexões, contato, troca de saberes, 

aprendizado) 
- Representação social; 
- Local do evento (quartos/comida); 
- Possibilidade de participação de todos (espaço organizado para fala); 
- Acordos de convivência; 
- Abrir horizontes; 
- Discussões respeitosas; 
- Grande número de mulheres; 
- Divisão de grupos de interesse; 
- Possibilidade de networking fora da agenda (divisão de quartos/refeições); 
- Troca inter-geracional (renovação energética); 
- Inspiração; 
- Sensação de união e pertencimento (“ninguém larga a mão de ninguém”); 
- Resistência; 
- Momento de “se permitir” (confraternização); 
- Evento em rede “não engessado”; 
- Apoio financeiro para ir ao evento; 
- Agenda colaborativa; 
- Leveza; 
- Interdisciplinaridade; 
- Relações simétricas entre os participantes (horizontalidade); 
- Plataforma integrada; 
- Confiança no processo. 

 
6.2.2 Que pena 

       -     Controle do tempo. Faltou: 
         -     Ócio criativo; 
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          -     Tempo para entendimento dos combinados; 
          -     Tempo para divisão dos grupos; 
          -      Estratégias como coletivo; 
          -      Agenda muito carregada; 
          -      Conversas paralelas; 
          -      Falas muito longas; 
          -      Falta de objetividade; 
          -      Falta de um momento para o entendimento de como cada um pode contribuir; 
          -      Circulação de ar; 
          -      Falta de clareza em como a rede pode e vai se manifestar (como articular) 
          -      Até onde podemos contar com todo mundo? 
          -      Como organizar as informações? 
          -      Falas atravessadas (não cumprimento ao acordo de respeito ao momento de fala); 
          -      Falta de clareza nos objetivos das atividades; 
          -      Não saímos com clareza de quem são as redes participantes do HOB 
          -      Falta de um objetivo coletivo co-criado de quem somos 
          -      Não teve “místicas”/dinâmicas de interação-descontração. 

 
6.2.3 Que tal 

- Mais tempo e atenção para discutir e alinhar o coletivo; 
- Inserir períodos ou dia livres na agenda; 
- Mais tempo para discussão nos grupos; 
- Produção de um “brief/policy paper” 
- Mais clareza/segurança em como se manifestar coletivamente (como rede); 
- Espaço para discutir como produzir/organizar informações 
- Trazer demandas do Poder Público; 
- Deixar os acordos de convivência expostos durante todo o evento; 
- Contabilizar “tempo de amortecimento” para não interromper as discussões; 
- Fazer um nivelamento do conhecimento-base do evento 
- Agenda 2030 (ODS 14); 
- Como funciona o Congresso; 
- Deixar mais claro os objetivos das atividades; 
- Usar termos em português; 
- Mais simplicidade/didática; 
- Todos participantes das atividades de pré-produção; 
- Ter 2 eventos de pré-produção; 
- Atividades/metodologias participativas de formação de redes (entender quem somos); 
- Propor atividades para nos conhecermos além da questão profissional; 
- Agradecimento pós-evento; 
- Processo de mentoria (Bloom junto com HOB); 
- Criação de 2 grupos de WhatsApp (um para informações gerais e um para informações 

estritamente relacionadas ao HOB. 
 
 
 

6.3 Vídeos dos alunos do Professor Patrick Christie que estudarão o HOB 

Ao final do seminário, foi apresentado um vídeo preparado por colaboradores internacionais 
do programa HOB, disponibilizado no Canal da Agência Educomar no Youtube: 
https://youtu.be/TInvSweoVQk 

 

https://youtu.be/TInvSweoVQk
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6.4 Próximos Passos 
 
1. Revisão dos participantes do I Seminário Inter-Redes do rascunho do I Plano de Ação Inter-Redes 
(junho 2019); 
2. Definição de anfitriões do time para o primeiro relatório HOB (junho/julho 2019); 
3. Reunião de lideranças dos times para delineamento de estratégia e modelo 
conceitual/programático/operacional dos times (agosto 2019); 
4. Endossamento das redes e início do processo editorial colaborativo do I Relatório HOB e ações 
de incidência em Brasilia e nas mídias sociais (agosto 2019); 
 

7 Dados 

 
Lista de links compartilhados no grupo do Seminário Inter-Redes do Whatsapp entre 18 de 
março a 19 de abril de 2019 
 

Pasta contendo documentos compartilhados no grupo do Seminário Inter-Redes do Whatsapp 
entre 18 de março a 19 de abril de 2019 
 

Pasta contendo imagens compartilhadas por email ou no grupo do Seminário Inter-Redes do 
Whatsapp entre 18 de março a 19 de abril de 2019 

https://docs.google.com/document/d/1SxgJ420ttZRNeHpkTpMi1yjjxo75HstmVLzoZvnMnVQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SxgJ420ttZRNeHpkTpMi1yjjxo75HstmVLzoZvnMnVQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SxgJ420ttZRNeHpkTpMi1yjjxo75HstmVLzoZvnMnVQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1xLSjsPa_DDzDjekLnzgMIxBdF9GvSQ_G
https://drive.google.com/open?id=1xLSjsPa_DDzDjekLnzgMIxBdF9GvSQ_G
https://drive.google.com/open?id=1xLSjsPa_DDzDjekLnzgMIxBdF9GvSQ_G
https://drive.google.com/drive/folders/1Yve62atMN9QyVuG-HOJeO-GEGrFyXK9A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yve62atMN9QyVuG-HOJeO-GEGrFyXK9A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yve62atMN9QyVuG-HOJeO-GEGrFyXK9A?usp=sharing
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APÊNDICE D – I PLANO DE AÇÃO INTERREDES COSTEIRAS E MARINHAS



2019

 1º Plano de Ação
InterRedes

Fomentando o Protagonismo de Profissionais

em Início de Carreira na Interface do

Conhecimento e Políticas Públicas para a

Agenda 2030 de Desenvolvimento

Sustentável.

 

 

 

costeiras e marinhas do
Brasil





O I Plano de Ação Inter-Redes oferece uma síntese das atividades 
delineadas colaborativamente por cada um dos sete times de pesqui-
sa-ação formados durante o I Seminário Inter-Redes (abril de 2019, 
Brasilia). Neste documento, apresentaremos a metodologia utilizada 
para o planejamento, os objetivos gerais e específicos, bem como os 
processos, produtos, insumos e a rede de atores a serem prioritaria-
mente envolvidas durante a elaboração da primeira versão do Relató-
rio Horizonte Oceânico Brasileiro, a ser lançado durante o II Seminá-
rio Inter-Redes (data à definir).  

RESUMO EXECUTIVO 



O Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano 
(PainelMar) definiu como sua missão fundamental 
“Atuar como plataforma colaborativa multisetorial de 
indivíduos e organizações na interface do conheci-
mento e tomadas de decisão, visando a qualificação 
de políticas para o uso sustentável e saúde dos ocea-
nos” (Documento-Base PainelMar, outubro de 2015). 
Para isso, os seus membros estruturaram uma estra-
tégia de ação e captação de recursos que culminou 
no programa ‘Horizonte Oceânico Brasileiro’ (HOB). 
O Objetivo Geral do programa HOB é alavancar e di-
namizar, nos próximos 4 anos (2019- 2022), uma rede 
de aprendizagem entre profissionais em início de car-
reira para atuação na interface entre o conhecimento 
e as políticas públicas voltadas para zona costeira e 
marinha, com impactos profundos na construção de 
novas políticas públicas e adaptações naquelas já 
existentes 

em torno do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
N o 14 e do pré-Planejamento Espacial Marinho da 
Amazônia Azul Brasileira. 
Uma das primeiras ações do programa HOB foi a pro-
dução olaborativa do I Seminário Inter-Redes, realiza-
do em Brasília entre os dias 8 a 12 de abril de 2019 
com os seguintes objetivos: 
1. Criar estratégia para o estabelecimento de uma re-
de de prendizagem regional sobre o Oceano em par-
ceria com projeto Futuro da Terra; 
2. Elaboração do I Plano de Ação Inter-Redes com fo-
co na edição colaborativa do I Relatório Horizonte 
Oceânico Brasileiro; 
3. Criar estratégia de educomunicação socioambiental 
para redes costeiras e marinhas; 
4. Discutir a estruturação de Mandato Coletivo para 
incidência das redes no Grupo de Integração do Ge-
renciamento Costeiro e outras instâncias de tomada-

de-decisão associadas à governança do oceano brasi-
leiro. 
 

Este documento apresenta uma síntese das metodolo-
gias empregadas bem como dos 

resultados do planejamento de cada time. 

APRESENTAÇÃO 



METODOLOGIA 

O enfoque para a sistematização das discussões  
de cada time seguiu Luereditz et al. (2016 - link), 
que propõe um modelo para alavancar a constru-
ção de experimentos de transformação para a 
sustentabilidade. O enfoque de Luereditz e cola-
boradores foi adaptado para o contexto do pro-
grama HOB, e assim pautado na definição dos 
Objetivos Geral e Específicos de cada time, bem 
como os Insumos, Processos e Produtos espera-
dos para a formação de uma rede de aprendiza-
gem regional que irá apoiar a editoração colabo-
rativa do primeiro volume de uma série de 03 
anuais relatórios de síntese do conhecimento pa-
ra políticas públicas entre 2019 e 2022." 

Nos primeiros dias do Seminário, os partici-
pantes tiveram a oportunidade de tomar co-
nhecimento sobre a arena de atores envolvi-
dos na governança do oceano brasileiro em 
nível nacional. Isto ocorreu por meio de deba-
tes sobre a conjuntura político-institucional, 
palestras-chave sobre os temas da ciência, 
tecnologia e políticas públicas para o mar e 
costas em níveis nacional e internacional, bem 
como da realização de visitas de pesquisa-

ação em autarquias e departamentos públicos 
de nível federal de atuação e da participação 
em audiência pública organizada no Congres-
so Nacional sobre os temas centrais do Semi-
nário (ODS N o 14 e PEM). Por fim, tendo co-
mo ponto de partida o conhecimento adquiri-
do durante estas atividades e, aproveitando as 
reflexões realizadas desde a reunião de pre-

produção sobre os diferentes temas a serem 
articulados no âmbito do programa HOB, os 
articipantes dividiram-se em 7 times. A seguir, 
apresentamos a metodologia adotada para 
transformar o conhecimento adquirido em um 
plano de ação inter-redes. Após a conclusão 
das atividades de cada time, foi conduzida 
uma atividade de mapeamento colaborativo 
da evolução de uma arena de planejamento 
espacial marinho no Brasil, com foco no esco-
po de atuação dos times. A atividade teve o 
objetivo de permitir o registro e aprendizado 
mútuo sobre quais são os atores sociais da 
arena de planejamento espacial marinho, o 
seu poder de influência e a dinâmica das inte-
rações que deverão ser associadas aos objeti-
vos de cada time de pesquisa-ação do progra-
ma HOB. Utilizamos a erramenta NET-MAP 
(https://netmap.wordpress.com/about), que 
explora as relações formais e informais que 
moldam 

e afetam a governança, para capturar percep-
ções sobre a rede de atores envolvidos com a 
governança do oceano com foco no contexto 
de atuação do Programa HOB. O mapeamen-
to seguiu três passos: 

1o. Passo: Identificamos os atores que influ-
enciam a evolução da arena de planejamento 
espacial marinho Brasileiro no âmbito dos te-
mas articulados pelos times de pesquisa-ação. 
Cartões de diferentes formatos geométricos 
foram usados para representar diferentes ato-
res: Público/Governamental (quadrado); Orga-
nizações Não Governamentais (triângulo); 
Usuários dos Recursos (losango) e; Colegia-
dos (circulo); 
 

2o. passo: Coletamos dados sobre como os 
atores estão relacionados no âmbito do tema 

articulado pelo respectivo time de pesquisa-

ação. Traçamos setas na lâmina branca entre 
as fichas considerando a seguinte legenda: 
verde  Projetos/ações comuns 
(Implementação -planejamento); Azul  Aporte 
financeiro / Recursos / Aporte de informa-
ções / Outros; Vermelho 

 Fiscalização / Denúncia; Preto  Construção 
de regras (identifique qual) e; Rosa  Relações 

que precisam melhorar. 
 

3o. passo: Visualizamos a estrutura de in-
fluência política na arena de planejamento 

espacial marinho no âmbito do tema articula-
do pelo respectivo time de pesquisa-ação. Pa-
ra isto, 
após debates, associamos ao lado das fichas 
geométricas, um número entre 0-4 para repre-
sentar o 

nível de influência política do respectivo ator-
chave para o I Plano de Ação Inter-Redes. 



Figura 1: Estrutura de atuação dos times de pesquisa-ação pro-
grama Horizonte Oceânico Brasileiro, seguindo proposta delinea-
da durante o I Seminário Inter-Redes  



TIMES de PESQUISA-AÇÃO 

Foto: João Carraro  



TIme - Incubação do Mandato Coletivo para 
Representação de Redes no Gi-Gerco  

Objetivo Geral: Potencializar ações integradas de Redes Costeiras e Marinhas nos es-
paços de tomada de decisão atrelados a políticas públicas em nível nacional .  

Integrantes: Leopoldo, Adayse, Amanda, Mauê 

Objetivos Específicos: 
1. Captar e gerir recursos financeiros para apoiar a implementação do ODS 14 no Brasil. 
2. Coordenar a incidência das redes no Gi-gerco. 
3. Acelerar a publicação da lei do mar. 
4. Apoiar o acesso das Redes Costeiras e Marinhas à justiça socioambiental 
Insumos: 
Objetivo específico 1 

I. Viabilizar Encogerco. 
II. Mobilizar expertise jurídica, técnica (ambiental e social) é administrativa. 
III. Identificar pessoas comprometidas com uma cultura inter-redes. 
IV. Garantir recursos para participação da sociedade civil no Encogerco. 
Objetivo específico 2 

I. Comprometimento das redes com os voluntários do mandato coletivo. 
II. Transparência. 
Objetivo específico 3 

I. Recursos para mobilidade desse grupo (transporte, diárias.. ) 
II. Articular a expertise da Frente Parlamentar é Comissão de Meio Ambiente. 
Processos: 
Objetivo específico 1 

I. Identificar a composição ideal para o tipo de trabalho desejado. 
II. Realização de reuniões virtuais de alinhamento. 
III. Elaborar um rascunho e compartilhar com as redes com prazo para avaliação. 
Objetivo específico 2 

I. Criar google forms de recepção das demandas. 
II. Para cada reunião elaborar um ofício sistematizado demandas a ser apresentado pelo representante 

do mandato. 
III. Criar um protocolo de gerenciamento. 
Objetivo específico 3 

I. Identificar um grupo de voluntários para a ação. 
II. Viabilizar uma chamada remota para discutir estratégia. 
Produtos: 
Objetivo específico 1 

I. Regimento interno do mandato coletivo contendo regras para tomação é execução financeira e 

demais procedimentos operacionais necessários. 
II. Contribuir com a produção do II Seminário Inter-redes. 
III. Encontro no Encogerco para falar sobre o mandato coletivo. 
IV. Boletim mensal com conteúdo colaborativo das redes. 
Objetivo específico 2 

I. Mecanismos de captação e direcionamento das demandas das redes conforme prioridades do PAF-

ZC 

Objetivo específico 3 

I. Semana de advocacy 1 semana antes da semana do meio ambiente.  



Time - Educomunicação  
Objetivo Geral: Estruturar uma estratégia de educomunicação coletiva para o ]

Programa Horizonte Oceânico Brasileiro (HOB).  

Integrantes: Julliet Correa, Fernanda Rolim, Isabelle Silveira 

Objetivos Específico:  
Sensibilização, Aprendizagem, Envolvimento, Comunicação e Educação através do uso de diferentes 
plataformas de audiovisual. 
Insumos:  
Computador, Câmeras, Softwares para edição de vídeos e imagens, tripé para equipamento 

audiovisual. 
Processos:  
Produção de roteiros para vídeos e confecção de material para postagens via redes sociais 

(Facebook, Instragram, Whatsapp), revisão bibliográfica, análise e síntese de documentos, artigos, 
etc.),  
Pesquisa sobre os diversos assuntos abordados no HOB e adequação de conteúdo e da linguagem 

acadêmico-científica (textos, legendas, posts) para uma linguagem acessível a diversos públicos. 
Produtos:  
Vídeos, fotografias, imagens, entrevistas, posts nas redes sociais sobre: ODS14, PEM, HOB (o 

que é, objetivos, colaboradores, eventos, resultados, ações), redes, PainelMar, Amazônia Azul, 
PL6969/2013, Políticas públicas, entre outras temáticas relacionadas aos objetivos do HOB. 

Time - Estressores Ecossistêmicos e cenários futuros  
Objetivo Geral: Identificar estressores ecossistêmicos e seus potenciais efeitos/

ameaças à biodiversidade marinha frente a cenários atuais e futuros  

Integrantes : João, Maria Eugenia, Cecília, Anaide, Camila e Larisse 

Objetivos Específico:  
Identificar os potenciais estressores ecossistêmicos e atividades relacionadas 

(costa e oceano); Identificar as potenciais consequências dos estressores e vulnerabilidades dos serviços 

ecossistêmicos associados; Selecionar as atividades/estressores de maior potencial de ameaça à 

biodiversidade; Avaliar os efeitos de estressores ecossistêmico em componentes da biodiversidade 

frente aos cenários atuais e futuro (curto e longo prazo) 
Insumos: 
1. Definição dos termos relacionados a estresse/impactos; 
2. Compilação dos dados/conhecimentos; 
3. Criação da matriz de estressores/atividades/consequências; 
4. Diagnóstico de ameaças à biodiversidade e “ranqueamento”; 
5. Seleção de ‘case’/espécie/grupo funcional; 
6.Elaboração dos cenários atuais e futuros (Desenvolvimento/ infraestrutura; clima). 
Processos: 
1. Definição dos estressores;  
2. Definição das atividade 

 3. Seleção do ‘case’  
4. Ranqueamento e criação de modelos para o desenvolvimento e climático (atual e futuro). 
Produtos:  
1. Atividades antrópicas em zonas costeiras e oceânicas; 2. Potencial futuro de 

desenvolvimento dessas atividades; 3. Informação biológica/funcional das espécies/grupos selecionados 

para o case; 4. Informação de cenários futuros; 5. Ferramenta de inclusão/comunicação (e habilidades 

relacionadas). 
Resultado :  
Infográfico, tabelas, figuras, modelos e relatório 



Time - Planejamento Espacial Marinho   
Objetivo Geral: Fornecer ao Painel Mar subsídios para participação e controle social 

na construção do PEM e sua complementação.  

Integrantes: Naomy Christiani Takara, Orleno Marques, Pedro, Maria Tereza, Rodrigo, Mariana; 
Objetivos Específicos: 
1. Levantamento em nível federal sobre os órgãos/atores envolvidos com o PEM; 
2. Verificar qual a situação do gerenciamento costeiros nos Estados;  
3. Levantamento de demandas porEstados que podem ser atendidos pelo PEM;  
4. Pesquisa de outros PEMs com experiência internacional, observando-se as diferenças; 
Insumos:  
1,2,3,4 Expertise instalada;  
5. Necessidade de financiamento para impressão de relatórios (ou usar meio digital). 
Processos: 
1. Estabelecimento de uma rede /sub-grupos de contato; 
2 e 3. Usar a Estrutura do G17 para verificar a situação do GERCO e Levantamento de demandas; 
4. Utilizar o conhecimento disponibilizado pelos participantes. 
Produtos: 
1. Lista de ações/atores envolvidos com o PEM; 
2. Relatório da situação do GERCO no Estado; 
3. Relatório sistematizado das demandas; 

Time - Política e Governança Internacional  
Objetivo Geral: Compreender o posicionamento do Brasil na Arena internacional rela-
cionado ao oceano e como isso conversa com as ações voltadas ao oceano em âmbito 

nacional  

Integrantes: 
Natalia, Leandra e Mariana 

Objetivos Específico:  
Mapear atores; levantar políticas existentes; mapear os posicionamentos; 
relacionar com ODS 14 

Insumos:  
Tempo; Expertise; Acesso aos documentos; Plano Lixo no Mar (nacional e internacional); Pesca 

ICCAT; BBNJ; Década dos Oceanos; ODS 14; ISBA; Ocean Conference.  
Processos:  
Identificação de oportunidades; análise documental; levantamento bibliográfico; Roteiro de 

entrevistas; análise de rede/mapa mental 
Produtos:  
Selecionar Acordos/Fóruns; Registros oficiais/atas (reuniões/eventos); Entrevistas; Registros de aúdio-

visual. 



Time - Justiça Socioambiental  
Objetivo Geral:  Fomentar e garantir políticas públicas e a conservação dos ecossiste-
mas para o bem viver das comunidades tradicionais e da sociedade como um todo.  

Integrantes: Luisa, Vagno, Henrique, Flávio, Mauro, Gesiane, Elialda 

Objetivos Específicos: 
1. Garantir a política de regularização fundiária e sua implementação 

2. Defender o território tradicional enquanto estratégia de conservação do meio ambiente 3. Garantir o 
bem viver das comunidades tradicionais 

4. Garantir a representatividade e a participação efetiva dos povos e comunidades tradicionais nos 
conselhos, tais como: CONAMA, CNPCT, CONSEA, Conselhos de UCs, etc 

5. Garantir a democracia ambiental nos processos de gestão dos ambientes e recursos naturais 

Insumos:  
Recurso financeiro, recursos humanos, materiais. 
Processos: O grupo não conseguiu concluir 
Produtos:  
Manutenção e implementação das principais políticas públicas que amparam os povos e comunidades 
tradicionais, sendo elas: Decreto 6040/2007, Convenção 169 OIT, Constituição de 88.  
2. Manutenção da existência dos Conselhos que discutem e orientam a execução das políticas públi-
cas.  
3. Ampliação do conhecimento sobre a plataforma de cadastro dos territórios tradicionais (Portaria 
PGR/MPF Nº 167/2019) junto ao MPF e divulgá-la.  
4.Realização de seminários regionais para 

aproximação e compartilhamento de conhecimento entre comunidades tradicionais, ONGs, academia, 
MPF e judiciário. 
Resultado: O grupo não conseguiu concluir. 

Time - Pesca sustentável   
Objetivo Geral: Ampliar conhecimentos gerais sobre a pesca sustentável 

Integrantes: Lara (Oceana) Danieli Nobre (Conservação Internacional) e Ivana (GIZ) 
Objetivos Específicos:  
Sintetizar (reunir informações) a legislação sobre a Pesca; Compilar as ações dos Planos de recuperação 
das espécies de peixes comerciais da Lista de Espécies Ameaçadas (445) 
Insumos:  
Recurso para diagramação. 
Processos:  
Identificar plataformas de divulgação e coleta de dados; reunir fotos/ilustrações das espécies. 
Produtos:  
Cartilha sobre as principais medidas de ordenamento (legislação) por grupos de espécies de 

peixes; Planilha/Resumo das ações dos Planos de recuperação das espécies ameaçadas (445) 



Mapa de Ação InterRedes 
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© 2020. O I Relatório do Programa Horizonte 
Oceânico Brasileiro: Ampliando o horizonte 
da governança inclusiva para o desenvolvi-
mento sustentável do oceano brasileiro está 
licenciado sob uma Licença Creative Com-
mons Atribuição 4.0 Internacional. Para ver 
uma cópia desta licença, visite creative-com-
mons.org/licenses/by/4.0/.

ISBN: 978-65-992751-04

As informações compartilhadas neste volu-
me não refletem a ideia a posição da rede 
painelmar, seus membros e financiadores. Os 
membros da rede tem autonomia de posicio-
namento em relação aos projetos vinculados. 
Cabe à rede facilitar a comunicação entre 
atores interessados na sustentabilidade do 
Oceano, bem como a produção de conteú-
dos, assegurando o livre posicionamento de 
seus membros e apreciação crítica da socie-
dade.

TÍTULO DA FOTO: Maretório de saberes
LOCAL DA FOTO: Praia do Siqueira, Cabo Frio, Rj.

AUTORA: Naetê Barbosa Lima Reis  

HISTÓRIA DA FOTO: A foto tenta retratar e beleza do lugar e da comu-
nidade de pesca da Praia do Siqueira, historicamente preterida pelo 
poder público, e considerada como prestes a acabar. Mesmo diante de 
inúmeros desafios como o despejo de esgoto, a especulação imobi-
liária e a pesca industrial, a comunidade resiste. O contexto atual tem 
sido de muita insegurança, a escassez de pescado e a pandemia têm 
prejudicado a venda do pouco que se consegue pescar. A situação é 
crítica, porém, além do pôr-do-sol mais lindo que já vi, ali moram pes-
soas solidárias. Quando na casa de um vizinho falta leite, o outro vizi-
nho reparte seu pão e seus mantimentos para ajudar. Um pedido de 
ajuda nunca fica sem resposta. Atitudes de solidariedade são comuns, 
ainda que não haja fartura.

Mariana Martins de Andrade
bloomocean.com.br
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 Apresentamos o Volume I do “Horizonte Oceânico Brasileiro” (HOB), elaborado por inte-
grantes ativos das redes costeiras e marinhas brasileiras que compõem o Painel Brasileiro para 
o Futuro do Oceano (PainelMar).  Neste volume introduzimos os antecedentes conceituais, bem 
como os anseios programáticos e o modelo operacional inter-redes desenvolvido para a elabo-
ração deste primeiro volume de uma série de três relatórios de síntese de conhecimento sobre 
temas essenciais para a sustentabilidade do mar brasileiro e sua zona costeira. Por fim, trazemos 
uma síntese sobre os principais assuntos tratados pelos 9 capítulos, e como a presente síntese 
poderá nortear as futuras atividades do programa HOB.
 O PainelMar é fruto da expansão do número de redes costeiras e marinhas nas últimas 
duas décadas, e da necessidade de buscar maior articulação e sinergia entre elas. Durante a rea-
lização da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável no município do 
Rio de Janeiro em 2012, os precursores do PainelMar notaram um distanciamento entre proces-
sos de tomada de decisão (conduzidos durante a RIO+20 no Centro de Convenções Riocentro) e 
as discussões populares (centenas de eventos auto-gestionados no âmbito da Cúpula dos Povos 
que ocorreu no aterro do Flamengo). A preparação do Rascunho Zero do PainelMar foi inicia-
do no âmbito destas discussões (2012) e culminou com a definição de um Documento Base em 
2015 durante um seminário inaugural de lançamento. Nesta ocasião, surgiu também a proposta 
de desenvolvimento de um Acordo Constitutivo para nortear a governança desta rede de redes, 
bem como de um plano de ação estratégico para orientar as ações práticas a serem tomadas pela 
Secretaria Executiva e os membros do PainelMar. 
 O PainelMar tem como missão fundamental “Atuar como plataforma colaborativa mul-
tisetorial de indivíduos e organizações na interface do conhecimento e tomadas de decisão, vi-
sando a qualificação de políticas para o uso sustentável e saúde dos oceanos” (Documento-Base 
PainelMar, outubro de 2015). 
 Desde então, a elaboração conjunta deste plano de ação se transformou no programa Ho-
rizonte Oceânico Brasileiro (HOB). O programa impulsiona a formação de capacidades inter-re-
des, sobretudo dos membros do PainelMar, para atuação na interface entre conhecimento (cien-
tífico e local) e políticas públicas; enfatizando a criação de oportunidades para o protagonismo 
de profissionais em início de carreira bem como o tema da governança inclusiva da implemen-
tação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável No.14, especialmente de políticas públicas 
de ordenamento territorial costeiro e marinho (ex., áreas marinhas protegidas, planejamento 
espacial marinho e outras medidas efetivas de conservação baseadas em área). A construção do 
programa HOB foi colaborativa e culminou em um modelo operacional  de pesquisa-ação trans-
disciplinar que oferece aos participantes um espaço para a aprendizagem experiencial, dialógi-
ca, reflexiva e crítica. Os participantes de cada rede envolvida podem ao longo de cada um dos 
três ciclos de pesquisa-ação a serem  conduzidos até 2022, tanto aperfeiçoar suas capacidades 
de liderança individual, como contribuir com a evolução de uma cultura oceânica marcada pela 
cidadania socioambiental e por meio da atuação integrada que constitui as redes. A adoção da 
pesquisa-ação está baseada no entendimento que ela é capaz de estabelecer uma rede de co-
municação para obtenção de informação,  divulgação e construção de idéias. Assim, somam-se  
propostas coletivas, fundamentadas e que fortalecem a ação Inter-Redes e o poder da governan-
ça participativa.

EDITORIAL
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 O modelo operacional básico do programa é constituído de ciclos de pesquisa-ação com-
postos por Seminários Inter-Redes. Durante os seminários, os times de pesquisa-ação são for-
mados e/ou evoluem na elaboração conjunta de um Plano de Ação Inter-Redes. Estes planos são 
implementados no período entre seminários, onde a incidência das redes e o trabalho efetivo 
dos times se desenvolve, incluindo uma gama de ações que se reúnem a partir da editoração 
colaborativa de relatórios de síntese de conhecimentos e a elaboração de produtos de educo-
municação. Acreditamos que a metodologia dialógica e horizontal da concepção e implantação 
do modelo editorial colaborativo, que culmina neste primeiro relatório HOB, foi um fator cru-
cial para consolidar o ecossistema educomunicativo inter-redes costeiras e marinhas no Brasil. 
Este novo ecossistema tem características especiais: está voltado à aceleração da inovação por 
meio da oferta de oportunidades para trocas e construções intergeracionais de conhecimento 
na prática da pesquisa-ação; águas férteis para estimular o empreendedorismo socioambiental 
na fronteira entre diferentes sistemas de conhecimento ecológico e suas melhores interfaces de 
suporte às políticas públicas. 

 Durante o I Seminário 
Inter-Redes realizado em abril 
de 2019 em Brasília, 50 par-
ticipantes de 31 redes se en-
contraram para uma intensa 
semana de atividades de pes-
quisa-ação, rodas de diálogo 
e planejamento estratégico. 
De maneira espontânea, fo-
ram formados 8 times de pes-
quisa-ação em torno de temas 
sensíveis às prioridades de 
atuação das redes participan-
tes. Ao longo de 2019, os times 
tiveram a oportunidade de 
desenvolver ainda mais suas 
respectivas formas e escopos 
de atuação, bem como reali-
zar atividades que incluíram 
a preparação de um webinar, 
rodas de discussão temáticas 
e a redação de capítulos de 
síntese do conhecimento de 
natureza fundacional. Duran-
te um encontro em São Paulo 
em Novembro de 2019, lide-
ranças de cada time se reuni-
ram para aprofundar na edito-
ração colaborativa, incluindo 
a definição das questões ge-
rais a serem exploradas pelo 
Volume I - Horizonte Oceânico 
Brasileiro. 
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 As questões mestres foram definidas con-
forme exposto a seguir:

QUAL A POTENCIAL CONTRIBUIÇÃO DAS RE-
DES COSTEIRAS E MARINHAS BRASILEIRAS 
PARA UMA GOVERNANÇA INCLUSIVA DA IM-
PLEMENTAÇÃO DA AGENDA 2030 DE DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL? 

QUAL O MELHOR CONHECIMENTO DISPONÍVEL 
SOBRE OS TEMAS DE CADA TIME FACE À REA-
LIDADE BRASILEIRA? 

 O II Seminário Inter-Redes estava progra-
mado para ocorrer novamente em Brasília em abril 
de 2020. Contudo, a situação de pandemia impli-
cou na adequação das atividades que seriam pre-
senciais em uma série de 11 webinários voltados 
à discussão e aperfeiçoamento de um rascunho de 
cada um dos capítulos desta obra. Os webinários 
do II Seminário Inter-Redes ocorreram em abril e 
maio de 2020 com o envolvimento de 2134 pessoas 
inscritas e >18000 visualizações, 48 debatedores, 
68 membros dos times de pesquisa-ação do pro-
grama HOB. Além disto, o II Seminário contou com 
a contribuição ativa de 14 participantes de uma 
oficina de educomunicação (Companhia Multimí-
dia Neolatina de Audiovisual e Educomunicação 
e Laboratório de Educação, Linguagem e Arte da 
Universidade do Estado de Santa Catarina ); e 15 
alunos de uma disciplina de tópicos especiais em 
Ciências Marinhas realizada em parceria entre o 
PainelMar e curso de pós-graduação em Sistemas 
Costeiros e Oceânicos - PGSISCO (Centro de Estu-
dos do Mar, Universidade Federal do Paraná). A 
conclusão dos webinários permitiu a finalização 
dos textos e infográficos apresentados a seguir. Ve-
remos que os capítulos oferecem um diagnóstico 
de temas e aspectos transversais críticos ao traba-
lho das redes no Brasil e no exterior. Portanto, tais 
contribuições determinarão o contexto de estrutu-
ração do II Plano de Ação Inter-Redes, que por sua 
vez deverá orientar a evolução do programa HOB a 
partir de um novo ciclo de pesquisa-ação. 
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 O TIME MANDATO COLETIVO foi criado por pessoas e organizações que já vinham atuando 
conjuntamente há alguns anos, com o objetivo de buscar melhores condições para a incidência 
das redes nas políticas públicas para o mar e costas. Com o suporte do programa HOB, o time 
ganhou estímulo e condições mínimas para consolidar-se, tendo produzido o capítulo “Atuação 
inter-redes em políticas públicas na interface com a zona costeira e marinha brasileira”. O 
capítulo conceitualiza e demonstra a importância da atuação inter-redes, e identifica as prin-
cipais pautas e caminhos para aperfeiçoar sua incidência nas políticas públicas, sobretudo em 
nível federal. Incluí-se um panorama sobre o contexto atual das instâncias representativas de ní-
vel nacional ligadas ao oceano e zona costeira (Conselho Nacional de Meio Ambiente e Grupo de 
Integração do Gerenciamento Costeiro), projetos de Lei (Lei dos Territórios Pesqueiros e Lei do 
Mar) e exemplos de incidência inter-redes junto ao Ministério Público Federal. Por fim, o capítulo 
aponta algumas perspectivas de envolvimento com iniciativas emergentes como a elaboração 
de um Projeto Político Pedagógico da Zona Costeiro Marinha Brasileira (Projetos GEF-Mar e TER-
RAMAR do Ministério de Meio Ambiente) e a criação de um Comitê Gestor Ad hoc preparatório, 
que irá definir os procedimentos de constituição de um Comitê Gestor que irá apoiar a imple-
mentação da Década Internacional da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável no 
Brasil a partir de 2021, também conhecida como a Década do Oceano.

 O TIME DE EDUCOMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL COSTEIRA E MARINHA preparou o capítulo 
“Educomunicação Socioambiental na Zona Costeira e Marinha”. Acreditamos que a Educo-
municação é a grande contribuição do Brasil para o panorama global do que é chamado pela 
Unesco-COI de Literacia Oceânica, e deve ser um eixo propulsor da Cultura Oceânica preconiza-
da pelo escopo da Década dos Oceanos. A Educomunicação, como o próprio nome sugere, atua 
na interface da educação e da comunicação, indo muito além da aplicação das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação, ou da simples emissão de uma mensagem para um receptor. 
Seus princípios incentivam a partilha de conhecimento numa linguagem acessível e de maneira 
que leve os interlocutores a uma reflexão sobre o tema, dando subsídios para que o indivíduo 
seja capaz de promover transformações no ambiente em que está inserido. A partir de ações 
educomunicativas socioambientais nas temáticas costeiras e marinhas os indivíduos podem de-
senvolver o senso crítico em relação às mensagens que recebem, tornando-se mais responsá-
veis na produção e compartilhamento de informações. Educomunicação = conhecimento para 
a transformação social. Edição do seu próprio mundo! O time está envolvido em uma oficina de 
cobertura colaborativa e produzindo vários materiais a partir dos 11 webinários do II Seminário 
Inter-Redes, e estará estruturando uma plataforma de EAD (Educação a Distância) para Educo-
municação socioambiental no contexto costeiro-marinho em parceria com a Associação Brasilei-
ra dos Profissionais e Pesquisadores em Educomunicação (ABPEducom),  o curso de Licenciatura 
em Educomunicação da USP, o Laboratório de Educação, Linguagem e Arte (LELA/UDESC) entre 
outros.

 O TIME REDES DE APRENDIZAGEM INTERNACIONAIS busca apoiar a conexão do PainelMar 
com as redes internacionais, tendo elaborado o capítulo “Lições aprendidas sobre as redes de 
aprendizagem marinhas”. O time fez uma parceria com o projeto Futuro da Terra e a Universi-
dade de Washington, e um estudo sobre outras 18 redes marinhas em outras regiões do planeta 
foi preparado especificamente e discutido durante o webinar, identificando os desafios comuns 
e oportunidades de alavancar a aprendizagem social no bojo dos processos de construção de 
políticas públicas e advocacy.



12

I VOLUME  HOB

 O TIME DE JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL elaborou o capítulo denominado “Para quem são 
os ônus e os bônus do desenvolvimento?” para permitir aos demais participantes do programa 
HOB e do próprio Time: uma reflexão mais aprofundada sobre os principais conceitos e dimen-
sões de um tema central ao debate sobre a agenda de desenvolvimento sustentável do oceano. 
Os autores destacaram e exploraram também um primeiro recorte de análise dos conflitos cos-
teiros e marinhos registrados no “Mapa de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no 
Brasil” (mantido on-line pela FIOCRUZ). O capítulo traz assim um panorama geral e aponta as 
lacunas de informação envolvendo situações de injustiça socioambiental no Brasil com popula-
ções litorâneas (indígenas, quilombolas e pescadores). Por fim, são relatados 3 estudos de casos 
ainda não mapeados de casos emblemáticos de injustiça socioambiental no Sudeste do Brasil 
(Caso Ultracargo/SP, Caso Emissário de Icaraí/RJ e Caso das Pescadoras da foz do Rio Doce/ES). 
O texto contribui para o estabelecimento de um ponto de partida para a continuidade da atua-
ção do Time, que deverá agora voltar-se à compreensão de conflitos e situações de injustiça em 
outras regiões do país.

 O capítulo elaborado pelo TIME PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO, denominado “De-
safios e Oportunidades para a inserção inter-redes no Pré-Planejamento Espacial Marinho 
Brasileiro”, busca entender as limitações e oportunidades do cenário atual bem como as pers-
pectivas de construção do planejamento espacial marinho (PEM) brasileiro. O capítulo descreveu 
as ações que ocorrem desde 2013 no governo federal para pensar um PEM de todo o oceano bra-
sileiro (Zona Econômica Exclusiva + plataforma continental estendida) como o eixo operacional 
da vertente econômica do que é denominado Amazônia Azul pela Marinha do Brasil. O time ini-
cia uma leitura crítica sobre o quanto a agenda de PEM irá adotar os princípios da inclusividade 
e equidade socioeconômica, e quanto ambientalmente sustentável esta ‘Vertente Econômica’ 
poderá ser percebida, comunicada e efetivamente adotada pelas políticas públicas. Um alerta é 
o descompasso entre a velocidade de degeneração da saúde dos oceanos das últimas décadas, 
com a morosidade com que o tema está avançando tanto no legislativo quanto no executivo do 
país. Por outro lado, a experiência internacional em PEM nos indica que é preciso cuidar para 
que este não seja mais um mero instrumento tecnocrático. O capítulo traz recomendações práti-
cas para avançar no debate sobre o PEM no Brasil, explorando o campo das sinergias e inovações 
legais e infralegais que serão necessárias nesta fase inicial de desenvolvimento

 O TIME DE GOVERNANÇA E POLÍTICA INTERNACIONAL foi constituído com o objetivo de com-
preender o posicionamento do Brasil na arena internacional relacionado ao oceano e como isso 
se relaciona com as ações de governança do oceano em âmbito nacional. Em seu capítulo inicial 
denominado “Governança do ODS 14: do global ao municipal, onde o Brasil se encontra?”, o 
time introduz os principais conceitos e elementos programáticos da Agenda das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Sustentável pautados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
particularmente o ODS 14 - Vida na Água. O time também apresenta o levantamento de dados e 
reflexões preliminares realizadas sobre as iniciativas de governança, as normativas existentes no 
Brasil e no exterior que se relacionam às metas do ODS 14 e como estão distribuídas no âmbito 
Internacional, Federal, Estadual e Municipal. O panorama de normativas apresentado com base 
no banco de dados inicializado pelo time irá permitir aos participantes do HOB importantes re-
flexões sobre os mecanismos de monitoramento e controle social da implementação de ODS14 
no Brasil; bem como do nível de descentralização que esta agenda de alto-nível requer. 
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 O TIME PESCA SUSTENTÁVEL apresenta no capítulo “Pesca Sustentável” as suas con-
tribuições para o ciclo I do Programa HOB. Foi realizado um levantamento de leis e normativas 
ligadas à atividade da pesca no Brasil e foram exploradas iniciativas para inovação e sustenta-
bilidade na gestão pesqueira diante do cenário de instabilidade política-institucional do setor 
nos últimos anos. São apontadas as principais lacunas, com base no conhecimento tradicional 
e científico, descritas alternativas para gestão pesqueira e delineados os próximos passos do 
time para apoiar a construção de conhecimentos e práticas que permitam a sustentabilidade da 
atividade e subsidiem a melhoria/formulação de políticas públicas para o setor. 

 O TIME PESQUISA AÇÃO ESTRESSORES ECOSSISTÊMICOS E CENÁRIOS FUTUROS elaborou o 
capítulo “Saúde do oceano e serviços ecossistêmicos: Integração entre ciência, sociedade, 
política e governança” que avança tanto na conceitualização dos termos estressores ecológi-
cos e ecossistêmicos quanto na realização de avaliações sistemáticas de conhecimento. O time 
combinou a avaliação sistemática de literatura científica e pesquisa da percepção de cidadãos 
brasileiros para fundamentar um panorama das alterações e impactos antrópicos nos serviços 
ecossistêmicos, na dinâmica e na saúde dos ecossistemas marinhos brasileiros. O capítulo mos-
tra que o consumo desenfreado, mudanças climáticas, as atividades pesqueiras e de exploração 
e produção de petróleo e gás, assim como a ocupação urbana desordenada são as principais 
causas de interferências à saúde dos oceanos. A pesquisa também mostra que, a sociedade 
apontou como medidas mais eficazes para reduzir a atuação dos estressores nos ecossistemas 
marinhos: a mudança de comportamento da sociedade, a redução da poluição, ações através 
de políticas, o fortalecimento da cultura oceânica, a eficácia das áreas de proteção marinha e, a 
eliminação da sobre-exploração dos recursos naturais. Por fim, o capítulo  apresenta possíveis 
soluções para implementação e efetividade da conservação e governança dos ecossistemas ma-
rinhos. 

 Durante o processo de elaboração desta obra, os participantes também decidiram rea-
lizar um estudo de caso sobre o derramamento de petróleo na mar brasileiro, resultando na 
elaboração e debate do capítulo denominado “Governança Ambiental Participativa e Justiça 
Social - Estudo de caso: Uso do mapeamento participativo como ferramenta para análise do 
derrame de petróleo na costa brasileira em 2019-2020”. O capítulo discute a aplicabilidade 
de metodologia de mapeamento participativo na avaliação dos danos associados ao derrame 
de petróleo que vem ocorrendo desde o final de agosto de 2019. Para subsidiar a discussão, 
são apresentados: i) as resoluções relacionadas ao ODS-14 das Nações Unidas (“Vida na água”), 
publicadas a partir de 2015; ii) os fundamentos de mapeamento participativo (vantagens e limi-
tações, tipos principais e suas características); e iii) breve histórico dos eventos relacionados ao 
derrame em questão. Associa-se, em um escopo mais geral, as técnicas de mapeamento par-
ticipativo à governança ambiental participativa, contribuindo para o alcance da justiça social. 
Finalmente, são ofertadas questões para pesquisa e reflexões futuras.

 Todos os capítulos foram preparados com muito carinho e dedicação por meio de várias 
mãos e mentes atentas e comprometidas com um trabalho editorial verdadeiramente colabora-
tivo. Esperamos que o I Volume do Horizonte Oceânico Brasileiro proporcione um rica leitura e 
ofereça um horizonte de sustentação conceitual e programático para uma frutífera jornada de 
aprendizagem e ações inter-redes no Brasil para os próximos anos.
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INTRODUÇÃO
	 Este	capítulo	evidencia	e	exemplifica	
iniciativas voltadas ao desenvolvimento e 
implementação de políticas públicas para o 
mar brasileiro. As experiências relatadas são 
casos	 específicos	 e	 relevantes,	 que	 contam	
com o envolvimento de membros do Time 
Mandato	Coletivo	e	de	outras	organizações,	
movimentos,	profissionais	e	cientistas	envol-
vidos na temática. O objetivo é resgatar fatos 
mais	recentes	e,	apontar	perspectivas	e	prio-
ridades de ação futura em práticas de advo-
cacy,	com	base	no	estado-da-arte	das	articu-
lações sobre os assuntos do mar. O esperado 
é	que,	por	meio	da	atuação	em	rede,	sejam	
encaminhadas pautas de grande relevância 
socioambiental e econômica na esfera fede-
ral de governança do oceano brasileiro.
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MANDATO COLETIVO

ATUAÇÃO EM REDE PARA 
FORTALECER POLÍTICAS 

PÚBLICAS NO CENÁRIO 
AMBIENTAL DA ZONA 

COSTEIRA E MARINHA
QUAL A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES EM REDE PARA INCIDÊNCIA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA 
ZONA COSTEIRA E MARINHA?

 
	 Um	dos	pilares	que	garantem	a	construção	de	um	país	justo,	sustentável,	diverso	e	demo-
crático	é	a	participação	da	sociedade	civil	organizada,	que	inclui	organizações	não-governamen-
tais	(ONGs),	movimentos	sociais	e	o	setor	privado,	na	elaboração	e	manutenção	das	políticas	pú-
blicas.	A	representatividade	da	sociedade	civil,	aliada	a	estratégias	efetivas	de	incidência,	como	
a	atuação	em	rede	com	processos	bem	estruturados,	pode	gerar	melhorias	e	avanços	expressi-
vos	na	construção	de	políticas	públicas	visando	um	país	melhor	(MORGADO;	GOZETTO,	2019).	
	 No	Brasil,	a	atuação	popular	nas	tomadas	de	decisão	do	governo	e	na	construção	de	polí-
ticas	públicas	é	limitada,	principalmente	devido	à	falta	de	incentivos	políticos	para	participação,	
pouca informação sobre esses espaços representativos sendo muitas vezes com baixa represen-
tatividade,	bem	como,	a	ausência	de	políticas	de	educação	dentro	do	 tema.	A	 influência	nas	
políticas	públicas	traz	contornos	complexos	e	grandes	desafios	à	ação	cidadã,	especialmente	
em	um	cenário	de	gestão	pública	fragilizada,	centralizada,	com	problemas	de	governabilidade	e	
crise	de	representatividade.	Essa	conjuntura,	reforça	ainda	mais	a	importância	de	ações	oriunda	
da	sociedade	para	ocupar	espaços	previstos	em	comitês,	fóruns	e	conselhos;		gerar	articulação	e	
mobilização	da	sociedade	civil;	prestar	serviços	específicos	e	apoio	técnico	para	o	governo;	tra-
balhar em rede; efetivar parcerias dentro das instâncias do governo e seus representantes; atuar 
com	advocacy	baseado	em	estudos,	evidências	empíricas	e	conhecimentos	disponíveis	sobre	
determinadas	questões	de	interesse	(ASHOKA;	AVINA,	2007).	

“Em	primeiro	lugar,	precisamos	entender	que	política	pública	não	é	uma	ação	individual	e	
voluntária.	Trata-se	de	uma	ação	universal,	que	distribui	direitos.	Assim,	é	necessário	con-
gregar e organizar as pessoas em torno das ideias para lhes dar força e legitimidade. Em 
seguida,	 temos	de	convencer	as	pessoas	a	respeito	da	 importância	da	causa.	Para	tanto,	
existem	as	pressões,	que	devem	ser	feitas	de	maneira	articulada.”	

Oded Grajew

1
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COMO O PROGRAMA HOB SE CONECTA COM AS AÇÕES EM REDE DE INCIDÊNCIA NAS POLÍTI-
CAS PÚBLICAS PARA A ZONA COSTEIRA E MARINHA?

 
 As ações de advocacy inter-redes costeiras e marinhas ganharam força a partir das ativi-
dades	da	rede	Ouvidoria	do	Mar	na	Cúpula	dos	Povos,	que	ocorreu	paralelamente	à	Conferên-
cia	das	Nações	Unidas	para	o	Meio	Ambiente	e	Desenvolvimento	Sustentável	(Rio+20)	em	2012	
(Ouvidoria	do	Mar	2012;	2016;	Gerhardinger	et	al.,	2014).	Ainda	na	fase	preparatória	da	Rio+20,	
o	Painel	Brasileiro	para	o	Futuro	do	Oceano	–	PainelMar,	iniciava	sua	construção.	Em	outubro	de	
2015,	a	partir	da	divulgação	do	Documento	Base,	o	PainelMar	foi	consolidado.	
	 Também	em	2015,	a	rede	Ouvidoria	do	Mar	contribuiu	com	a	identificação	de	prioridades	
para	a	Agenda	Socioambiental	2015-2018	no	tema	das	políticas	públicas	para	o	mar	e	costas.	
Cabe	destacar	o	esforço	desta	rede	de	voluntários	na	produção	colaborativa	do	“1º	Autodiagnós-
tico	das	Redes	Costeiras	e	Marinhas	do	Brasil:	Nós	e	Redes	pela	Saúde	do	Oceano”	em	2016,	que	
possibilitou um primeiro panorama do advocacy em redes sob esta temática no Brasil. 
	 Em	2017,	ao	aprofundar	os	estudos	sobre	a	participação	da	sociedade	civil	no	Grupo	de	
Integração	do	Gerenciamento	Costeiro	(GI-GERCO),	iniciados	com	o	1º	Autodiagnóstico	das	re-
des,	foi	identificado	um	gargalo	de	participação	de	quase	três	anos	e	iniciada	uma	agenda	de	
retomada	da	representação	da	sociedade	civil.	A	proposta,	desde	então,	foi	construir	um	modelo	
de	incidência	em	redes,	com	o	objetivo	de	amplificar	e	qualificar	a	participação	convergente	e	
sinérgica de uma gama de atores e interesses sob uma plataforma socioambiental. 
	 A	partir	de	um	diálogo,	ainda	em	2017,	com	a	ONG	Renctas,	representante	titular	da	so-
ciedade	civil	no	GI-GERCO,	 foi	oportunizada	às	 redes	costeiras	e	marinhas	a	ocupação	da	su-
plência	da	cadeira	da	sociedade	civil.	Para	tanto,	foi	preciso	realizar	uma	ampla	chamada	para	
manifestações	de	interesse,	consultando	as	seguintes	redes	e	obtendo	diversas	manifestações	
positivas	em	todas	elas	(Caixa	1).

• Lista de e-mail de ONGs que atuam com Conservação Marinha e Pesca (manifestaram-se positiva-
mente pela indicação: CI, Fundação SOS Mata Atlântica; Coral Vivo, Instituto Linha D’Água; Rede Mosai-
cos de Áreas Protegidas, Colegiado Mar RBMA/Grupo Conexão Abrolhos);

• Ouvidoria do Mar (congrega mais de 124 voluntários, em sua maior parte lideranças comunitárias e 
cientistas engajados com as políticas públicas para o mar e costas, que vem desde a Cúpula dos Povos 
/ Rio+20, trabalhando na interface do conhecimento com as políticas públicas para o mar e costas com 
foco em áreas marinhas protegidas, gerenciamento costeiro, pesca e conservação marinha. A Ouvidoria 
do Mar vem estabelecendo atividades e processos de interlocução importantes com as 4ª e 6ª Câmaras 
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, entre outras redes);

• Fórum do Mar (congrega dezenas de pesquisadores da área da gestão costeira, agentes públicos em 
suas capacidades individuais e lideranças de ONGs ambientais);

• Teia de Redes de Apoio à Pesca Artesanal (a TeiaPesca reúne cerca de 82 lideranças comunitárias, 
movimentos sociais e extensionistas apoiadores da pesca artesanal, bem como algumas ONGs de viés 
socioambiental);

• Coletivo Memórias do Mar (cerca de 45 ativistas, artistas e cientistas de Santa Catarina que atuam em 
vários projetos e iniciativas socioambientais em nível nacional e local, eg., projeto Babitonga Ativa, entre 
outros);

• Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
(FBOMS) (ampla congregação de ativistas socioambientais, articuladores de redes pioneiros no Brasil).

CAIXA 1:	Redes	e	organizações	apoiadoras	da	formação	de	um	mandato	coletivo	para	qualificar	a	incidência	em	
redes	no	Grupo	de	Integração	do	Gerenciamento	Costeiro.	
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 O processo de consulta endossou o Dr. Leopoldo Cavaleri Gerhardinger para assumir a 
suplência	da	representação	das	ONGs	no	GI-GERCO,	dado	seu	histórico	de	articulação	das	redes	
junto	à	Ouvidoria	do	mar	e	PainelMar.	Desde	então,	junto	com	vários	membros	das	redes	costei-
ras	e	marinhas,	as	seguintes	atividades	foram	realizadas	(Fig.	1):	

	 As	articulações	que	se	deram	no	âmbito	das	 redes,	organizações	e	atividades	supraci-
tadas,	a	partir	de	2015,	contaram	com	o	envolvimento	do	PainelMar,	por	meio,	sobretudo,	dos	
membros	da	secretaria	executiva.	Portanto,	o	breve	histórico	relatado	se	conecta	ao	HOB	a	partir	
da	atividade	(vi)	–	do	Infográfico	acima.					
	 Durante	os	quatro	anos	do	Programa	HOB	(2018-2021),	espera-se	estimular	a	valorização	
das	ações	em	rede,	elaborar	relatórios	visando	contribuir	com	a	síntese	de	informações	estraté-
gicas	para	o	controle	social	da	agenda	de	ODS	no	14,	Aichi	no	11	e	Planejamento	Espacial	Ma-
rinho	no	país.	O	programa	propõe	unir	esforços	e	recursos	para	que,	cada	vez	mais,	espaços	de	
representação	técnica	e	popular	sejam	recuperados	e	construídos,	fortalecendo,	assim,	a	estabi-
lidade	e	avanço	das	pautas	socioambientais.	O	trabalho	em	rede	pode	potencializar	a	influência	
política	ao	longo	de	todo	o	ciclo	de	políticas	públicas,	que	inclui	definição	da	agenda,	implemen-
tação	e	sua	posterior	avaliação	(COFFMAN,	2008).	
	 O	PainelMar	e	o	programa	HOB	se	propõem	a	dar	as	condições	para	alcançar	mudanças	
relevantes	e	atingir	metas	estabelecidas	por	agendas	nacionais	e	internacionais,	fazendo	a	in-
terface	com	a	política	pública	e	os	três	poderes.	Seus	colaboradores	já	possuem	um	histórico	de	
influência	e	experiência	em	representar	uma	coalizão	de	redes	com	intenção	de	efetivar	ações	
por meio de mandato coletivo ou mandato compartilhado de cadeiras disponíveis para organi-
zações	da	sociedade	civil,	bem	como,	de	mobilização	e	auxílio	técnico-científico	para	demandas	
específicas	da	gestão	pública	relacionadas	à	zona	costeira	e	marinha.	
	 Durante	o	I	Seminário	Inter-Redes	produzido	pelo	PainelMar	em	Brasília	(abril	de	2019),	
foram	criados	Grupos	Temáticos	de	articulação,	entre	eles	o	Time	Mandato	Coletivo,	que	tem,	a	
princípio,	a	atribuição	de	realizar	ações	sinérgicas	e	convergentes	para	a	incidência	em	políticas	
públicas	em	rede.	Desde	então,	esse	time	conta	com	participantes	do	programa	HOB,	e	com	o	
endosso	e	suporte	operacional	da	secretaria	executiva	do	PainelMar.	Até	o	momento,	o	time	está	
focado	em	sua	estruturação,	na	elaboração	desse	capítulo	e	no	acompanhamento	das	pautas	e	
dos	processos	de	âmbito	nacional	que	dizem	respeito	a	zona	costeira	e	marinha.	

FIGURA 1:	Linha	do	tempo	mostrando	as	principais	atividades	realizadas	pelo	PainelMar.



VANTAGENS E DESAFIOS DAS AÇÕES EM REDE PARA INCIDÊNCIA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
RELACIONADAS À ZONA COSTEIRA E MARINHA

 
	 A	partir	de	revisão	bibliográfica,	foi	possível	evidenciar	que	existem	oportunidades	e	re-
sultados	que	podem	surgir	a	partir	incidência	política	em	redes:

• Monitoramento	dos	processos	legislativos	sob	diferentes	perspectivas,
• Assessoria	técnica	e	jurídica	para	a	constituição	de	novos	marcos	legais,
• Formulação	de	propostas	de	projetos	de	lei	levando	diferentes	interesses	em	consideração,
• Promoção	do	aumento	de	capilaridade	entre	os	diferentes	poderes,
• Amplas	campanhas	de	sensibilização,	envolvimento	e	comprometimento,
• Sinergia	entre	agendas	para	incidência	política,
• Fortalecimento	e	legitimidade	para	ações	de	incidência	política,
• Aprendizagem	e	construção	de	consenso	coletivo,
• Estratégias	mais	efetivas,	por	contar	com	o	potencial	da	rede	–	capacidades,	recursos,	enga-

jamento,	etc.,
• Desenvolvimento	de	conhecimentos	especializados	e	complementares,
• Atuação	em	temas	interdisciplinares,
• Possibilidade	de	diálogo	com	diferentes	tomadores	de	decisão,
• Uso	de	tecnologia	e	meios	de	comunicação	efetivos,
• Capacidade	de	monitoramento	e	avaliação	dos	impactos	obtidos,
• Maior	mobilização	dos	movimentos	sociais	e	populares,
• Estabelecimento	de	parcerias,
• Diálogo	entre	partes	com	interesses	compartilhados,
• Possibilidade	de	interagir	com	1°,	2°	e	3°	setor,
• Saliência	do	conhecimento	científico	na	tomada	de	decisão,
• Legitimidade	de	processos	participativos,
• Credibilidade na construção do conhecimento.

“O contexto político e institucional atual brasileiro demanda da sociedade civil estratégias 
ainda	mais	inovadoras	para	afirmar	e	ampliar	o	repertório	de	políticas	públicas	pautadas	
pela	equidade	social	e	pelo	equilíbrio	entre	o	desenvolvimento	econômico	e	a	conservação	
ambiental.”	

(Grupo	de	Institutos	Fundações	e	Empresas,	2019)

	 Ao	passo	que	desenvolver	ações	em	rede	para	incidência	nas	políticas	públicas	faz	parte	
de	um	cenário	importante	para	engajamento	do	cidadão,	vale	ressaltar	que	o	trabalho	coletivo	
envolve	interesses	complexos,	trazendo	os	seguintes	desafios:	

• Abertura	para	desenvolver	capacidades	e	qualificação	contínua	dos	participantes,
• Dificuldade	de	estruturar	métricas	quali-quantitativas,	monitorar	e	avaliar	impactos,
• Formulação	e	monitoramento	de	objetivos	e	resultados	de	médio	a	longo	prazo,
• Identificação	das	potencialidades	de	cada	rede,
• Promover	o	empreendedorismo	social,
• Necessidade	de	clareza,	propósito	e	fidelidade	com	a	causa	socioambiental,
• Habilidade	para	construir	parcerias	e	perseguir	resultados	coletivamente,
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• Racionalidade	voltada	à	defesa	dos	bens	comuns	e	do	interesse	público,
• Permitir	autocrítica	e	habilidade	para	moderação	de	conflitos,
• Enfrentar	o	corporativismo,	a	falta	de	representatividade	de	algumas	instituições,	o	persona-

lismo	e	a	vaidade,	a	falta	de	publicidade	e	transparência,
• Desafiar	a	complexidade	de	representação	de	interesses	coletivos	a	partir	do	estabelecimen-

to	de	critérios,
• Predisposição	e	compromisso	com	a	discussão	prévia	das	pautas	para	posicionamentos	co-

letivos,
• Transparência	ativa	a	partir	da	divulgação	e	publicidade	das	agendas,	pautas	e	reuniões	para	

colaboradores	e	sociedade	em	geral,
• Enfrentar	divergências	de	priorização	entre	as	agendas	de	interesse	social,	econômico	e	am-

biental	e	aquela	adotada	pela	gestão	pública	vigente.
• 

Adaptado	de	ASHOKA	e	AVINA	(2007)	e	Grupo	de	Institutos	Fundações	e	Empresas	(2019)
 

CONCEITOS IMPORTANTES - QUAL A DIFERENÇA ENTRE ADVOCACY, LOBBY E ATIVISMO?
 
 4

ATIVISMO ADVOCACY

LOBBY

Ações	 públicas	 que	 compreendem	
demandas	e	causas	específicas,	que	
são articuladas para chamar a aten-
ção da sociedade e dos tomadores 
de decisão.

Se	 direciona	 para	 confronto	 de	
ideias e o embate como estraté-
gia	 de	 disputa	 política,	 bem	 como	
para pressionar atores sociais e to-
madores	de	decisão	específicos.

No	 Brasil,	 tem	 sido	 entendido	
como ações concebidas para 
atender interesses de setores pri-
vados ou corporativos.

Também pode ser entendido 
como	 ferramenta	 de	 advocacy,	
definido	por	 contato	direto	com	
parlamentares,	 prática	 comu-
mente utilizada pelas organ-
izações da sociedade civil.

Estratégia focada na relação dire-
ta	com	os	tomadores	de	decisão,	
voltada para apresentar deman-
das	e	 influenciar	políticas	públi-
cas para atender o interesse de 
um	grupo	específico.

Um	processo	que	tende	a	ocorrer	
com menor grau de visibilidade e 
transparência	do	que	em	outras	
estratégias,	 o	 que	 muitas	 vezes	
gera	uma	impressão	“negativa”.

As organizações de advocacy 
têm	 princípios	 claros,	 valores	
compartilhados e foco em pro-
blemas	que	exigem	ação	coletiva	
dentro de temáticas como direi-
tos	 humanos,	 proteção	 ambien-
tal,	democracia,	entre	outros.

Advocacy	é	o	conjunto	de	ações,	
estrategicamente	 definidas	 e	
orientadas,	que	busca	promover	
mudanças em políticas públicas 
locais,	regionais,	nacionais	ou	in-
ternacionais.

Busca	alcançar	a	missão,	a	visão	
e os objetivos estratégicos de 
uma organização ou coalizão de 
organizações.

Rede de advocacy busca forta-
lecer a democracia e estreitar a 
distância entre a sociedade civil 
e o parlamento.

A prática de advocacy é carac-
terística dos movimentos ambi-
entalistas e atua em temas como 
o	 desmatamento,	 mudanças	
climáticas e conservação.

Atividades	 de	 comunicação,	
pesquisa,	sensibilização	e	mobi-
lização da sociedade podem (e 
devem) fazer parte.

Adaptado	 de	 Grupo	 de	 Insti-
tutos	 Fundações	 e	 Empresas	
(2019)	e	MORGADO;	GOZETTO	
(2019).
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CONTEXTO ATUAL 
DAS INSTÂNCIAS 
REPRESENTATIVAS DE 
NÍVEL NACIONAL QUE 
FAZEM INTERFACE 
COM AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DA ZONA 
COSTEIRA E MARINHA

CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONAMA
 
	 O	CONAMA,	órgão	consultivo	e	deliberativo	do	Sistema	Nacional	de	Meio	Ambiente	(SIS-
NAMA),	foi	criado	em	1981	e	estabelece	a	Política	Nacional	do	Meio	Ambiente,	regulamentada	
pelo	Decreto	99.274/90.	O	decreto	presidencial	9.806,	de	28	de	maio	de	2019,	diminuiu	o	número	
de	membros	do	conselho	de	96	para	23,	reduzindo	também	a	participação	da	sociedade	civil	e	
aumentando	significativamente	a	representação	do	governo	federal.	Além	disso,	excluiu	o	Ins-
tituto	Chico	Mendes	de	Conservação	e	Biodiversidade	 (ICMBio),	a	Agência	Nacional	de	Águas	
(ANA)	e	tirou	o	direito	de	voto	do	Ministério	Público	Federal,	determinando	também	que	as	orga-
nizações representantes no conselho sejam eleitas por meio de sorteio e tenham seus mandatos 
reduzidos pelo período de apenas um ano. 
	 No	dia	06	de	setembro	de	2019,	fundamentado	pelo	novo	Decreto	9.806/2019,	o	Ministério	
do	Meio	Ambiente	definiu	por	sorteio	os	novos	integrantes	do	CONAMA.	Esta	medida	foi	criticada	
pelo	movimento	ambientalista	brasileiro,	que	perdeu	consideravelmente	a	representatividade	e,	
a possibilidade de realizar articulações de maneira dirigida para incidência de forma democrática 
no CONAMA. As representações ambientalistas no conselho vinham ocorrendo historicamente por 
meio	de	eleições	independentes	entre	as	ONGs	participantes	do	Comitê	Permanente	do	Cadas-
tro	Nacional	de	Entidades	Ambientalistas,	o	que	incluía	uma	rotatividade	regional	em	cada	man-
dato,	até	então	de	dois	anos.	Desde	setembro	de	2019,	as	organizações	ambientalistas	sorteadas	
que	compõem	o	CONAMA	são:	Associação	Rare	do	Brasil,	Comissão	Ilha	Ativa,	Associação	Novo	
Encanto	de	Desenvolvimento	Ecológico	e	Instituto	Internacional	de	Pesquisa	e	Responsabilidade

1
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Socioambiental	Chico	Mendes.	Ainda	que	sob	
alvo	de	críticas,	tais	organizações	se	dispuse-
ram a fazer parte do conselho declarando o 
intuito de ocupar o espaço disponível em fa-
vor do desenvolvimento socioambiental e da 
conservação dos recursos naturais. 
	 O	Conselho	é	composto	pelo	Plenário,	
Comitê	de	Integração	de	Políticas	Ambientais	
(CIPAM),	Grupos	Assessores,	Câmaras	Técni-
cas	e	Grupos	de	Trabalho.	Os	23	conselheiros	
compõem	o	plenário,	já	as	câmaras	técnicas	
são compostas por especialistas e atuam fo-
cadas	 nas	matérias	 específicas	 em	 tramita-
ção.	Atualmente,	existem	duas	Câmaras	Téc-
nicas (CT) no CONAMA: 

 As entidades ambientalistas ocu-
pam duas cadeiras dentro de cada CT e 
uma	 no	 CIPAM,	 participando	 ativamente	
das	discussões,	consultando	especialistas	e	
realizando articulações com demais repre-
sentantes.	 Uma	 vez	 que:	 i)	 a	 participação	
social encontra-se reduzida no conselho; ii) 
o	quadro	atual	impede	que	seja	retomada	a	
composição original; e iii) são inúmeros os 
assuntos	tratados	dentro	do	CONAMA,	usu-
almente extrapolando a experiência e em-
basamento	técnico	das	quatro	representa-
ções	da	sociedade	civil.	Nesse	sentido,	fica	
demonstrado	que	é	essencial	o	estabeleci-
mento de uma rede de apoio de especialis-
tas para embasar as discussões estabele-
cidas perante as matérias em tramitação e 
durante as reuniões extraordinárias. 
 Estratégia semelhante de rede de 
apoio de especialistas foi tentada nos úl-
timos	 anos,	 quando	 integrantes	 do	 Time	
Mandato	 Coletivo,	 ocupando	 a	 suplência	
da	 cadeira	 da	 sociedade	 civil	 no	 GI-GER-
CO,	 estiveram	 envolvidos	 na	 mobilização	
de	 apoio	 junto	 às	 redes	 costeiras	 e	 mari-
nhas	em	temas	ligados	ao	oceano,	como	na	
discussão	sobre	a	queima	de	óleo	no	mar.	
Esse exemplo de uma rede de apoio tem o 
potencial de inspirar uma nova articulação 
com as entidades ambientalistas. 
	 Considerando	as	ações	da	Procura-
doria	Geral	da	República	(PGR)	e	do	Ministé-
rio	Público	Federal	(MPF)1,	que	pedem	a	in-
constitucionalidade	do	decreto	que	alterou	
a composição e o funcionamento do CONA-
MA,	ao	Time	Mandato	Coletivo	recai	o	desa-
fio	de	articular-se	com	as	entidades	outrora	
participantes	 do	 CONAMA	 e,	 com	 aquelas	
que	atualmente	participam.	Diante	da	crise	
de	representatividade,	os	assuntos	ligados	
ao ambiente costeiro e marinho precisam 
ser	endereçados	aos	especialistas,	prezan-
do sempre pela garantia dos direitos difu-
sos e zelo aos bens de usufruto comum. 

1	 MPF	 pede	 inconstitucionalidade	 de	 decre-
to	 que	 alterou	 composição	 e	 funcionamento	
do	Conama.	 7	 janeiro	de	2020.	Disponível	 em:	
http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-im-
prensa/noticias-r3/mpf-pede-inconstituciona-
lidade-de-decreto-que-alterou-composicao-e-
-funcionamento-do-conama

CT DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGI-
DAS, FLORESTAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

CT DE CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL 
E GESTÃO TERRITORIAL

PROTEÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA 
BIODIVERSIDADE

QUALIDADE AMBIENTAL, EM ESPECIAL 
DAS ÁGUAS, AR E SOLO

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DEMAIS 
ÁREAS PROTEGIDAS

FLORESTAS E DEMAIS FORMAÇÕES 
VEGETACIONAIS

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

SANEAMENTO BÁSICO

ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO

CONTROLE AMBIENTAL

ORDENAMENTO TERRITORIAL

GESTÃO DE RESÍDUOS

GERENCIAMENTO COSTEIRO

http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/mpf-pede-inconstitucionalidade-de-decreto-
http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/mpf-pede-inconstitucionalidade-de-decreto-
http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/mpf-pede-inconstitucionalidade-de-decreto-
http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/mpf-pede-inconstitucionalidade-de-decreto-
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GRUPO DE INTEGRAÇÃO DO GERENCIAMENTO COSTEIRO – 
GI-GERCO

 
	 O	GI-GERCO	foi	criado	no	âmbito	da	Comissão	Intermi-
nisterial	 para	os	Recursos	do	Mar	 (CIRM),	pela	Portaria	Minis-
terial	 nº	 0440,	de	20	de	dezembro	de	19962 e permanece sob 
direção	da	Secretaria	da	CIRM	(SECIRM).	O	GI-GERCO,	resumida-
mente,	foi	instituído	para	promover	a	articulação	dos	Planos	de	
Ação	Federal	para	Zona	Costeira	(PAF-ZC),	com	vistas	a	apoiar	
a	implementação	do	Plano	Nacional	de	Gerenciamento	Costei-
ro	(PNGC).	Conforme	a	Portaria	nº	488/MB,	de	agosto	de	2013,	
compõem	o	GI-GERCO,	com	direito	a	voto,	um	representante	de	
cada	ministério,	das	secretarias	especiais	da	Presidência	da	Re-
pública,	das	agências	reguladoras	e	empresas	públicas	com	po-
líticas	incidentes	na	zona	costeira,	bem	como	os	representantes	
de instituições de representação de setores econômicos e da 
sociedade civil.
	 Em	2017,	pela	primeira	vez	desde	a	criação	do	GI-GER-
CO,	a	representação	da	sociedade	civil	propôs	e	assumiu	a	res-
ponsabilidade	por	duas	das	dezoito	ações	do	IV	Plano	de	Ação	
Federal	para	 a	Zona	Costeira	 2017-2019.	Uma	delas	dizia	 res-
peito ao fomento do controle social das políticas públicas para 
o	mar	brasileiro	com	o	foco	nas	metas	do	ODS	no	14	(ação	no	
15).	A	outra	ação	sob	responsabilidade	das	redes	(no	16),	visava	
contribuir	para	a	aprovação	do	Projeto	de	Lei	6.969/2013,	com	o	
objetivo	de	instituir	uma	‘Política	Nacional	para	a	Conservação	
e	Uso	Sustentável	do	Bioma	Marinho	Brasileiro’	(PNCMar)	e	bus-
car mecanismos e sinergias para sua implementação. Ambas as 
ações são bastante ambiciosas e de alta complexidade e por 
este motivo impulsionaram a formação do Mandato Coletivo. 
	 Entretanto,	o	GI-GERCO	foi	extinto	junto	com	o	CONAMA	
e	os	demais	colegiados	participativos,	ainda	no	início	de	2019,	a	
partir	do	Decreto	9.806	de	28	de	maio	de	2019.	A	última	sessão	
do	GI-GERCO	ocorreu	em	maio	de	2019	e,	desde	então,	não	se	
sabe	quando	ou	como	se	dará	sua	retomada.	O	Time	Mandato	
Coletivo	resguarda	um	importante	papel	que	é	manter	a	memó-
ria	da	implementação	do	PAF	2017-2019	ativa	e	disponível	para	
os	atores	que	estarão	eventualmente	envolvidos	na	retomada	
do	GI-GERCO.	Destacamos	ainda	que	a	prática	da	gestão	adap-
tativa é elemento essencial da abordagem ecossistêmica (LONG 
et	al.,	2015),	reiterando	a	importância	da	avaliação	conjunta	da	
implementação	das	ações	do	PAF	2017-2019,	de	modo	a	inspi-
rar a evolução e o aperfeiçoamento deste importante sistema 
de governança do oceano brasileiro. 

2

2	O	Ministério	do	Meio	Ambiente	(MMA)	coordena	o	GI-GERCO	e	o	Subgrupo	de	
Integração	dos	Estados	(G17),	que	representa	os	17	estados	costeiros,	e	deve	
promover	a	integração	destes	entre	si	e	com	a	União	(MMA,	2015).
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PROJETOS DE 
LEI SOBRE A ZONA 

COSTEIRA E MARINHA 
PROPOSTOS POR 

ORGANIZAÇÕES E 
MOVIMENTOS DA 

SOCIEDADE CIVIL
TERRITÓRIO PESQUEIRO

 
	 Em	2009,	em	Brasília,	 foi	 realizada	a	 I	Conferência	da	Pesca	Artesanal.	O	evento	 tinha	
como	principal	objetivo	contrapor,	de	maneira	crítica,	as	articulações	e	os	incentivos	dados	pelo	
então	Ministério	da	Pesca	e	Aquicultura	à	pesca	industrial	e	à	grande	aquicultura,	além	de,	reivin-
dicar políticas públicas de apoio e fortalecimento da pesca artesanal. Essa conferência foi o mar-
co	daquilo	que,	três	anos	depois,	em	2012,	veio	a	ser	o	lançamento	da	Campanha	pelo	Território	
Pesqueiro3,	realizado,	também	em	Brasília,	demonstrando	que	as	demandas	locais	precisam	se	
articular e chegar até o centro do poder político nacional para ter visibilidade e efetividade nas 
ações.	O	lançamento	foi	iniciativa	do	Movimentos	dos	Pescadores	e	Pescadoras	Artesanais	–	MPP	
e	reuniu	cerca	de	2	mil	pescadores	de	16	estados	brasileiros.
	 A	Campanha	se	deu	por	meio	da	divulgação	e	do	debate	sobre	a	proposta	de	um	Projeto	
de	Lei	de	Iniciativa	Popular	(PLIP)	para	a	constituição	do	território	pesqueiro,	apresentado	em	
uma cartilha4,	que	explicava	os	pontos	principais	do	projeto	e	trazia	um	cronograma	para	o	seu	
aperfeiçoamento	e	encaminhamento.	Para	que	um	PL	de	iniciativa	popular	seja	apresentado	à	
Câmara	dos	Deputados,	é	necessária	a	realização	de	um	abaixo	assinado	por	pelo	menos	1%	
do	eleitorado	brasileiro,	somando	cerca	de	1	milhão	e	500	mil	assinaturas.	Durante	7	anos,	pas-
sando	por	22	estados	brasileiros,	o	MPP,	outros	movimentos	e	organizações	de	apoio	à	pesca	
artesanal	(por	exemplo,	o	Conselho	Pastoral	dos	Pescadores	–	CPP),	realizaram	inúmeras	ofici-
nas explicando o projeto de lei e coletando assinaturas. Conseguir apresentar um projeto de lei 
de	inciativa	popular	é	uma	tarefa	difícil,	haja	visto	que,	desde	a	Constituição	de	1988,	apenas	4	
projetos foram propostos e aprovados dessa maneira.

1

3	http://campanhaterritorio.blogspot.com/	
4 http://documentospeloterritorio.blogspot.com/2015/07/clique-na-imagem-para-acessar-cartilha.html 

http://campanhaterritorio.blogspot.com/ 
http://documentospeloterritorio.blogspot.com/2015/07/clique-na-imagem-para-acessar-cartilha.html
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	 Diante	disso,	em	novembro	de	2019,	os	movimentos	
sociais da pesca artesanal e apoiadores decidiram encami-
nhar	a	proposta	 legislativa	à	Comissão	de	Legislação	Parti-
cipativa	 da	 Câmara	 dos	 Deputados.	 Após	 análise,	 a	 comis-
são	apresentou	o	PL	131/2020	à	casa,	no	dia	3	de	 fevereiro	
de	2020.	Em	essência,	o	PL	pretende	“organizar	direitos	que	
estão	dispersos	em	outras	leis,	mas	que	não	identificam	de	
maneira	explícita	as	comunidades	pesqueiras	como	possíveis	
beneficiárias”.
	 Agora,	o	PL	131/20205 seguirá os ritos de tramitação 
até sua aprovação ou rejeição. De acordo com a notícia6 vei-
culada pelo blog da Campanha Nacional pela Regularização 
do	Território	das	Comunidades	Tradicionais	 Pesqueiras,	 no	
dia	4	de	junho	de	2020,	a	tramitação	inicia	de	maneira	atípica,	
na	qual	a	distribuição	do	PL,	que	usualmente	é	feita	para	ou-
tras	3	comissões,	foi	repassada	para	7	comissões:	Comissão	
de	Meio	Ambiente	e	Desenvolvimento	Sustentável;	Comissão	
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; Comissão de 
Finanças	 e	 Tributações;	 Comissão	de	 Agricultura,	 Pecuária,	
Abastecimento e Desenvolvimento Rural; Comissão de Cultu-
ra; Comissão de Direitos humanos e minorias; e Comissão de 
Constituição,	Justiça	e	Cidadania),	o	que	certamente	tornará	
o processo mais demorado.
	 É	 importante	 destacar	 que	 a	 nota	 técnica	 expedida	
pelo	MPF,	no	dia	22	de	maio	de	2020,	alega	a	constituciona-
lidade	do	projeto	e	recomenda	a	sua	aprovação	 .	Por	outro	
lado,	há	também	um	parecer		da	Frente	Parlamentar	da	Agro-
pecuária contrário ao projeto. Tais posicionamentos antagô-
nicos	evidenciam	as	disputas	históricas	sobre	o	uso	do	solo	e,	
a	que	os	ecossistemas	naturais	estão	submetidos.											
	 Nesse	momento,	 é	 necessário	 acompanhar	 a	 trami-
tação	do	PL	e	o	exercício	da	incidência	política	sobre	todas	
as	 comissões	 que	 analisarão	 a	 proposta,	medidas	 essas	 já	
previstas	pelo	MPP	e	CPP,	por	exemplo.	Ao	time	do	Manda-
to Coletivo caberá conhecer melhor a proposta e construir 
unidade	acerca	das	contribuições	que	possam	ser	oferecidas	
aos	debates,	tendo	como	premissa	o	direito	e	a	garantia	das	
populações	tradicionais	aos	seus	territórios,	para	que	haja	a	
reprodução sociocultural dos seus modos de vida bem como 
a conservação dos ecossistemas e recursos naturais.

5 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2236610
6 http://peloterritoriopesqueiro.blogspot.com/2020/06/projeto-de-lei-pelo-territorio.html 
7http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pl-que-garante-direito-territorial-de-comunidades-pesquei-
ras-deve-ser-convertido-em-lei-defende-mpf?fbclid=IwAR3bPK6CcuniFrrtkbkx6mY9eYLXazCcPG8m-tUL4hrKUqvX-
GKZ0yLCB8vk 
8 https://fpagropecuaria.org.br/resumo-executivo/cd-pl-131-2020/ 
9 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2236610

NOVEMBRO 2019

3 DE FEVEREIRO DE 2020

22 DE MAIO DE 2020

MAIO DE 2020

Encaminhamento da a proposta 
legislativa à Comissão de 

Legislação Participativa da 
Câmara dos Deputados pelos 
movimentos sociais da pesca 

artesanal e apoiadores.

Apresentação da PL 131/2020 à 
casa pela comissão responsável.

Emissão de nota técnica 
pelo MPF, que alega a 

constitucionalidade do projeto e 
recomenda a sua aprovação.

O PL 131/20209 começa a 
seguir oficialmente os ritos de 

tramitação até sua 
aprovação ou rejeição.              

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2236610
http://peloterritoriopesqueiro.blogspot.com/2020/06/projeto-de-lei-pelo-territorio.html
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pl-que-garante-direito-territorial-de-comunidades-pesqueiras-d
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pl-que-garante-direito-territorial-de-comunidades-pesqueiras-d
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pl-que-garante-direito-territorial-de-comunidades-pesqueiras-d
https://fpagropecuaria.org.br/resumo-executivo/cd-pl-131-2020/
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2236610
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10 https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2014/06/Cart-MAR-Online.pdf
11https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-perma-
nentes/cmads/noticias/noticias-anteriores/2014/seminario-traca-paralelo-entre-a-
-constituicao-federal-e-a-protecao-dos-ecossistemas-costeiros-e-marinhos  
12 http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/11475?show=full   
13https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2014/05/Estudo-legcom-LimaFi-
gueiredo1.pdf 
14https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2014/05/25-anos-Revisado_Figuei-
redo.pdf 

LEI DO MAR
 
	 Em	abril	 de	 2013	a	 Frente	Parlamentar	Ambientalista	do	Con-
gresso	Nacional	e	a	Fundação	SOS	Mata	Atlântica10 realizaram o semi-
nário	“25	anos	da	Constituição	Federal	e	a	proteção	dos	ecossistemas	
costeiros	e	marinhos”	na	Comissão	de	Meio	Ambiente	e	Desenvolvimen-
to	Sustentável	da	Câmara	dos	Deputados	–	CMADS11 com participação 
da	sociedade	civil.	Na	data,	 foram	apresentados	 três	estudos	 realiza-
dos	por	consultores	(1)	Estudo	sobre	a	legislação	aplicável	ao	meio	am-
biente marinho12	(2)	análise	da	legislação	comparada13	(3)	análise	sobre	
os	25	anos	do	plano	nacional	de	gerenciamento	costeiro14.	Ao	final	do	
evento,	ficaram	evidente	as	 lacunas	 existentes	na	 legislação	brasilei-
ra	para	garantir	uma	governança	eficiente	e	aplicável	a	zona	costeira	
e	marinha	do	Brasil.	Notou-se	a	necessidade	de	um	marco	regulatório	
que	pudesse	integrar	os	instrumentos	legais	e	políticas	que	governam	
a	zona	costeira	e	marinha,	um	instrumento	que	pudesse	tratar	a	costa	
e	o	mar	de	forma	integrada	e	ainda	que	pudesse	fortalecer	e	contribuir	
com	a	implementação	do	Plano	Nacional	de	Gerenciamento	Costeiro,	
que	mesmo	após	25	anos	de	existência,	havia	poucos	indícios	de	imple-
mentação.
	 Como	 resultado	 do	 seminário,	 iniciou-se	 a	 construção	 de	 um	
novo	instrumento	de	gestão	para	o	mar	brasileiro,	a	qual	deveria	incor-
porar os compromissos assumidos pelo governo brasileiro na Conferên-
cia	das	Nações	Unidas	sobre	o	Desenvolvimento	Sustentável	(Rio+20).	
O	processo	de	construção	foi	facilitado	pela	Fundação	SOS	Mata	Atlân-
tica	e	desde	o	início,	a	organização	se	posicionou	de	forma	a	articular	
com outras organizações e garantir a construção participativa e demo-
crática. Além da contratação dos estudos apresentados no seminário 
na	CMADS,	a	Fundação	SOS	Mata	Atlântica	realizou	cerca	de	70	entre-
vistas	com	representantes	de	organizações	não-governamentais,	repre-
sentantes	de	diferentes	ministérios,	comunidades	de	pesca	artesanal,	
setor	privado	(óleo	e	gás,	pesca	industrial	e	energia)	e	movimentos	so-
cioambientais. 
 Esse material orientou a construção de um primeiro rascunho 
de	 projeto	 de	 lei	 que	 foi	 apresentado	 e	 discutido	 por	 pares	 em	 um	
workshop	no	Jardim	Botânico	no	Rio	de	Janeiro	em	julho	de	2013	com	
cerca	 de	 30	 especialistas	 (governamentais,	 ONGs,	 pesquisadores	 de	
universidades de todas as regiões e do setor privado).

2

https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2014/06/Cart-MAR-Online.pdf 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cmads/noticias/noti
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cmads/noticias/noti
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cmads/noticias/noti
http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/11475?show=full
https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2014/05/Estudo-legcom-LimaFigueiredo1.pdf
https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2014/05/Estudo-legcom-LimaFigueiredo1.pdf
https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2014/05/25-anos-Revisado_Figueiredo.pdf
https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2014/05/25-anos-Revisado_Figueiredo.pdf
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	 Ainda,	após	o	workshop,	o	texto	foi	enviado	há	mais	10	atores,	entre	eles	Comissão	Na-
cional	de	Fortalecimento	das	Reservas	Extrativistas	e	Povos	e	Comunidades	Tradicionais	Extra-
tivistas	Costeiros	e	Marinhos	–	CONFREM,	Marinha	do	Brasil,	Centro	Brasileiro	de	Infraestrutura	
Energética	e	outros	pesquisadores	da	temática.	De	porte	dos	comentários,	uma	equipe	de	juris-
tas	redigiu	a	primeira	versão	do	projeto	de	lei,	que	foi	então	apresentado	aos	parlamentares	que	
na	época	apoiavam	a	discussão	do	tema.	Sendo,	em	dezembro	de	2013	apresentado	na	Câmara	
dos	Deputados	pelo	Deputado	José	Sarney	Filho.
	 O	Projeto	de	Lei	6.969/2013	,	que	institui	a	Política	Nacional	para	a	Conservação	e	o	Uso	
Sustentável	do	Bioma	Marinho	Brasileiro	 (PNCMar),	e	dá	outras	providências	ficou	conhecido	
como	a	Lei	do	Mar,	e	segue	hoje	o	trâmite	regular	de	aprovação	no	Congresso	Nacional.	A	estra-
tégia de execução e estruturação foi pautada pelos seguintes pilares:

1. Ter uma etapa inicial de contratação de estudos para consultoria legislativa e jurídica para 
que	ficasse	entendido	o	marco	legislativo	costeiro	e	toda	parte	regulatória	do	mar	no	Brasil	e	
na Zona Costeira. 

 
2.	 Conduzir	esse	processo	no	âmbito	da	Câmara	dos	Deputados,	do	Congresso	Nacional	para	

garantir um maior envolvimento e a diversidade de instituições e de indivíduos. 
 
3. Garantir a representatividade e participação da sociedade no acompanhamento da tramita-

ção do projeto de lei no Congresso Nacional.
 
4.	 Ter	como	resultado	um	instrumento	normativo	moderno,	que	oriente	e	integre	as	políticas	

públicas	de	proteção,	uso	e	conservação	dos	mares,	em	sintonia	com	o	desenvolvimento	
sustentável da região costeira e marinha do Brasil.

 
	 Após	a	aprovação	do	texto,	já	foram	realizadas	na	Câmara	dos	Deputados	cinco	audiên-
cias	públicas,	um	café	da	manhã	na	Frente	Parlamentar	Ambientalista,	e	diversas	reuniões	se-
toriais.	O	mesmo	texto	também	já	foi	apresentado	e	rediscutido	junto	à	comunidade	da	pesca	
artesanal	no	Seminário	Nacional	de	Ordenamento	da	Pesca	Artesanal	(setembro,	2014)	em	Bra-
sília.	 Foi	 apresentado	e	debatido	por	quatro	anos	 consecutivos	em	evento	da	Fundação	SOS	
Mata	Atlântica	(2013-2016).	E,	também,	apresentado	e	discutido	junto	à	Frentes	Parlamentares	
Estaduais	(Ceará,	Bahia,	Rio	de	Janeiro,	Santa	Catarina	e	São	Paulo),	sempre	contando	com	uma	
mesa	composta	pela	CONFREM,	um	parlamentar	do	estado,	uma	especialista	da	universidade	
local,	e	um	representante	do	movimento	ambiental	ou	ONG	ambiental	local.
	 Esses	debates	motivaram	a	redação	do	primeiro	substitutivo	do	PL	6969/2013,	que	segue	
em	tramitação	atualmente	na	Câmara	dos	Deputados,	em	regime	de	urgência,	podendo	ser	vo-
tado	pelo	plenário	a	qualquer	momento.
 A tramitação pelo congresso nacional possibilitou uma maior participação de atores va-
riados,	e	o	diálogo	entre	os	mesmos	com	outros	setores,	inclusive	com	opiniões	divergentes.	A	
preocupação	da	SOS	Mata	Atlântica	e	de	outras	organizações	que		participaram	desse	processo,	
foi	garantir	que	a	lei	fosse	tecnicamente	respaldada	pela	ciência	e	representasse	os	principais	
atores	que	possuem	relação	com	o	mar,	como	comunidade	de	pesca,	setor	privado,	setor	extra-
tivista,	turismo	e	a	maioria	dos	ministérios	que	fazem	parte	da	CIRM,	instância	à	qual	também	o	
PL	do	Mar	foi	apresentado.

5	Link	para	acompanhar	a	tramitação	da	PL6969/2013:	https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetrami-
tacao?idProposicao=604557

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=604557
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=604557
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	 O	PL	seguirá	os	trâmites	regulares:

1.	 Passará	pelas	comissões	temáticas	da	Câ-
mara até a aprovação

2.	 Irá	ao	Senado	Federal	

3. Aguardará sanção presidencial

“Esse	é	o	objetivo	geral	da	PNCMar:	promo-
ver	o	uso	equitativo,	eficiente,	compartilha-
do e sustentável dos recursos e ecossiste-
mas marinhos e garantir a conservação da 
biodiversidade marinha e de espaços ter-
ritoriais marinhos especialmente protegi-
dos	para	o	desenvolvimento	sustentável,	o	
desenvolvimento	científico	e	tecnológico	e	
a	manutenção	e	melhoria	da	qualidade	e	in-
tegridade	do	ambiente	marinho	brasileiro”

Cartilha	“Uma	Lei	para	o	Mar”	-	
SOS	Mata	Atlântica

JANEIRO

20
14

20
15

..
.

10 DE FEVEREIRO

ATÉ 31 DE JANEIRO

04 DE FEVEREIRO

MAIO

JUNHO

OUTUBRO

11 DE MAIO
19 DE DEZEMBRO

31 DE JANEIRO

19 DE MARÇO

20 DE MAIO

10 DE DEZEMBRO

23 DE MAI0

17 DE AGOSTO

DEZEMBRO

06 DE JUNHO

A Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados (MESA) enviou o PL 
à Apreciação Conclusiva pelas 

Comissões de Agricultura, Pecu-
ária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural (CAP ADR); Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e Constituição e 

Justiça e de Cidadania.

O recebimento pela CAPADR e o 
Dep. Dilceu Sperafico (PP-PR). 

foi designado delator.

O PL pareceu esquecido nesse 
período e foi arquivado nos 

termos do Artigo 105 do Regi-
mento Interno da Câmara dos 

Deputados

Ocorreu desarquivamento pela 
MESA e novamente o PL da Lei 
do Mar foi enviado a CAPADR, e 
um novo relator foi designado.

O PL teve vista conjunta aos 
Deputados Evair de Melo (PV-ES) 

e Marcos Montes (PSD-MG)

O Deputado Evair de Melo (PV-
-ES), apresentou um requeri-

mento que: “Requer a realização 
de Audiência Pública para 

discutir o PL 6.969/2013 que 
‘institui a Política Nacional para 
a Conservação e o Uso Sustentá-
vel do Bioma Marinho Brasileiro 
(PNCMar) e dá outras providên-
cias’”. No entanto, foi aprovado 

um parecer contra

Foi designado relator, o Dep. Áti-
la Lira (PSB-PI) quem apresen-
tou o requerimento: “Requer a 
realização de Audiência Pública 
para debater sobre a conserva-

ção e o uso sustentável dos ecos-
sistemas costeiros e marinhos” e 

foi aprovado.

Ainda na CMADS foi designado 
relator, o Dep. Ricardo Tripoli 
(PSDB-SP) que devolveu o PL 

sem manifestação.

O Dep. Alessandro Molon (PSB-
-RJ), apresentou requerimento 
que: “Requer a coautoria do PL 
6969 de 2013” sendo deferido 

dois dias após pela MESA.

Foi arquivado nos termos do 
Artigo 105 do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados.

O desarquivamento pela MESA 
ocorreu após o requerimento 

pelo Deputado Alessandro 
Molon (PSB-RJ).

CCJC designado relator, o Dep. 
Túlio Gadêlha (PDT-PE) e em 
2019 houveram 12 Sessões 

Deliberativa Extraordinária do 
PLENÁRIO (PLEN) e o PL da Lei 

do Mar não foi apreciado em 
face do encerramento da Sessão.

O Deputado Ted Conti (PSB/ES) 
apresentou requerimento que: 

“Requer a inclusão na Ordem do 
Dia do Plenário, do Projeto de 

Lei 6969/2013 que Institui a Po-
lítica Nacional para a Conserva-
ção e o Uso Sustentável do Bio-

ma Marinho Brasileiro (PNCMar) 
e dá outras providências”.                   

O Dep. Alessandro Molon (REDE-
-RJ) foi designado relator do PL 

pela CMADS.

O Dep. Alessandro Molon apre-
sentou parecer que foi aprovado 

por unanimidade.

O PL seguiu então para a Comis-
são de Constituição e Justiça e 

de Cidadania (CCJC), onde o Dep. 
Alessandro Molon (REDE-RJ) 

também foi designado relator 
e apresentou em dezembro 

do mesmo ano o parecer pela 
constitucionalidade, juridicida-

de e técnica legislativa deste, 
na forma do Substitutivo da 

Comissão de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável, que 
saneia inconstitucionalidades e 

injuridicidades.

No PLENÁRIO (PLEN) foi apro-
vado requerimento do Líderes 

(REQ 8795/2018) que requer 
urgência para a tramitação do 
Projeto de Lei n. 6969 de 2013, 
que “Institui a Política Nacio-

nal para a Conservação e o Uso 
Sustentável do Bioma Marinho 
Brasileiro (PNCMar) e dá outras 

providências.”

17 DE JUNHO

OPL foi recebido pela Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento Sustentável (CMADS)

05 DE JUNHO

Foi proferido o parecer e 
Deputado Arnaldo Faria de Sá 
(PTB-SP) solicitou vista ao PL
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.

20
18

20
19



30

I VOLUME  HOB

	 Espera-se	que,	quando	aprovada,	a	 “Lei	do	Mar”	 seja	um	marco	 legal	 referencial	para	
o	território	marinho,	para	a	proteção	ambiental	e	uso	sustentável	do	Bioma	e	Sistema	Costei-
ro-Marinho	Brasileiro,	entendido	como	conjunto	de	ecossistemas	marinhos	presentes	na	zona	
costeira,	na	plataforma	continental,	nas	 ilhas,	no	talude	e	no	mar	profundo.	A	 lei	poderá	pro-
porcionar	um	planejamento	e	monitoramento	integrado	das	atividades	setoriais	uma	vez	que	
institui	legalmente	instrumentos	modernos	como	o	planejamento	espacial	marinho,	processo	já	
bastante	avançado	em	diversos	países,	mas	ainda	incipiente	no	Brasil.	E	é	que	é	objeto	de	discus-
são	em	outro	grupo	do	Programa	HOB.

EXEMPLO DE INCIDÊN-
CIA INTER-REDES JUNTO 
À PROCURADORIA GERAL 
DA REPÚBLICA – PGR
	 Em	2016,	durante	o	seminário	inter-redes	costeiras	e	marinhas	produzido	pela	rede	Ou-
vidoria	do	Mar	em	Brasília,	voluntários	de	várias	organizações	e	movimentos	sociais	visitaram	a	
Procuradoria	Geral	da	República	e	se	reuniram	com	representantes	de	duas	Câmaras	de	Coorde-
nação	e	Revisão	do	Ministério	Público	Federal	–	CCRs/MPF:	4a	(Meio	Ambiente	e	Patrimônio	Cul-
tural)	e	6a	(Populações	Indígenas	e	Comunidades	Tradicionais).	Nesta	ocasião,	os	participantes

OS 
OBJETIVOS 
DA PNCMAR 
SÃO6

PROMOVER O USO EQUITATIVO, EFICIENTE, COMPARTILHADO E SUSTENTÁVEL 
DOS RECURSOS E ECOSSISTEMAS MARINHOS

GARANTIR A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA E DE ESPAÇOS TER-
RITORIAIS MARINHOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS PARA O DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL, O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E A 
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE E INTEGRIDADE DO AMBIENTE MA-
RINHO BRASILEIRO

MONITORAR, PREVENIR, MITIGAR E, EXCEPCIONALMENTE, COMPENSAR OS IM-
PACTOS SOCIOAMBIENTAIS NEGATIVOS PROMOVIDOS PELAS ATIVIDADES AN-
TRÓPICAS REALIZADAS NO BIOMA MARINHO BRASILEIRO

INTEGRAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS SOB RESPONSABILIDADE DAS 
DIFERENTES ESFERAS DE GOVERNO, DE FORMA A GARANTIR OS DEMAIS OBJE-
TIVOS DA PNCMAR.

5 De acordo com: https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2014/06/Cart-MAR-Online.pdf

https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2014/06/Cart-MAR-Online.pdf
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puderam compartilhar casos preocupantes 
de (in)justiças socioambientais no litoral bra-
sileiro e manifestaram o interesse mútuo de 
continuar a estreitar parcerias entre as re-
des	e	o	MPF,	 tanto	em	nível	nacional	como,	
junto	com	os	próprios	procuradores	nos	ter-
ritórios	 costeiros.	 Desde	 então,	 voluntários	
da Ouvidoria do Mar têm se correspondido e 
dialogado	com	a	PGR	no	âmbito	das	sessões	
ordinárias	do	GI-GERCO	e	acompanhamento	
de	suas	respectivas	ações	e	atividades,	bem	
como durante sessão especial sobre o papel 
da	Sociedade	Civil	na	Gestão	Costeira	duran-
te	o	IX	Encontro	Nacional	de	Gerenciamento	
Costeiro,	realizado	em	2018,	em	Florianópo-
lis. 
	 Em	abril	de	2019,	uma	nova	oportuni-
dade de reunir integrantes das redes e movi-
mentos	sociais	com	as	4a	e	6a	CCRs	ocorreu	
durante	o	I	Seminário	Inter-Redes	do	progra-
ma	HOB.	Nesta	ocasião,	representantes	aca-
dêmicos,	terceiro	setor	e	movimentos	sociais	
levaram	as	principais	questões	relacionadas	
à	conflitos	socioambientais	na	costa	brasilei-
ra.	Dentre	os	principais	assuntos	tratados,	foi	
recomendada pelos representantes dos mo-
vimentos sociais a caracterização das comu-
nidades impactadas por grandes empreendi-
mentos,	por	exemplo	a	extração	de	petróleo	
do	pré-sal	e	no	entorno	do	Parque	Nacional	
Marinho	 de	 Abrolhos.	 Na	 mesma	 ocasião,	
o	 Ministério	 Público	 –	 MP	 colocou-se	 à	 dis-
posição	 para,	 em	 conjunto	 com	 os	 demais	
presentes,	elaborar	uma	agenda	de	eventos	
regionais	com	a	presença	do	MP,	academia,	
comunidades	 tradicionais,	 ONGs	 e	 demais	
atores	 de	 cada	 região,	 sendo	o	 PainelMar	 o	
responsável por elaborar um esboço do pro-
jeto,	encaminhar	ao	MPF	para	juntos	criarem	
este plano de ação. 
 Tendo em vista as ações citadas aci-
ma e considerando os avanços na consoli-
dação	 do	 Time	 Mandato	 Coletivo,	 torna-se	
oportuno	o	momento	do	II	Segundo	Seminá-
rio	Inter-Redes	(realizado	em	abril	e	maio	de	
2020)	para	refinamento	do	I	Plano	de	Ação	In-
ter-Redes	(2019)	e	elaboração	prática	futuras	
das atividades conjuntas no âmbito regional. 



32

I VOLUME  HOB

PERSPECTIVAS 
FUTURAS
 Atualmente o Ministério de Meio Ambiente implementa dois grandes projetos em torno 
do	tema	das	Áreas	Marinhas	Protegidas	e	do	Planejamento	Espacial	Marinho,	o	GEF	MAR16 e o 
TERRA MAR17.	Estas	iniciativas	estão	realizando,	em	conjunto,	a	construção	participativa	do	Pro-
jeto	Político	Pedagógico	da	Zona	Costeiro	Marinha	Brasileira	(PPPZCM).	O	PainelMar,	através	da	
secretaria	executiva,	participa	deste	processo,	junto	com	cerca	de	50	representantes	dos	territó-
rios	costeiros	do	Brasil,	dentre	eles	sociedade	civil,	poder	público,	academia,	pescadores	artesa-
nais,	indígenas,	caiçaras	e	quilombolas.	
	 O	objetivo	da	construção	do	PPPZCM	é	criar	diretrizes	pedagógicas	e	institucionais	que	
contribuam	para	o	desenvolvimento	de	processos	educativos	com	vistas	à	conservação	e	uso	
sustentável da biodiversidade na Zona Costeira e Marinha do Brasil (ZCM). O processo se dará por 
meio	da:	i)	identificação,	sistematização	e	documentação	do	conjunto	de	processos	educativos	
da	Zona	Costeira	e	Marinha,	com	foco	na	conservação	e	uso	sustentável	da	biodiversidade,	bem	
como,	suas	inter-relações	histórico-culturais,	políticas,	sociais	e,	econômicas	contextualizadas	
nos	territórios,	ii)	fomento	à	participação	social	e,	ao	fortalecimento	de	estruturas	de	governan-
ça,	como	conselhos	gestores	e	outros	espaços	de	participação,	iii)	promoção	dos	processos	de	
formação	dialógica	com	mobilização,	diagnósticos,	articulação,	construção	coletiva,	comunica-
ção,	planejamento,	monitoramento	e,	avaliação	na	ZCM,	e	iv)	fomento	aos	ambientes	favoráveis	
para	identificação,	criação	e,	fortalecimento	de	Redes	de	Aprendizagens	na	ZCM.
	 Ademais	ao	exposto,	é	perspectiva	do	time	Mandato	Coletivo	um	delineamento	preciso	
da	sua	atuação,	buscando	identificar	com	mais	clareza	sua	finalidade	e	objetivos,	premissas	bá-
sicas	para	composição,	funcionamento	e	articulação.	

16 https://www.funbio.org.br/programas_e_projetos/gef-mar-funbio
17	https://www.mma.gov.br/gestao-territorial/projeto-terramar.html
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INTRODUÇÃO
 “Eu comunico, tu comunicas, nós 
educomunicamos”.1 Nos dias de hoje, o aces-
so à informação em massa está no cotidiano 
de grande parcela da população brasileira. 
A questão é: até que ponto essa aceleração 
da produção e consumo de informação tem 
auxiliado na formação do indivíduo? A edu-
comunicação tem um papel importante na 
absorção de uma informação, na sua trans-
formação em conhecimento e na utilização 
desse conhecimento para a transformação 
social. Isso porque a educomunicação não 
se preocupa apenas com a informação, mas 
com o aprendizado que vem aliado a ela, com 
o processo de tomada de consciência e com 
as transformações sociais que ela pode gerar.
 Neste capítulo, trazemos brevemente 
alguns conceitos de educomunicação e sua 
relação com as temáticas socioambientais 
costeiras e marinhas, apresentando alguns 
agentes que utilizam a educomunicação 
como um novo paradigma para a transforma-
ção socioambiental nos diversos temas que 
envolvem a zona costeira e marinha brasilei-
ra.
 Quer saber mais sobre como anda a 
educomunicação socioambiental costeira e 
marinha no Brasil? Continue lendo este capí-
tulo, e ao final saiba qual o seu papel nesse 
cenário de transformação socioambiental da 
zona costeira e marinha brasileira.

1 Expressão utilizada por Lima & Romão, 2011.
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O QUE É 
EDUCOMUNICAÇÃO?
 A educomunicação, como o próprio nome sugere, atua na interface da educação e da 
comunicação. E vai muito além da aplicação das Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TIC), ou da simples emissão de uma mensagem para um receptor (Soares, 2011). Seus princí-
pios incentivam a partilha de conhecimento numa linguagem acessível e de maneira que leve os 
interlocutores a uma reflexão sobre o tema, dando subsídios para que o indivíduo seja capaz de 
promover transformações no ambiente em que está inserido.

EDUCOMUNICAÇÃO =
CONHECIMENTO PARA 
A TRANSFORMAÇÃO 
SOCIAL

EDUCOMUNICAÇÃO =
APRENDIZADO 

PARA A TOMADA DE 
CONSCIÊNCIA

 A partir do princípio de que o conhecimento é de todos e para todos, a educomunicação 
é pautada no compartilhamento livre de informações (Lima & Romão, 2011), promovendo um 
ambiente de busca por conhecimento, de questionamentos e troca de saberes (Soares, 2006). 
Sempre levando em consideração para quem a comunicação será direcionada, identificando o 
tipo de linguagem e mídia mais adequada, e se preocupando com a transparência e veracidade 
das informações (Volpi & Palazzo, 2010). A educomunicação não impacta apenas os indivíduos 
que recebem determinada informação, ela começa preliminarmente com o próprio grupo que 
desenvolveu e compartilhou essa mensagem.

 A educomunicação pode acontecer tanto em ambiente formal de educação, quanto em 
ambientes informais (Soares, 2011). Muito se fala sobre a aplicação de ferramentas educomuni-
cativas no ambiente escolar para a promoção da emancipação dos indivíduos, seja no engaja-
mento dos alunos no processo de aprendizagem (Soares, 2011), ou até mesmo na autonomia des-
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ses alunos em relação à influência da mídia (Volpi & Palazzo, 2010). Já o ambiente digital é um 
cenário onde práticas educomunicativas estão sendo desenvolvidas nos últimos anos, visto que 
cada vez mais o meio digital vem deixando de ser apenas um instrumento midiático, passando a 
desempenhar um papel decisivo na transformação da consciência dos indivíduos (Soares, 2011).
 Não podemos esquecer, porém, que outro meio bastante eficaz de educomunicação, o 
mais básico de todos, é a comunicação “face a face”, onde a compreensão, troca de ideias, com-
portamentos e circulação de notícias se dá nas relações sociais “face a face” (MMA, 2008), pelo 
respeito ao diálogo, compreensão do outro enquanto sujeito, respeito à diversidade e aos direi-
tos humanos, entendendo a comunicação como direito humano fundamental, sem o qual não 
conseguimos conhecer e acessar os demais.

 Numa tentativa de categorização das áreas de atuação da educomunicação, temos um 
recente estudo que descreve seis (Figura 1): a educação na comunicação, a expressão educomu-
nicativa por meio das artes, a mediação tecnológica na aprendizagem, a pedagogia da educomu-
nicação, a gestão da educomunicação e a reflexão epistemológica (Martini, 2019).
 Os agentes educomunicadores podem se encaixar em uma ou mais dessas áreas ao mes-
mo tempo. E esses educomunicadores não precisam ser necessariamente profissionais da área 
da educação ou comunicação, eles podem ser indivíduos ou redes que, a partir dos seus conhe-
cimentos e saberes sobre determinado assunto, produzem estratégias e produtos audio-scripto-
-visuais de compartilhamento de informações (Lima & Romão, 2011), buscando contribuir com o 
ecossistema comunicativo (Salvatierra, 2020) na sua temática de atuação.

AMBIENTE 
DIGITAL

AMBIENTE 
ESCOLAR

FACE A FACE



39

EDUCOMUNICAÇÃO

Promoção de esforços no sentido 
da auto-expressão das pessoas e 
grupos por meio da pintura, vídeo, 
teatro, música e demais artes aces-
síveis. Onde a arte é uma ponte de 
sentido entre ações educativas e 
comunicativas.

O educomunicador atua 
como pesquisador, sis-
tematizando as expe-
riências e estudos no 
contracampo da Educo-
municação, primando 
pela produção social do 
conhecimento. Possibili-
tando uma avaliação da 
coerência entre a teoria 
e a prática. Onde a refle-
xão e a sistematização de 
experiências contribuem 
para a teoria da Educomu-
nicação, além da incorpo-
ração de novos conceitos 
e elementos que compro-
vem sua efetividade para 
o contracampo.

Aplicação de metodolo-
gias educomunicativas 
que integram a didática 
e a competência em me-
diações culturais, pro-
movendo abordagens co-
laborativas e pedagogia 
de projetos. Onde haja a 
identificação e descrição 
das práticas educomuni-
cativas utilizadas e suas 
mudanças, com elemen-
tos que indiquem o plane-
jamento e as estratégias 
pedagógicas utilizadas 
para o fortalecimento da 
aprendizagem significa-
tiva.

2 Adaptada de Martini, 2019.

LOREM IPSUM

EDUCOMUNICAÇÃO

EXPRESSÃO 
EDUCOMUNICATIVA

 POR MEIO DAS ARTES

MEDIAÇÃO 
TECNOLÓGICA NA 
APRENDIZAGEM

GESTÃO DA 
EDUCOMUNICAÇÃO

REFLEXÃO 
EPISTEMOLÓGICA

PEDAGOGIA DA 
EDUCOMUNICAÇÃO

EDUCAÇÃO NA
 COMUNICAÇÃO

Conjunto de ações e es-
tratégias que envolvem o 
planejamento, execução 
e avaliação de programas 
e projetos de intervenção 
nos ecossistemas educo-
municativos buscando a 
inter-relação entre edu-
cação, comunicação e 
tecnologia. Podendo se 
dar através da criação de 
redes, parcerias entre ins-
tituições e envolvimento 
com múltiplos atores para 
a realização das práticas 
educomunicativas.

Reflexão sobre o lugar 
dos meios de comunica-
ção na sociedade e seu 
impacto no indivíduo, 
analisando as diversas mo-
dalidades de comunicação, 
sua modulação e a ética 
nas relações auto-inter-
-trans-subjetivas. O foco é 
o indivíduo e seu domí-
nio sobre as linguagens e 
apropriação dos meios de 
produção.

Tecnologia educacional com prá-
ticas de gestão democrática das 
tecnologias da informação e da 
comunicação. Através de produtos 
audio-scripto-visuais, materiais de 
autoaprendizagem, descrição das 
práticas de gestão e as mudanças 
motivadas por elas. Além da análi-
se da influência dessas tecnologias 
na sociedade contemporânea e 
seus múltiplos usos.

FIGURA 1: Categorização das áreas de atuação da educomunicação2.
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O QUE É 
EDUCOMUNICAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL NA ZONA 
COSTEIRA E MARINHA E 
QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?
 A educomunuicação socioambiental foi definida como política de comunicação para a 
educação ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente, no âmbito do Programa Nacional de 
Educação Ambiental - ProNEA (BRASIL, 2005). Quando utilizada na construção de sociedades 
sustentáveis, a educomunicação se torna uma vertente da educação ambiental. Porém, a educo-
municação socioambiental não se restringe apenas a uma simples aplicação de produtos comu-
nicativos nas ações de educação ambiental ou no mero consumo de produtos midiáticos em te-
mas ambientais. Através da dialogia no processo de tomada de consciência, a educomunicação 
socioambiental é um instrumento de envolvimento do indivíduo com as temáticas ambientais, 
possibilitando o fortalecimento do poder de transformação que cada indivíduo possui na cons-
trução de uma sociedade sustentável.
 Na busca por uma relação mais sustentável entre a sociedade e os oceanos, a educo-
municação socioambiental costeira e marinha vem ganhando forma no Brasil. A zona costeira e 
marinha brasileira é composta por ambientes abundantemente produtivos e diversos, nos quais 
o ser humano está inserido. Cada vez mais se fazem necessárias ações de educomunicação que 
promovam o conhecimento sobre esses ecossistemas de forma acessível e dialógica. Essas ações 
podem auxiliar a população brasileira no processo da tomada de consciência sobre a importân-
cia desses ecossistemas para a vida humana, bem como do papel de cada indivíduo na proteção 
e uso sustentável dos ambientes e recursos costeiros e marinhos brasileiros.
 Além do poder de transformação nas ações individuais de cada cidadão, ao proporcionar 
trocas de conhecimentos e saberes sobre como os ecossistemas costeiros e marinhos funcio-
nam, a educomunicação socioambiental costeira e marinha tem o poder de fornecer subsídios 
para que a população interaja mais com as políticas públicas voltadas ao gerenciamento desses 
ecossistemas. Seja apoiando e/ou fiscalizando as políticas já existentes, ou até mesmo propondo 
novas ações, projetos e posicionamentos dos tomadores de decisão. Dessa forma a educomuni-
cação socioambiental costeira e marinha promove uma cidadania consciente na construção de 
uma sociedade mais sustentável.
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 Em 2021 se iniciará a Década da Ciência Oceanográfica para o Desenvolvimento Susten-
tável (Década dos Oceanos), liderada pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI) da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Esta campa-
nha vem para auxiliar no cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 14 
- Vida na Água, da Agenda 2030, que busca a conservação e o uso sustentável dos oceanos, dos 
mares e dos recursos marinhos (United Nations, 2020). 
 O Brasil, como signatário da Agenda 2030, deve buscar o cumprimento das 10 metas es-
pecíficas para os ambientes costeiros e marinhos. E o papel da educomunicação socioambiental 
costeira-marinha nesse caso é potencializar a autonomia e empoderamento para que diferentes 
atores e redes busquem a execução de políticas públicas eficientes para esses ecossistemas.
 Através da educomunicação é possível construir e difundir boas práticas na busca pela 
sustentabilidade dos oceanos. A partir de ações educomunicativas socioambientais nas temáti-
cas costeiras e marinhas os indivíduos podem desenvolver o senso crítico em relação às mensa-

A EDUCOMUNICAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL NA ZONA 

COSTEIRA E MARINHA 
PARA A DÉCADA DOS 
OCEANOS E PARA OS 

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL
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gens que recebem, tornando-se mais responsáveis na produção e compartilhamento de infor-
mações. Possibilitando também uma maior reflexão acerca da sua postura enquanto cidadãos, 
levando a uma responsabilidade como agente de transformação no contexto em que vive, inclu-
sive atuando com advocacy, ativismo ou lobismo3 em busca de políticas públicas mais assertivas 
para os ambientes costeiros e marinhos, impactando positivamente as metas dos ODS relacio-
nadas.
 Além disso, a educomunicação socioambiental realizada na zona costeira e marinha está 
diretamente ligada à promoção da Cultura Oceânica, um dos objetivos da Década dos Oceanos, 
pautada no reconhecimento do relacionamento sociedade-oceano como uma questão cultural 
(UNESCO, 2019). Os primeiros passos para aliar a educomunicação a Cultura Oceânica já foram 
dados. A UNESCO possui um portal online4 para promover a conscientização, troca de informa-
ções e ferramentas sobre a temática. E lançou recentemente um kit pedagógico5 intitulado “Cul-
tura Oceânica para Todos” que busca dar subsídios para que a educação formal seja mais abran-
gente com temáticas costeiras e marinhas.

³Você pode encontrar as definições de advocacy, ati-
vismo e lobby no capítulo Capítulo: Mandato
Coletivo.
4 Portal da UNESCO para a Cultura Oceânica: https://
oceanliteracy.unesco.org/.
5 Kit pedagógico “Cultura Oceânica para Todos”:
https://drive.google.com/file/d/1olfAfNiz5FSCp-
VXE0aJzHaHM-MMExr9L/view.

“A ‘Cultura Oceânica’, termo bra-
sileiro para Ocean Literacy, é um 
convite para escolas, empresas, 
ONGs, governo, universidades, 
comunidades, cidadãos, todos e 
cada um de nós, para reconhecer 
o papel do oceano em nossas vi-
das, para falar sobre sua impor-
tância, reconhecer nossa influ-
ência sobre o oceano, pensar em 
nossos comportamentos e propor 
ações, políticas públicas e ferra-
mentas inovadoras que ajudem 
a conservar o oceano e garantir 
a qualidade de vida das gerações 
futuras.”

UNESCO

https://oceanliteracy.unesco.org/
https://oceanliteracy.unesco.org/
https://drive.google.com/file/d/1olfAfNiz5FSCpVXE0aJzHaHM-MMExr9L/view
https://drive.google.com/file/d/1olfAfNiz5FSCpVXE0aJzHaHM-MMExr9L/view
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 No Brasil, os agentes educomunicadores socioambientais costeiros 
e marinhos são em sua maioria redes de indivíduos que produzem e difun-
dem o conhecimento acerca de temáticas costeiro-marinhas. Para melhor 
entender como a educomunicação vem sendo desenvolvida nessas temá-
ticas, realizamos um mapeamento que nos permitiu identificar quem são, 
onde atuam e quais as áreas do conhecimento abrangidas por esses agen-
tes educomunicadores.6

 Em um mapeamento preliminar7, foram identificados 55 agentes 
educomunicadores socioambientais costeiros e marinhos no Brasil. Tal 
amostra nos permite inferir sobre o atual panorama da educomunicação 
socioambiental que aborda essas temáticas em nosso país8. Esses agentes 
estão distribuídos de norte a sul na zona costeira brasileira, observando-se 
apenas que nenhuma ação de educomunicação foi registrada ou validada 
nos estados do Amapá, Paraíba e Sergipe (Figura 2).

QUEM SÃO OS AGENTES 
EDUCOMUNICADORES 

SOCIOAMBIENTAIS 
NOS TEMAS COSTEIROS E 

MARINHOS NO BRASIL?

6 A metodologia utilizada no mapeamento está disponível em:  https://painelmar.com.br/
7 O mapeamento de agentes educomunicadores socioambientais costeiros e marinhos 
será um processo contínuo no Programa Horizonte Oceânico Brasileiro, esse é o resultado 
da primeira aplicação da metodologia estabelecida.
8 O resultado do mapeamento com as informações detalhadas de cada agente educomu-
nicador socioambiental costeiro-marinho está disponível em: https://painelmar.com.br/

A ausência de respostas de agentes educomunicadores socioambientais costeiros 
e marinhos nos estados do Amapá, Paraíba e Sergipe não significam a ausência 
absoluta de ações educomunicativas nesta região. Esse é um resultado de um ma-
peamento realizado num curto período de tempo que provavelmente não atingiu 
os agentes educomunicadores dessa região. Acompanhe os resultados atualiza-
dos desse mapeamento na página do PainelMar https://painelmar.com.br/.

https://painelmar.com.br/
https://painelmar.com.br/
https://painelmar.com.br/
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 Em relação à natureza dos agentes que promovem educomunicação nas temáticas cos-
teiras e marinhas, verificamos que elas são principalmente executadas por organismos do ter-
ceiro setor (Organizações Não-Governamentais - ONGs, Organizações da Sociedade Civil de In-
teresse Público - OSCIPs, Organizações da Sociedade Civil - OSCs e Organizações Sociais - OCs), 
representando 34,6%. Seguido por iniciativas privadas (consultores autônomos, empresas de 
consultoria ambiental, fundações, entre outros), 19,2%; e universidades públicas/privadas que 
desenvolvem ações de educomunicação em forma de projetos de extensão ou até mesmo divul-
gação científica, 19,2%. 
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FIGURA 2: Base de atuação dos agentes 
educomunicadores socioambientais cos-
teiros e marinhos no Brasil.

FIGURA 3: Natureza das organiza-
ções que promovem educomuni-
cação socioambiental marinha e 
costeira no Brasil.
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 Em relação à natureza dos agentes que promovem educomunicação nas temáticas cos-
teiras e marinhas, verificamos que elas são principalmente executadas por organismos do ter-
ceiro setor (Organizações Não-Governamentais - ONGs, Organizações da Sociedade Civil de In-
teresse Público - OSCIPs, Organizações da Sociedade Civil - OSCs e Organizações Sociais - OCs), 
representando 34,6%. Seguido por iniciativas privadas (consultores autônomos, empresas de 
consultoria ambiental, fundações, entre outros), 19,2%; e universidades públicas/privadas que 
desenvolvem ações de educomunicação em forma de projetos de extensão ou até mesmo divul-
gação científica, 19,2%. 
 Além desses grandes grupos de agentes educomunicadores, constatamos que quase 6% 
dos promotores de educomunicação socioambiental na zona costeira e marinha no Brasil são 
pessoas físicas que têm afinidade com as temáticas, iniciaram projetos para aproximar a socie-
dade do oceano, e não oficializaram suas ações no segundo ou terceiro setor. Temos também 
7,7% que iniciaram coletivos que desenvolvem ações de educomunicação nas temáticas cos-
teiras e marinhas, e assim como o grupo anterior, não oficializaram suas ações no segundo ou 
terceiro setor.
 O mapeamento também nos permitiu observar que aproximadamente 13% das ações de 
educomunicação socioambiental marinhas e costeiras vieram de organizações do primeiro se-
tor, como ferramentas de gestão, e também como apoio em atividades de educação ambiental. 
No âmbito municipal e estadual as ações partiram diretamente do governo. Já no âmbito federal 
os agentes educomunicadores são principalmente do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) e utilizam a educomunicação como ferramenta na gestão compartilha-
da das Unidades de Conservação - UCs, e nas ações de educação ambiental voltadas ao público.
 As temáticas costeiras e marinhas trabalhadas pelos agentes educomunicadores mape-
ados são diversas (Figura 4). Notamos que as mais recorrentes estão relacionadas às políticas 
públicas costeiras e marinhas, pesca sustentável, poluição dos oceanos por resíduos sólidos, 
curiosidades e conservação de espécies de fauna marinha e temáticas relacionadas aos ecossis-
temas costeiros-marinhos.

 A identificação desses temas nos permitirá verificar o quanto as ações dos agentes edu-
comunicadores socioambientais costeiros e marinhos vêm se relacionando com as temáticas do 
ODS 14. Saiba mais no III Relatório Horizonte Oceânico Brasileiro.

FIGURA 4: Temas onde estão sendo desenvolvidas ações de educomunicação socioambiental costeira e marinha 
no Brasil.
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 Além de promover a conservação de espécies e ecossistemas ameaçados, a 
AQUASIS, com parceria do SESC, executa, desde 2002 o Projeto Brigada da Natureza, 
que visa auxiliar crianças e adolescentes em vulnerabilidade social na região de Ipa-
rana, Pacheco e adjacências (litoral do município de Caucaia, Ceará), resgatando sua 
autoestima, desenvolvendo noções de cidadania e meio ambiente e incentivando o 
trabalho em grupo através do cooperativismo.
 Todos os anos, o projeto Brigada da Natureza seleciona alunos matriculados 
nas escolas públicas da região, buscando complementar a sua educação com infor-
mações sobre sustentabilidade e conservação dos recursos naturais, e atividades 
práticas ligadas à arte e cultura, reciclagem, biologia da conservação, cidadania 
e geração de renda. As turmas são compostas por 20 a 25 alunos, e tem a duração de 
um (01) ano, com atividades todos os dias pela manhã, seguindo e complementando o 
calendário letivo. Mais de 300 crianças já participaram deste projeto desde sua criação, 
transformando-as em cidadãos mais responsáveis e promovendo oportunidades de 
trabalho.
 Atualmente com o apoio da ENEL, através do edital Luz Solidária 2018, o pro-
jeto tem como objetivo instrumentalizar a Brigada da Natureza para que possa realizar 
eventos de conservação da natureza (com destaque para os animais da fauna cea-
rense ameaçados de extinção) e desenvolver ferramentas de divulgação e mobili-
zação através de apresentações culturais (banda de música e teatro corporal) além 
de mídias sociais e meios de comunicação digital.

EXEMPLOS DE 
CASOS DE AGENTES 
EDUCOMUNICADORES 
SOCIOAMBIENTAIS NOS 
TEMAS COSTEIROS E 
MARINHOS NO BRASIL

PROJETOS BRIGADA DA NATUREZA
AQUASIS - ASSOCIAÇÃO DE PESQUISA E 
PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS 

AQUASIS.ORG

TERCEIRO
SETOR

http://aquasis.org
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 A educação e a comunicação ambiental são pilares essenciais para atingirmos 
os objetivos da conservação de uma espécie ameaçada de extinção, em especial no 
caso da toninha, o golfinho em maior risco do Atlântico Sul Ocidental. Sob essa orien-
tação, o Projeto Toninhas desenvolve inúmeras ações de envolvimento ambiental 
presenciais e online.
 Um dos locais para essas atividades é o Espaço Ambiental Babitonga, um 
centro de visitação aberto ao público. Esse espaço educador está inserido no roteiro 
turístico de São Francisco do Sul - Santa Catarina e se consolida no calendário escolar 
de diversas instituições de ensino da região. 
 A produção de materiais educativos e de divulgação, também, são um ponto 
forte do projeto. Entre eles está o livro paradidático “A toninha Babi e sua turma: a 
importância e a beleza da Baía Babitonga” e o videodocumentário “Toninhas: no 
limite da sobrevivência”, ambos distribuídos gratuitamente. Os produtos têm como 
objetivo disponibilizar um material de referência para a sala de aula.
 Buscando aumentar a sintonia com o público infanto-juvenil, o Projeto To-
ninhas também aposta em novas alternativas de comunicação no universo digital. 
Com uma presença constante nas principais redes sociais, cria um canal direto com 
seus públicos. Nesse contexto, foram criados dois aplicativos para celular e uma série 
desenhos animados “As aventuras da toninha Babi”, disponíveis no YouTube.
 Todas essas ações fazem parte das estratégias de popularização da toninha 
e são capazes de despertar engajamento para a proteção da espécie e do ambiente 
como um todo.

 O Projeto Ecossistemas Costeiros do Instituto de Biociências da USP em par-
ceria com a Fundação Florestal e Parque CienTec USP desenvolve no Estado de São 
Paulo o programa “Educação na Natureza”, que visa apoiar o ensino público usan-
do o meio ambiente como sala de aula, abordando todas as disciplinas a partir de 
assuntos ligados a eventos naturais ou climáticos em unidades de conservação. O 
principal foco do projeto consiste na melhoria do ensino público com interação entre a 
universidade, as UCs e as escolas do entorno.
 O projeto foi criado pelo docente Prof. Dr. Flavio Berchez, pesquisador do La-
boratório de Algas Marinhas (LAM) - Departamento de Botânica (IB USP), em 2002, com 
o desenvolvimento, aplicação e avaliação dos modelos de educação ambiental cons-
truídos por um grupo de graduandos, pós-graduandos e colaboradores, contextualiza-
dos em relação a questões ambientais e sociais, com objetivos holísticos e transforma-
dores.
 O modelo “Trilha das Mudanças Climáticas Globais” foi fundamentado nas 
bases conceituais: Phenomenon Learning (Educação Fenomenológica), Outdoor Lear-
ning (Educação ao Ar Livre) e Transdisciplinarity (Transdisciplinaridade). Seu aprendi-

PROJETO TONINHAS
FURJ/UNIVILLE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA 
REGIÃO DE JOINVILLE
PROJETOTONINHAS.ORG.BR/ 

PROJETO ECOSSISTEMAS COSTEIROS
IB/USP - INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS DA UNIVER-
SIDADE DE SÃO PAULO
FACEBOOK.COM/ECOSTEIROS2 

INICIATIVA
PRIVADA

INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO 
SUPERIOR

http://projetotoninhas.org.br/ 
http://facebook.com/ecosteiros2 
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 Para promover o conhecimento sobre o desenvolvimento sustentável, de-
senvolvemos uma série de projetos de educação ambiental e fortalecimento comu-
nitário voltados para o público de usuários da APA Costa dos Corais. Nestes projetos, 
buscamos utilizar ferramentas de educomunicação, pois acreditamos no poder peda-
gógico da comunicação e na importância de desenvolvermos ferramentas democráti-
cas de comunicação.
 O Projeto Jovens Protagonistas da Pesca Artesanal na APA Costa dos Corais 
(APACC) faz parte do processo de formação e descoberta de jovens lideranças a partir 

SETOR
PÚBLICO

zado ocorre em diferentes estações ao longo da trilha, durante um jogo cooperativo, 
onde cada grupo responde a perguntas em treze placas numeradas, com questões e 
desafios em cada uma.
 Outro diferencial deste modelo foi a elaboração de um documento único, o cha-
mado “Protocolo da Trilha das Mudanças Climáticas Globais”, aplicado pelos moni-
tores em exercício nas trilhas, a ser replicado em qualquer unidade de conservação, e 
que esteja especificamente voltado para grupos de estudantes de escolas públicas.
 Esse protocolo apresenta, ao longo de trilha dentro do ambiente natural, a 
questão do acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera a partir da queima de 
combustíveis fósseis, relacionando-o aos processos de fotossíntese e respiração. 
Mostra esses últimos como processos em equilíbrio, que contrastam com a queima 
acelerada de combustíveis fósseis, onde o carbono estocado no subsolo por milhões 
de anos é liberado em quantidades maciças em um período curto de tempo.
 Paralelamente ao desenvolvimento dos modelos de Educação, há também o 
Credenciamento de Monitores Ambientais, que visa priorizar o treinamento con-
tínuo dos seus monitores, buscando sua avaliação de forma crítica, que indique a 
necessidade de adequações e a busca de melhores resultados. Aos credenciados no 
programa, são oferecidos alguns cursos destinados à capacitação e certificação de mo-
nitores ambientais para aplicação do “Protocolo da Trilha das Mudanças Climáticas 
Globais”. O treinamento tem diferentes níveis de especialização, cada um deles libe-
rando para atuações progressivamente mais abrangentes, de acordo com o registro de 
horas cadastrados no “logbook” - documento onde são registrados as atividades de 
cada monitor. 
 Ao final, como parte do processo de aprendizado, após os alunos percorrerem 
a Trilha das Mudanças Climáticas Globais, as escolas parceiras do Projeto Ecossistemas 
Costeiros são convidados a elaborar um curta metragem e incentivados a participar 
anualmente do concurso na modalidade “Melhor Vídeo” sobre Mudanças Climá-
ticas Globais, sob ótica do júri acadêmico da Universidade de São Paulo. O concurso 
este ano está em sua Quinta Edição e foi lançado como forma de avaliar o processo 
educacional realizado com alunos e professores ao longo do ano. 
 Os vídeos ganhadores são exibidos nas escolas como forma de educação 
e incentivo. De tal forma, os monitores credenciados e alunos de escolas recebem 
orientações para a produção de vídeos com base no regulamento do concurso, 
através de oficinas com profissionais na área de educomunicação.
 Os vídeos vencedores podem ser visualizados na perfil do Projeto Ecossiste-
mas Costeiros no site Youtube.

PROJETOS JOVENS PROTAGONISTAS NA PESCA ARTESANAL, 
GUARDIÕES DO PEIXE BOI E APAIÓ NA APA COSTA DOS CORAIS
ICMBIO - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODI-
VERSIDADE
WWW.ICMBIO.GOV.BR/APACOSTADOSCORAIS 

http://www.icmbio.gov.br/apacostadoscorais
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do desenvolvimento de encontros com jovens de famílias de pescadores artesanais 
da APACC. Os temas e as ferramentas pedagógicas lúdicas são escolhidos pelos pró-
prios jovens. Cada módulo gera uma série de materiais pedagógicos que são disponi-
bilizados no Instagram do projeto e no canal do Youtube da APACC. A gestão das redes 
sociais do projeto é feito pelos jovens participantes.
 O Projeto Guardiões do Peixe Boi envolve alunos do ensino fundamental 2 
das escolas municipais da APACC, desenvolvendo atividades em sala de aula e em 
campo. Ao final da proposta os alunos elaboram apresentações diversas e produzem o 
“dia do peixe boi na escola”, que consiste na culminância do projeto. Nesta oportuni-
dade os materiais elaborados pelos alunos são apresentados à comunidade local.
 O Projeto APAió tem por objetivo chamar a atenção de visitantes e morado-
res locais para as riquezas da APACC. A proposta aborda temas de educação ambien-
tal e valorização da cultura tradicional local.

 Criado pela engenheira ambiental Diulie Tavares e pelo oceanógrafo Rafael, o 
Somos do Mar é um projeto de Educação Ambiental Itinerante que está percorrendo 
o litoral do Brasil a bordo de um motorhome educativo entregando atividades de 
forma gratuita em escolas públicas e instituições parceiras. Buscamos popularizar 
conhecimento sobre os oceanos e combater o lixo no mar disseminando práticas 
sustentáveis, de forma lúdica e criativa, unindo arte e ciência.
 Atualmente o carro-chefe é o espetáculo de teatro  “Mar de Soluções”, conta 
ainda com uma exposição, oficinas para escolas e oficinas formativas para educa-
dores. Em cada lugar que passamos aplicamos as atividades de acordo com a realida-
de local.
 Para aproveitar o percurso da viagem, e não deixar a ciência de lado, coleta-
mos dados científicos sobre lixo no mar nas praias, e quanto possível abaixo da 
superfície, por mergulho científico. Sempre divulgando e criando conteúdos rela-
cionados em nossas mídias sociais.
 Atuamos no protagonismo individual, no incentivo a reflexão e mudança 
de hábitos, consumo consciente,  geração e descarte de resíduos, estilo de vida e 
disseminação de conhecimentos sobre os oceanos. Buscamos tornar a oceanografia 
palatável e acessível a diversos públicos, bem como demonstrar a influência dos ocea-
nos em nosso dia a dia e a nossa influência, mesmo que indireta, sobre o mesmo.

 A missão do Coletivo Memórias do Mar é carregar sonhos e ideais de trans-
formação rumo à sustentabilidade e conservação da zona costeira e marinha. Ado-
tamos a intenção de ‘ação catalisadora’, realizada por meio de atividades de inter-
venção comunitária sob a perspectiva da educomunicação, integrando múltiplos 
saberes e multiplicando experiências de governança ecossistêmica e socioam-
biental.

PROJETO SOMOS DO MAR
DIULIE TAVARES E RAFAEL LANGELLA
SOMOSDOMAR.COM 

COLETIVO MEMÓRIAS DO MAR
FACEBOOK.COM/MEMORIASDOMAR 

INICIATIVA 
PESSOAL

COLETIVO

http://somosdomar.com
http://facebook.com/memoriasdomar 


50

I VOLUME  HOB

 O Coletivo Memórias do Mar participa ativamente de vários projetos, como o 
Projeto Meros do Brasil e o Projeto Babitonga Ativa. Além de promover formação em 
educomunicação como a realizada no XI ENCOGERCO e II SPBA.
 O Projeto Meros do Brasil promoveu a redação coletiva do Projeto Político 
Pedagógico do Coletivo Memórias do Mar e, a partir deste documento, desenvolveu 
ações de educomunicação no litoral brasileiro. Iniciamos com a cobertura educo-
municativa das atividades relacionadas à gestão costeira-marinha na Cúpula dos 
Povos (ação da sociedade civil paralela à Rio+20). Fizemos vídeos sobre o seminário 
de pesca artesanal e sobre a Ouvidoria do Mar (que foi organizada neste evento).
 Este trabalho inicial serviu como treinamento da equipe da unidade móvel que 
realizou a Expedição Memórias do Mar em 2013. A expedição percorreu 12 pontos 
focais de incidência do peixe Mero, em seis estados brasileiros, promovendo ações 
de educação, arte e cultura junto com as populações costeiras, seguindo os princí-
pios da educomunicação socioambiental.
 O público alvo foram coletivos culturais, escolas, associações e demais in-
teressados nos temas da preservação costeira, em especial o peixe Mero, que pos-
sui moratória de pesca no Brasil. A principal estratégia foi a realização de espetácu-
los musicais e a gravação de vídeos com as comunidades, sempre buscando traduzir 
as características culturais locais. As atividades eram realizadas junto com o público 
e planejadas com suas lideranças locais. Foram realizadas ações em: Ilha de Lençóis 
- MA, São Luís - MA, Tamandaré - PE, Penedo - AL, Praia do Forte - BA, Barra Grande - BA, 
Cumuruxatiba - BA, Caravelas - BA, Itaúnas - ES, Imbituba - SC e Laguna -SC.
 Na Formação em Educomunicação realizada no XI ENCOGERCO e II SBPA, en-
tre 15 e 19 de outubro de 2018, em Florianópolis/SC realizamos a “Oficina de Lingua-
gem Audio-scripto-visual - Cobertura Colaborativa” que teve por objetivo despertar 
perguntas, provocar reflexão e abrir novas janelas para o campo da Educomunica-
ção. Foi um espaço destinado a ver, ouvir e produzir mensagens com imagens, tex-
to, grafismos e sons. Para tanto, foi abordado na prática: como contar uma história, 
como difundir ideias e compartilhar experiências, a escrita do roteiro, técnicas de 
operação de câmera, de microfone e de edição.
 Por meio da prática colaborativa, buscamos um olhar crítico sobre a comu-
nicação, na perspectiva de uma prática consciente do seu papel educativo. O audio-
visual foi decomposto em seus componentes audio-scripto-visuais, para que se per-
ceba melhor como estas linguagens podem se integrar nos produtos multimídia da 
atualidade. 
 A Oficina de Roteiro e Direção buscou apresentar uma proposta de reflexão 
sobre a importância da abordagem no ato da comunicação, a partir da escolha e do 
planejamento  da linha de condução utilizada para “contar a história” ou simplesmen-
te informar.
 Nas aulas teóricas foram discutidas e propostas reflexões sobre a multidis-
ciplinaridade que a metodologia do cinema proporciona e como o trabalho em 
equipe é enriquecedor para a comunicação da academia e do poder público com a 
sociedade civil. 
 Através da prática da oficina de captação, com equipamentos de cinema, os 
alunos realizaram entrevistas com pescadores nativos, pesquisadores, ativistas e 
realizaram a cobertura do evento para criar um produto audiovisual de cinco mi-
nutos  que foi editado na oficina de edição e exibido ao final do evento.
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CIDADÃO
CIENTISTA

PROFESSOR(A)
do ensino fundamental, médio ou superior

ALUNO(A)
do ensino fundamental, médio ou superior

• Aproprie-se de formas de atuar como protagonista na transformação social em sua 
instituição de ensino.

• Participe ativamente das suas aulas, das semanas acadêmicas, workshops, feiras 
de ciências e outros momentos de construção de ideias e trocas de conhecimentos. 
Valorize as ações propostas pela sua instituição de ensino. 

• Crie e/ou participe de grupos de estudos que se dediquem à discussões relaciona-
das ao ambiente costeiro-marinho. Identifique junto com seus colegas problemáti-
cas nessas temáticas e busquem coletivamente a sua resolução.

• Proponha um projeto de meio de comunicação coordenado pelos alunos.
• Participe e valorize as ações de Grêmios Estudantis e Centros/Diretórios Acadêmi-

cos, utilizando esse espaço como apoio para ações educomunicativas, conectando 
as demandas globais na sua realidade local.

• Promova espaços de discussão e construção coletiva sobre temá-
ticas relacionadas aos ambientes costeiros e marinhos.

• Estimule seus alunos a ter criticidade e checar as informações 
acessadas no ambiente virtual.

• Incentive que sejam realizadas semanas acadêmicas, workshops, 
feiras de ciências, entre outros momentos de construção de 
ideias e troca de conhecimentos.

• Promova ecossistemas educomunicativos dinâmicos por meio 
de grupos que se reúnam em torno da produção midiática. Eles 
podem divulgar os diversos saberes locais e científicos por meio 
do vídeo, do rádio, do jornal impresso ou outras linguagens au-
dio-scripto-visuais. Estimulando a investigação da realidade am-
biental a sua volta, interagindo com a comunidade, vendo bons 
exemplos e possibilitando o sentimento de co-responsabilidade 
por boas práticas.

• Estimule a implementação de práticas pedagógicas educomu-
nicativas na sua escola, de acordo com Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).

• Ao utilizar as mídias sociais, faça com criticidade, sempre che-
cando a fonte das informações, para “não cair” ou compartilhar 
fake news/desinformações.

• Repasse a importância da checagem das informações disponí-
veis nas mídias sociais para seus amigos e familiares, criando 
uma rede de compartilhamento de informações seguras.

• Participe de grupos e fóruns online que compartilhem e tro-
quem conhecimentos e saberes sobre as temáticas costei-
ras-marinhas. Você pode colaborar nesses espaços comparti-
lhando informação de qualidade a partir do acesso à revistas 
de divulgação científica e portais especializados na temática 
costeira e marinha.

• Conheça e valorize as iniciativas locais de mediação de infor-
mações.

• Preocupe-se em como passar o conhecimento científico 
produzido numa linguagem mais acessível para a popu-
lação.

• Impulsione ações educativo-culturais em escolas e orga-
nizações em geral, democratizando o saber científico e 
apoiando a mudança de hábitos e transformação social.

• Organize ou participe ativamente de congressos e wor-
kshops, promovendo e protagonizando a troca de co-
nhecimentos e saberes sobre as temáticas costeiras-ma-
rinhas.

• Dê preferência por pesquisa-ação participativa, aproxi-
mando mais a academia da sociedade, firmando com os 
atores sociais locais compromissos de transformação ali-
nhados aos parâmetros globais, como os ODS.

• Promova a troca de saberes com as populações, valendo-
-se de diversos meios audio-scripto-visuais.
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EMPREENDEDOR(A) 
ou gestor(a) no setor privado

TOMADOR(A) DE DECISÃO 
(Legislativo, Executivo e Judiciário, Ministério Público, gestores e 
funcionários públicos da esfera federal, estadual e municipal)

• Busque conhecer boas práticas educomunicativas e pen-
se coletivamente projetos de lei que protejam os ambien-
tes costeiros e marinhos.

• Valorize os ambientes de participação popular na política 
pública, como os conselhos e câmaras técnicas e demais 
espaços que discutem temáticas ambientais.

• Consulte os documentos que apoiam o Programa Na-
cional de Educação Ambiental (ProNEA), em especial os 
materiais relativos à Educomunicação Socioambiental, e 
alinhe suas ações locais às prerrogativas do Ministério do 
Meio Ambiente.

• Busque parcerias nos diversos níveis (local, regional, na-
cional e internacional), para ampliar o alcance de políti-
cas e programas que possam promover práticas educo-
municativas em rede. Estratégias como essa ampliam a 
sustentabilidade das ações para além de um único perío-
do de gestão. Pense a curto, médio e longo prazo. 

• Promova e/ou apoie ações educomunicativas 
relacionadas às temáticas costeiras e marinhas.

• Dedique uma pequena porcentagem de seus lu-
cros para patrocinar e fomentar ações de educo-
municação socioambiental nos temas costeiros 
e marinhos em seu país. Você pode lançar um 
edital para selecionar iniciativas, por exemplo.

 Agora que você já conhece um pouco mais 
sobre os conceitos que envolvem a educomunica-
ção e como ela vem funcionando na área socioam-
biental costeira e marinha brasileira, separamos 
algumas dicas para que você possa embarcar nes-
sa jornada, fomentando e/ou promovendo a edu-
comunicação socioambiental costeira-marinha no 
Brasil.

E O QUE VOCÊ TEM A VER 
COM A EDUCOMUNICAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL 
NA ZONA COSTEIRA 

E MARINHA 
EM NOSSO PAÍS?

Você é ou conhece um agente edu-
comunicador socioambiental que 
atua nas temáticas costeiras-mari-
nhas no Brasil? Mande um e-mail para 
painelmar@gmail.com até janeiro 
de 2022, receba o formulário e faça 
parte do mapa interativo de agentes 
educomunicadores socioambientais 
costeiros-marinhos! Acesse o mapa 
em www.painelmar.com.br.

http://www.painelmar.com.br
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O QUE 
VOCÊ VAI 

ENCONTRAR 
NESTE 

CAPÍTULO?
 Este capítulo é uma sintetização do 
trabalho “Lições aprendidas a partir das re-
des de aprendizagem marinhas” desenvolvi-
do, como requisito parcial para a obtenção 
do grau de Mestre em “Assuntos Marinhos”, 
por Henry Bell, Dave Berndtson, Kathryn Dal-
ton, Benjamin Kantner e Marlena Skrobe sob 
orientação dos doutores Patrick Christie e 
Leopoldo Gerhardinger. O capítulo traz infor-
mações sobre a percepção dos autores sobre 
as redes de aprendizagem marinhas a partir 
de entrevistas com integrantes de diferentes 
organizações que atuam em com temáticas 
marinhas. As organizações entrevistadas, sua 
localização e escala de atuação estão dispo-
níveis no Apêndice A.
 A presente traduação foi realizada por 
integrantes da associação Oceano à Vista. 
Além da tradução também foram inseridos 
comentários, que representam opiniões ba-
seadas no conhecimento e experiência adqui-
ridas por estes integrantes da Oceano à Vista 
no curso de seu desenvolvimento pessoal e 
acadêmico. Os comentários buscaram apro-
ximar os resultados do trabalho, à realidade 
brasileira tendo como referencial as organi-
zações parceiras do Painel Mar e vinculadas 
ao Programa Horizonte Oceânico Brasileiro.
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INTRODUÇÃO
 O declínio na saúde oceânica global 
representa uma séria ameaça ao bem-estar 
humano e seus seus modos de vida (Bindo-
ff et al., 2019). Abordagens convencionais, 
hierárquicas, unidisciplinares, nas quais os 
Estados ou lideranças determinam decisões, 
não são capazes de abordar problemas oceâ-
nicos urgentes, complexos e multi-escalares 
(Lemos & Argrawal, 2006). Alcançar objetivos 
ambiciosos de larga escala, como os Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
desenvolvidos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), só será possível no âmbito dos 
oceanos se o status quo, que hoje foca na 
abordagem de governança e gerenciamen-
to, for direcionado para equidade, inclusão 
e colaboração (Cisneros-Montemayor et al., 
2019). Os conceitos de redes e estruturas de 
redes, como as redes de aprendizagem rela-
cionadas a temática marinha, estão na van-
guarda de soluções inovadoras para os pro-
blemas complexos enfrentados pelos nossos 
oceanos e por aqueles que dependem de 
seus recursos como meio de subsistência 
(Keast et al., 2004).
 Uma rede consiste em um conjunto 
de atores ou temáticas que se conectam em 
torno de um propósito em comum (Bogartti 
& Halgin, 2011). Existem termos diferentes 
usados para descrever redes compostas por 
indivíduos e/ou organizações que se únem 
para compartilhar e produzir conhecimento 
(Pietri et al., 2015), incluindo comunidades 
de prática (Wenger et al., 2002), redes sociais 
(Walton et al., 2014), redes de aprendizagem 
(The Heinz Center, 2004), redes de conheci-
mento (Creech & Willard, 2001), comunida-
des epistêmicas (Adler & Haas, 1992), e redes 
de conhecimento-ação (Shrivastava et al., 
2016).

No âmbito do HOB podemos citar al-
guns exemplos de redes que podem 
ser enquadradas nessas definições. 

 As redes de aprendizagem marinhas 
têm o potencial de abordar uma multiplici-
dade de questões que inibem o efetivo ma-
nejo marinho e a governança. Nelas, a troca 
de informação, capacitação, e o comparti-
lhamento de boas práticas são geralmente 
potencializadas (Christie et al., 2016; FAO, 
2017; Philibotte et al., 2019). A dinâmica e o 
fluxo contínuo de informação e boas práticas 
entre os membros de uma rede podem aju-
dar a criar o manejo adaptativo e proativo

COMUNIDADE DE PRÁTICA: 
CONFREM

REDE DE APRENDIZAGEM: 
Fórum de Comunidades 

Tradicionais

REDE SOCIAL: 
Rede Praia Limpa

COMUNIDADE EPISTÊMICA: 
Ouvidoria do Mar

REDE DE CONHECIMENTO-AÇÃO: 
Future Earth
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necessário para abordar questões atuais do manejo e governança marinhas que são dificulta-
das por desafios relacionados a mudanças climáticas, segurança alimentar, e outros problemas 
transfronteiriços (Cvitanovic et al., 2015). Outro aspecto facilitador das redes está na colabora-
ção e comunicação, as quais podem ajudar a superar estes desafios gerados por barreiras cultu-
rais e por diferenças regionais ou geográficas (Cohen et al., 2012; Zhang & Dawes, 2006). Muito 
dessa colaboração ocorre através da troca de conhecimento em diversos níveis , inclusive entre 
cientistas e tomadores de decisão, como uma complexa e contínua rede de interações (Bidwell 
et al., 2013; Haythornthwaite, 2006). As redes oferecem oportunidade de engajamento entre os 
pares e possibilitando que os mesmos aprendam entre si, emprestem conselhos, e desenvolvam 
práticas e abordagens compartilhadas para superar desafios em comum (Cummings & van Zee, 
2005; Pietri et al., 2015). Sendo assim, nós buscamos determinar como isso é realizado e porque 
os insumos necessários para desenvolver, implementar e operar essas redes são incertos e al-
tamente dependentes do contexto (Cvitanovic et al., 2015; Fazey et al., 2007). Esperamos assim 
expandir e listar as aplicações e conquistas práticas das redes de aprendizado marinhas.
 O objetivo desta pesquisa é contribuir para o atual entendimento das redes de aprendi-
zado marinhas, examinar quais características contribuem para sua eficácia, e identificar futuros 
assuntos a serem pesquisados. Foram estabelecidas três questões norteadoras para guiar o pro-
cesso de pesquisa:

1. O que são redes de aprendizagem marinhas e por que elas se formam?

2. Quais características contribuem para a eficácia das redes de aprendizagem marinhas?

3. Quais as conquistas das redes de aprendizagem marinhas e como elas afetam o manejo e a 
governança marinha?

MÉTODOS
 Esta pesquisa visa entender e sintetizar boas práticas para o desenvolvimento e imple-
mentação de redes de aprendizado que atuem no âmbito do manejo e governança oceânica. 
Depois de uma revisão inicial da literatura e extensa pesquisa por dentro das redes de aprendi-
zagem marinhas existentes, foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas com 40 informantes 
especialistas pertencentes a 16 redes de aprendizagem marinhas ao redor do mundo (Apêndice 
A). As entrevistas foram conduzidas e transcritas entre novembro de 2019 e janeiro de 2020. Nos-
sos informantes-chave encontravam-se em 13 países, e todos eles possuíam papéis relevantes 
na estrutura administrativa dessas redes como líder (8), coordenador (12), conselheiro (15), ou 
membros da equipe principal (5). Apesar de uma parte das descobertas lidar com temas como a 
participação e engajamento de um membro da rede, é importante notar que os dados provém 
da perspectiva passada por pessoas envolvidas nos níveis de administração e gestão dessas re-
des, e não incluem outros membros ou participantes. Ganhamos uma visão crítica de nossos 
informantes sobre estes assuntos, mas reconhecemos que suas perspectivas não representam 
todas as vozes dentro das redes de aprendizagem marinhas. 
 As abordagens, para codificação e análise qualitativa de nossos dados provenientes
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das entrevistas,  foram conduzidas com base nos prin-
cípios de Strauss & Corbin (1990) Basics of Qualitative 
Research. As entrevistas foram codificadas através da 
versão 8 do software Atlas.ti e Atlas.ti Cloud usando os 
princípios teóricos sensíveis ao processo de codifica-
ção aberta e axial a fim de gerar nossos resultados. A 
partir do uso de uma abordagem teórica fundamen-
tada em nossas análises, cinco temas se destacaram: 
lógica da rede, operações, participação, liderança, e 
conquistas. Para os propósitos deste capítulo, estes 
resultados foram condensados na seção ‘descobertas 
principais’.

DESCOBERTAS
PRINCIPAIS
 Conduziu-se esta pesquisa a fim de determi-
nar a necessidade das metas buscadas pelas redes de 
aprendizagem marinhas, as quais são relativamente 
novas e sub estudadas, e sua eficácia. Ao comparar as 
informações obtidas através das entrevistas com pu-
blicações sobre redes de aprendizagem, identificamos 
evidências que corroboram a necessidade da existên-
cia de redes, assim como elementos-chave que contri-
buem fortemente para a eficácia das redes de apren-
dizagem marinhas, tanto as emergentes quanto as já 
estabelecidas. Enquanto os entrevistados se referiam 
às suas respectivas redes com uma variedade de ter-
mos determinados por contextos linguísticos e cultu-
rais (Figura 1), seu objetivo em comum é melhorar a 
saúde dos oceanos e os modos de vida daqueles que 
dependem dos ambientes marinhos.

O termo “rede” é muito abrangente. E é necessá-
rio que haja maleabilidade na definição do termo 
neste contexto. A pesquisa desenvolvida aborda o 
termo rede como sendo qualquer tipo de conexão 
entre pessoas a fim de solucionar problemas espe-
cíficos e/ou locais. No Brasil, o trabalho em rede, 
em geral, está associado a grupos de trabalho/atu-
ação que desenvolvam atividades em conjunto.
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 As descobertas sugerem que redes são necessárias para preencher lacunas na gover-
nança oceânica e costeira e na capacitação de indivíduos que trabalham nas áreas marinhas. 
Em vários casos a demanda para o surgimento de uma rede vem de problemas que demandam 
ações urgentes mas que ainda não possuem soluções nas estruturas de governança. Quando 
as redes são eficientes e efetivamente funcionam, elas servem como canais para a tradução, 
agregação, validação e disseminação de conhecimento e informações que suportam sistemas 
de governança mais inclusivos, sustentáveis e adaptativos. Embora as redes de aprendizagem 
marinhas não sejam uma panaceia para questões costeiras e oceânicas, elas possibilitam a inclu-
são de atores sociais que foram excluídos anteriormente dos regimes de gestão da governança 
oceânica. Apesar desta importância, certos mecanismos que existem fora do alcance/controle 
das redes podem inibir, independente das respostas resultantes das atividades das redes tiver, 
os impactos pretendidos. Por exemplo, depois de transferir conhecimentos úteis e utilizáveis às 
mãos de tomadores de decisões, estes tomadores de decisões podem não aceitar, considerar ou 
utilizar tais informações. Knott and Wildavsky (1980) observaram isto como uma barreira crítica 
à disseminação efetiva do conhecimento. As redes que atuam na produção de conhecimentos 
para incentivar uma melhor implementação de políticas, encontram nessa barreira um desafio 
significativo. Outras barreiras incluem a ignorância dos conhecimentos existentes bem como a 
desconfiança ou uma falta de diálogo entre o conhecimento existente e aqueles que precisam 
dele. As descobertas sugerem fortemente que, no contexto marinho, o sistema de redes pode-
majudar a contornar os dois últimos obstáculos.

Em relação a Redes Costeiras e Marinhas, podemos considerar o processo de confecção e 
tramitação do Projeto de Lei nº 6969/13 (Lei do Mar) como uma demonstração da impor-
tância das redes no que diz respeito ao suporte aos sistemas de governança. 
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Outros exemplos poderiam ser redes acadêmicas que fornecem informações que subsi-
diam a adoção de medidas de gestão de ambientes naturais marinhos e de seus recursos, 
neste caso o “Tainhômetro” desenvolvido pela Oceana é um exemplo de atuação de uma 
rede que subsidiou a adoção de um maior controle e sistematização de um importante 
recurso pesqueiro na região sul do Brasil, onde atualmente existem cotas de capturas por 
embarcações permissionadas a pesca deste recurso.

A CRIAÇÃO E METAS DAS 
REDES MARINHAS

 A fase de criação de uma rede marinha é um momento crítico que pode incentivar o su-
cesso e a longevidade dessa rede ou, alternativamente, minar severamente sua funcionalidade, 
assim como nenhuma rede pode sobreviver sem um senso de propósito (Biermann et al., 2019). 
Este processo foi descrito por um conselheiro de uma rede global, “primeiras coisas primeiro, 
faça um inventário do que é o que - defina seu universo.” Lideranças das redes devem definir 
claramente (1) porque a rede é necessária, (2) quais são os objetivos da rede, (3) qual o público 
alvo que a rede planeja atingir ou quais os membros que a rede irá engajar, (4) o processo pelo 
qual a rede irá alcançar seus objetivos, e (5) quais os produtos que a rede irá gerar e como esses 
produtos irão ajudar a rede a atingir seus objetivos.
 O processo de estabelecer estas intenções e definições é extremamente importante, 
mas flexibilidade e versatilidade são essenciais para garantir que a rede continue a responder a 
questões variáveis e capaz de envolver as necessidades de seus membros. É importante deter-
minar as necessidades dos participantes e potencializar as expertises da rede, especialmente 
em situações de tempo e recursos limitados. Um informante com MPAConnect enfatizou este 
ponto, “adotar este tipo de abordagem a partir de capacidades tem sido valioso para auxiliar 
na alocação de recursos escassos, e também tem ajudado a justificar onde e porquê você está 
direcionando recursos com as ferramentas também sendo úteis para acompanhar o progresso.” 
Isto requer uma comunicação eficiente entre os membros para garantir que a rede os esteja re-
presentando, e para determinar as prioridades e metas da rede. Caso contrário, a rede arrisca-se 
a produzir informações redundantes ou desnecessárias que podem limitar sua participação ou 
mesmo sua sustentabilidade.
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 Dependendo de suas metas e objetivos, as redes de apren-
dizagem marinhas desempenham uma variedade de funções, e se 
engajam e contribuem com uma variedade de atores nas escalas 
locais, nacionais, regionais e internacionais. Muitas redes visam 
gerar melhorias no campo do gerenciamento marinho através de 
workshops de capacitação, sessões de desenvolvimento de habi-
lidades e trocas de conhecimentos entre pares. As redes de apren-
dizagem marinhas também reúnem diversas partes interessadas 
em encontros e fóruns, engajam cientistas, tomadores de deci-
sões, e outros atores em conferências internacionais e coordenam 
a coleta de informações de iniciativas em funcionamento a fim de 
informar o desenvolvimento e a implementação de políticas efe-
tivas, incluindo regulamentações para pesca sustentável e novas 
medidas de proteção marinha. Além disso, elas auxiliam na cria-
ção de produtos de uso aplicado, como recomendações para áreas 
protegidas ou guias de restauração de corais, e contribuem com 
publicações científicas influentes e bancos de dados informativos.

ATIVIDADES 
DA REDE

Um exemplo de 
produto de uso 
aplicado com au-
xílio de trabalho 
em rede é o de-
senvolvimento, 
aplicação e ado-
ção de dispositi-
vos de redução de 
captura inciden-
tal junto a frota 
pesqueira.

 Outra descoberta principal ressalta a importância dos tipos de conhecimento que as re-
des de aprendizagem trocam, criam, ou compartilham. Notamos tensões profundas a respeito 
de como os sistemas de conhecimento representados tinham implicações na adesão e na parti-
cipação que a rede era capaz de atrair. As redes sofreram para agregar perspectivas diversas sem 
também diversificar os tipos de conhecimentos representados. Um coordenador de uma rede 
global explicou a conexão entre participantes e conhecimentos, enfatizando, “uma diversidade 
de sistemas de conhecimentos e a necessidade de ter à mesa pessoas de mente aberta e antece-
dentes diversos para ter uma apreciação de um sistema de conhecimentos realmente diverso.” 
Assim como, demonstrar que a rede valoriza as perspectivas, tempo, e as contribuições de seus 
participantes constituem a base da expansão da associação entre todos os envolvidos.

PARCERIAS E 
DIVERSIDADE DE 
REPRESENTAÇÃO
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Para colocar um exemplo sobre representação diversa na realidade de uma rede brasi-
leira, podemos falar da rede Oceano à Vista. A intenção da Oceano à Vista é ajudar na 
promoção da Oceanografia enquanto ciência e área profissional, contudo a Oceanografia 
é entendida como uma ciência ampla e por mais que profissionais da área sejam capazes 
de compreender de forma integrada suas áreas e processos envolvidos, estes profissio-
nais em geral são especialista em uma ou outra área. Logo, para que a Oceano à Vista 
possa atingir seus objetivos é necessário que ela agregue especialistas de diversas áreas 
da Oceanografia para poder se comunicar de forma adequada a respeito de todas.

 A análise sugere que o aumento da representação das localidades onde uma rede conduz 
um trabalho leva a metodologias inovadoras de criação de conhecimentos, e ajudarão a melho-
rar o modo que o conhecimento é comunicado e compartilhado. Em conformidade com os ob-
jetivos e público-alvo da rede, cada rede deveria propositalmente revestir, traduzir, e apresentar 
conhecimentos e informações para que estes sejam acessíveis e acionáveis para os que os irão 
usá-los. Conectando com as corretas pessoas e instituições a fim de auxiliar a implementação 
de conhecimentos vitais e instituir intervenções de conservação é essencial, e sem as conexões 
adequadas, as redes podem ser limitadas em sua habilidade de chamar a atenção para desafios 
ambientais. De fato, muitos informantes enfatizaram o papel essencial das parcerias, colabora-
ções, e do trabalho com outras redes e organizações locais a fim de melhor integrar as atividades 
ao contexto local e ganhar a confiança dos atores relevantes. Um informante da rede MIHARI de 
Madagascar descreveu o trabalho das redes para incluir participantes outrora marginalizados: 
“Desde o surgimento da MIHARI, as vozes das comunidades foram melhores representadas e 
fortalecidas … é uma plataforma única que realmente representa as vozes de pescadores arte-
sanais.” Ao invés de chegar em uma região ou comunidade com um rol pré-determinado de me-
tas, métodos e resultados esperados, as redes oferecem uma oportunidade de engajar em um 
verdadeiro processo dialógico de aprendizagem e solução de problemas (Freire, 1970) com as 
partes interessadas afetadas incluindo governos, indústrias, organizações locais, sistemas edu-
cacionais e usuários dos recursos.

Aqui se aborda a interação da pesquisa com comunidades tradicionais, tema intensa-
mente debatido nos webinários conduzidos pelo programa  HOB. Muito se falou sobre 
“pesquisa extrativista” na qual pesquisadores chegam nas comunidades, obtém as in-
formações que desejam e falham na hora de dar uma devolutiva às pessoas que foram 
essenciais ao seu trabalho acadêmico. Para além disso, esta “descoberta” listada aqui, 
também, pode ser ilustrada de outra perspectiva, a das organizações, associações, re-
des (autodefinidas) entre outras entidades que agregam para representar interesses de 
comunidades tradicionais (pescadores artesanais/subsistência; quilombolas; ribeirinhos 
em geral; etc).



66

I VOLUME  HOB

 A pesquisa também elucidou que a longevidade da rede de aprendizado marinha é es-
sencial para alcançar o seu sucesso. Enquanto essas redes normalmente operam  com recursos 
físicos e financeiros limitados, eles são deixados de lado da maioria dos projetos de conservação, 
direitos humanos ou sustentabilidades, os quais em sua maioria são desenvolvidos em curto pe-
ríodo de tempo. Como alternativa, as redes geralmente almejam por existir por longos períodos 
de tempo - de 10 anos ou mais, e em muitos casos por toda a eternidade. As redes vão durar pelo 
período de tempo que os membros consigam se beneficiar desta participação. Esta longevidade, 
permite que as redes desenvolvam confiança com membros e comunidades, e acabam cultivan-
do relações de longo prazo que pagam dividendos em forma de melhorias na gestão marinha, 
em questões de governança dos oceanos e ambientes costeiros, ou em alguns casos, empode-
ramento. Além disto, incentiva-se a resiliência da rede, para se adaptar e gerar resultados posi-
tivos independentemente de mudanças na sua liderança,  rotatividade de profissionais (equipe, 
trabalhadores) nas agências do governo e escritórios de gestão, ou outras políticas externas e 
influências ambientais.

LONGEVIDADE E 
CONFIANÇA 
DAS REDES

Aqui, por exemplo, podemos citar o próprio programa HOB, que se propõe a criar me-
canismos, conteúdos e agregar representação diversas ligadas ao ambiente marinho/
costeiro em prol do desenvolvimento de ações visando a década dos oceanos. Diferente 
de muitas redes, o programa HOB possui um período pré-definido para sua existência, 4 
anos, porém deixa aberta a possibilidade para a extensão das suas atividades após este 
prazo. 

 As redes também devem ser aptas a responder rapidamente a desafios de curto prazo que 
possivelmente irão surgir. Gestores de áreas de proteção marinha, pescadores, e oficiais do go-
verno tem muito trabalho a executar, assim como muitos outros indivíduos com os quais as redes 
marinhas interagem. Para alavancar de forma efetiva e eficaz os recursos e conhecimentos dos 
membros da rede ao longo do tempo, as redes devem ganhar a confiança e o respeito dos seus 
membros, convencendo os mesmo que contribuir com a rede não é um desperdício de tempo. 
Assim como um coordenador de uma rede regional argumentou, “Eu acho que um dos elemen-
tos fundamentais para as redes de aprendizagem é se estabelecer confiança”. Para construir essa 
confiança, as redes tem que ser confiáveis, responsivas, e demonstrar que seus esforços valem a 
pena. Em muitos casos as redes podem fornecer financiamento ou outras formas de apoio para 
incentivar a participação dos membros e o engajamento - um importante componente no ga-
nho da confiança. Informantes destacaram que estabelecer um senso de comunidade partilhado



67

REDES DE APRENDIZAGEM INTERNACIONAIS

e ganhar a confiança dos membros não são coisas que vieram 
naturalmente. Em muitos casos, estabelecer confiança requer  
foco e propósito, pois líderes e outros membros chave, veem 
a confiança como um fator crítico para o alcance pela rede 
das metas desejadas. Muitos informantes enfatizaram que in-
teração cara-a-cara , e outros tipos de reuniões presenciais, 
que permitem o contato direto entre os participantes, são 
fundamentais para incentivar confiança e senso de comuni-
dade entre os participantes, assim como evidenciado por um 
informante da Future Earth Ocean KAN, “...se você não encon-
tra a pessoa cara-a-cara, é muito difícil continuar trabalhando 
virtualmente”. No entanto, a  interação cara-a-cara por si só, 
não  consegue dar origem a uma relação de confiança. Infor-
mantes salientaram a importância de criar espaço para inte-
rações informais durante estas reuniões presenciais a fim de 
desenvolver conexões pessoais relevantes (significativas) que 
fornecem a base para uma colaboração genuína e produtiva 
ao longo dos anos.

 Vinte e três informantes chaves (mais de 50% da nossa 
amostragem) usaram termos como “confiança”, “família”, ou 
descreveram o “fortalecimento da comunidade” e a “manu-
tenção/criação de relações” quando discutiam sobre a defini-
ção de suas redes, lições aprendidas, resultados alcançados, 
e o engajamento dos participantes. Estes informantes repre-
sentam 11 das 16 redes incluídas neste estudo. As cinco redes 
que não indicaram confiança, ou termos relacionados, como 
componente crítico de suas redes foram representadas por 
apenas um ou dois informantes - uma parcela da amostragem 
de estudo que sugere que nossos resultados na verdade tal-
vez compreendem a importância da confianças para as redes.  
No geral, a capacidade de uma rede de reagir e ter sucesso 
em curto prazo, é determinada na confiança estabelecida ao 
longo do tempo. 

Neste sentido podemos fazer alusão a dois projetos 
brasileiros de grande difusão na sociedade: Projeto 
Albatroz e Projeto Tamar. Ambos, através de suas 
atuações junto aos principais atores envolvidos, fo-
ram capazes de favorecer mecanismos que incenti-
vam a redução da mortalidade pesqueira incidental 
para aves e tartarugas marinhas, respectivamente. 
Para ambos os projetos a longevidade é algo a ser 
ressaltado como fundamental para sua eficácia, visto 
que ambos tem mais de 30 anos de existência.
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 O desafio mais comentado pelos informantes é o fi-
nanciamento limitado das redes. Sem a existência de um fun-
do financeiro solidificado, o desafio de gerir efetivamente a 
rede fica ainda mais complexo, e questões sobre como me-
lhor alocar os recursos financeiros limitados, normalmente 
são levantadas. No entanto, muitas redes do estudo são es-
tabelecidas a fim de empoderar e guiar comunidades a lidar 
com problemas locais e sazonais, para que não tenham que 
depender de estruturas de suporte externo, as quais são nor-
malmente caras, ineficientes e não incorporam perspectivas 
locais. Construindo esta capacidade de resolver internamen-
te os problemas que emergem, as redes podem reduzir custos 
ao longo do tempo. Um líder de uma rede regional notou a 
importância de investir em capacitação interna, “Nós não po-
demos ficar pagando estes $800 dólares por dia para que os 
cientistas venham e ajudem todos os locais e comunidades. 
Através desta rede de aprendizado, nós cortamos muitas des-
pesas deste tipo, uma vez que temos membros aptos para aju-
dar”. No entanto, investir em capacitação interna e alocar os 
escassos recursos, requer boas informações, liderança efetiva 
e frequente comunicação. Estes deveres, normalmente são 
questões a serem resolvidas pelos coordenadores das redes.

COORDENAÇÃO E 
FINANCIAMENTO 
DAS REDES

O famoso trabalho voluntário... é de suma importân-
cia para o desenvolvimento e popularização de temá-
ticas ambientais no Brasil, sobretudo costeiras. Vale 
pontuar que, em geral, são essas organizações (for-
madas por pessoas em regime de trabalho voluntá-
rio) as que, comumente, têm reações mais imediatas 
em relação a eventos que gerem distúrbios aos am-
bientes marinhos/costeiros e/ou a seus utilizadores.
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 Constatou-se que coordenadores de redes eficientes deveriam ser uma prioridade para 
alocação dos fundos, devido a limitação dos recursos financeiros disponíveis. Coordenadores 
trabalham simultaneamente para assegurar a parte financeira da rede e gerir as atividades e fun-
ções gerais destas redes. Um informante da Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and 
Food Security (CTI-CFF), apontou ainda mais responsabilidades exercidas pelo coordenadores, 
“... nós sempre voltamos para os princípios de rede de aprendizagem. Você precisa de um objetivo 
claro e um coordenador dedicado, os quais são fatores essenciais para o progresso da rede. Caso 
contrário não irá acontecer”. Coordenadores eficientes são inclusivos, comunicativos, apaixona-
dos, dedicados, e conseguem enxergar a rede como um todo. Informantes também enfatizaram 
o valor de profissionais mais novos, sem muita experiência de carreira profissional, os quais po-
dem renovar a energia e trazer novas ideias para a rede. Ao mesmo tempo, ter coordenadores ex-
perientes e outros líderes  dentro da rede também é essencial, como  apoiado por um informante 
da MedPan: “... Você precisa de anos para realmente entender todas as diferentes situações em 
diferentes países, quem são os diferentes atores envolvidos, e etc. E claro você precisa de energia 
nova”. Uma vez que parcerias e colaborações são centrais para a habilidade de envolvimento das 
redes,  os coordenadores são também responsáveis por preservarem as relações já existentes 
e encorajar a criação de novas. Como inevitavelmente os coordenadores mudam ao longo do 
tempo de vida de uma rede, as redes devem desenvolver um claro sistema de governança ou 
procedimentos que facilitem a adaptação da rede frente a mudanças de coordenadores.

Capacitação é um termo bastante recorrente em organizações e são uma forma de pro-
porcionar retorno a seus integrantes, ainda que não sejam financeiros. Mas podem ser 
encarados como investimentos nessas pessoas e suas carreiras. Em outras palavras, in-
vestir em cargos de liderança propicia uma maior atuação das redes já que as pessoas 
que ocupam estes cargos podem se dedicar mais no cumprimento das metas estabele-
cidas, além de entenderem que estão numa posição com maior responsabilidade por 
envolver remuneração.

Ressalta-se novamente a importância do voluntariado (inclusive no contexto de estágios 
obrigatórios) para o desenvolvimento das redes pela interação com pessoas mais novas 
(se não em idade, mas na organização) com visões e ideias novas.
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 Encontrar maneiras de mediar a influência e a utilidade de uma rede é essencial para o 
sucesso e longevidade da rede. Convencer doadores, formuladores de políticas, e participan-
tes em relação ao valor de uma rede requer métricas que conectem as atividades da rede ao 
progresso. As redes devem claramente estabelecer quais métricas para o sucesso eles irão usar 
e como esses parâmetros serão usados para determinar se eles estão atingindo os resultados 
e impactos almejados. Não existe uma métrica ou indicador preferido e padrão  para medir o 
sucesso em todas as redes de aprendizado. Em muitos casos, evidências empíricas podem ser 
muito difíceis e caras de serem adquiridas. No entanto, histórias de sucesso, o crescimento da 
liderança devido ao engajamento da rede, números de participação, pesquisas que perguntem 
a opinião dos membros, e outros métodos podem ser usados para demonstrar o valor da rede. 
Um líder de uma rede global enfatizou a importância das histórias na identificação do sucesso de 
uma rede, “a melhor forma que temos encontrado para mostrar que nós geramos impacto é atra-
vés da documentação de histórias”. Além disto, se faz de extrema importância que a rede defina 
claramente a sua teoria de mudança, incluindo o que a rede espera atingir, para quem, e como, 
e inventar uma maneira de medir se a rede está fazendo isso de forma eficaz. Metas e objetivos 
podem, e em muitos casos devem, sofrer mudanças ao longo do tempo. As redes deveriam criar 
uma capacidade adaptativa dentro de suas estrutura para garantir que irão continuar tendo su-
cesso mesmo que mudanças aconteçam. 

MEDINDO 
O SUCESSO 

 A maioria das redes marinhas no nosso estudo, tem como objetivo apoiar a saúde dos 
ambientes marinhos e melhorar a vida dos que dependem dos recursos do oceano. Mesmo que 
seja difícil relacionar diretamente a conquista de resultados positivos no âmbito ecológico com 
as ações desenvolvidas pela rede, histórias de sucesso, melhorias aplicáveis na gestão, e casos 
onde atividades desenvolvidas pela rede influenciaram e basearam boas políticas, sugerem que 
a rede desempenha um importante papel, beneficiando tanto a sociedade quando os ambientes 
marinhos. Em conversa sobre resultados obtidos no âmbito de governança, atingidos devido a 
ações da rede, um informante da PIMPAC comentou, “Nós identificamos mais ou menos 20 dife-
rentes políticas (diretrizes), como, por exemplo, regulações de pesca, que vem sendo implementa-
das pois tínhamos ciência para mostrar aos formuladores de políticas públicas [ o que eles deve-
riam fazer]”. O informante forneceu diversos exemplos de políticas específicas e relembrou uma 
conversa que teve com um dos conselheiros (líderes, consultores) da sua rede, “...ele concordou, 

RESULTADOS 
GERADOS PELAS REDES 
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estas regulações não teriam sido estabelecidas se nós não tivéssemos coletado e analisado estes 
dados, e alavancado fundos adicionais de organizações privadas...para prover treinamento adi-
cional para comunicar a ciência efetivamente, para os formuladores de políticas.”
 A estratégia mais efetiva dentre as redes para gerar tais resultados é através de ativida-
des de capacitação destes que ocupam posições de gestores, governantes, ou formuladores de 
políticas públicas. Desenvolver capacitação nas comunidades nas quais as redes existem é nor-
malmente uma prioridade crítica (indispensável), especialmente porque o acesso a assistência 
externa é geralmente caro e ineficiente. Rotineiramente, informantes comentam que a troca de 
informações e atividades de capacitação devem focar nas necessidades expressadas pelos ato-
res, os quais são as pessoas que as redes almejam capacitar. Além disto, a esmagadora maioria 
de informantes ressaltou que a forma de aprendizado mútua, na qual prevalece a troca de infor-
mações, conhecimento e ajuda  entre os participantes envolvidos, é um importante aspecto des-
sas abordagens. Um líder de uma rede regional comentou “O objetivo principal da rede é ajudar 
estes gestores a aprenderem com a expertise e experiência de outros gestores de áreas marinhas 
protegidas que estão enfrentando os mesmos desafios e tem os mesmos objetivos e expectativas 
que eles. E tem contribuído para o estabelecimento de uma sólida comunidade de apoio,  entre os 
locais de áreas de proteção marinha que nós temos na rede”.
 Enquanto que muitas rede não parecem direcionar explicitamente o empoderamento in-
dividual, Pietri et al. (2015) e Christie et al. (2016) encontraram que a capacitação pode resultar 
em resultados no âmbito de empoderamento no contexto do  CTI-CFF e suas trocas regionais. No 
entanto, muito poucos estudos tiveram como objetivo estabelecer a extensão da relação entre 
capacitação e empoderamento em redes de aprendizado de ambientes marinhos. Essa pesquisa 
sugere que talvez haja uma correlação promissora entre estes dois aspectos, mas as entrevistas 
com os informantes, indicam que a força dessa conexão varia amplamente entre as redes de 
estudo marinho incluídas neste estudo. Para melhor compreender e verificar esta conexão, reco-
mendamos investigar este problemas mais afundo através de estudos que priorizem entrevistas 
com colaboradores que não façam parte da equipe, e que não sejam líderes e consultores destas 
redes.
 Nos casos em que os informantes não estavam aptos para apontar exemplos evidentes 
ou casos de sucesso, as redes geralmente exibiam uma ou ambas das condições seguintes: (1) 
eles haviam se estabelecido recentemente, e/ou (2) eles estão sofrendo para definir o universo 
de abordagem deles. Além do fato de que redes recentemente estabelecidas terem tido menos 
tempo para gerar resultados, eles também não tiveram tempo suficiente para estabelecer fortes 
relações se conexões com os seus membros. Como previamente discutido, a confiança desen-
volvida pela rede ao longo do tempo é um fator extremamente importante para  estabelecer um 
engajamento e atingir o sucesso. Além disto, redes têm dificuldade entre relacionar suas ativi-
dades à resultados substantivos quando não possuem objetivos e prioridades bem definidos, 
ou não tenham estabelecido métricas racionais de sucesso ou teorias práticas de mudança. Os 
resultados indicam que as redes com missões mais gerais ou larga área de atuação tendem a 
encontrar mais dificuldades e desafios durante este processo. Ambas essas condições são exa-
cerbadas em situações onde os recursos financeiros escassos limitam ainda mais a capacidade 
da rede de atingir o impacto desejado.

Redes com missões de caráter mais amplo carecem de métricas adequadas para mensu-
rar suas conquistas em relação aos objetivos propostos.
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 Devido à falta de literatura relacionada com redes de aprendiza-
do sobre o ambiente marinho, este estudo serve como um material de 
base para estudos futuros. Uma vez que o projeto aborda uma varieda-
de de tópicos, todos os temas centrais que apresentados possuem po-
tencial para que sejam expandidos em oportunidades futuras, como por 
exemplo: as diferentes formas e tipos de redes de integração e troca de 
conhecimento, o papel de liderança dentro destas redes, quesitos que 
contribuem ou prejudicam para o andamento desta redes, ou as cone-
xões entre as rede e os positivos resultados sócio-ecológicos positivos 
que elas geram. Explorações futuras deste tópico, podem também focar 
em qualquer um desses temas apresentados neste documento ou nas 
lições aprendidas sobre pontos específicos das redes de integração para 
aprendizado de conceitos e abordagens marinhas, como por exemplo: 
redes de integração que investigam áreas marinhas protegidas, redes de 
pesquisa, ou redes de ação que tem como foco alterações de medidas 
políticas. Redes de aprendizado são plataforma de grande valia que po-
dem contribuir para a troca de conhecimento entre cientistas e agentes 
tomadores de decisão, e de que forma essas trocas poderiam, e deve-
riam,  ser exploradas e utilizadas para basear políticas públicas. Como a 
pesquisa consiste em  entrevistas com administradores e líderes destas 
redes, investigações com pessoas de fora destas redes, podem provi-
denciar uma melhor compreensão sobre como estas redes influenciam 
os participantes. Além disso, entrevistas com doadores, iriam contribuir 
para os dados presentes, para identificar as preferências por trás destes 
que se submetem a ajudar financeiramente o acontecimento destes en-
contros. As descobertas também elucidaram questões não resolvidas, 
como a extensão em que redes de aprendizado marinho empoderam 
(capacitam) comunidades ao redor do mundo, ou como a pedagogia de 
aprendizagem e conhecimento convergem com a teoria da rede de inte-
gração coberta neste relatório. 

OPORTUNIDADES 
FUTURAS 

Há de se ressaltar que este trabalho analisou redes atuantes 
em diferentes países, realidades e temáticas. Nos próximos 
anos (ciclos) o programa HOB pretende continuar desenvolven-
do processos de pesquisa-ação focada na atuação de redes de 
aprendizagem marinhas brasileiras. 
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 Conhecimento e incerteza são desafios chave para os toma-
dores de decisão frente a resolução de problemas de difícil resolução 
(Bindoff et al., 2019; Funtowicz & Ravetz, 1993). Em resposta, o IPCC 
recomenda criar adaptações nas redes, melhorando a participação da 
comunidade, co-produzindo e integrando conhecimento, e aperfeiço-
ando a coordenação e comunicação (Bindoff et al., 2019). A presente 
pesquisa demonstra que redes de integração para aprendizado sobre 
sistemas marinhos têm potencial para chamar a atenção para desafios 
criados e exacerbados pelas mudanças climáticas e outros problemas 
complexos envolvendo sistemas costeiros e oceânicos. No entanto, 
uma vez que as redes não são imunes a influências externas, incluin-
do a agenda  de financiamento de entidades, turbulências políticas e 
mudanças ideológicas (Gerhardinger et al., 2018), simplesmente criar 
mais redes de aprendizado para operar e engajar em contextos mari-
nhos não é a solução. Redes de aprendizado devem ser desenvolvidas 
com o objetivo de identificar as necessidades dos gestores marinhos, 
usuários de recursos, governos, ou outras comunidades. Quando há 
clara falta de informação ou capacidades insuficiente para abordar um 
conhecimento compartilhado, redes de aprendizado sobre o ambiente 
marinho, alavancam  a confiança e a parceria que constroem para cole-
tivamente endereçar desafios complexos relacionados ao oceano. 
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ANEXO
REDE ESCALA LOCALIZAÇÃO ENDEREÇO ELETRÔNICO

Big Ocean Network Global Global
https://bigoceanmanagers.
org/

Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano 
(PainelMar)¹ Nacional Brasil https://painelmar.com.br/

Caribbean Marine Protected Area Manage-
ment Network and Forum (CaMPAM) Regional Caribe http://campam.gcfi.org/

Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisher-
ies, and Food Security (CTI-CFF) Regional Pacífico Oeste http://www.coraltriangleiniti-

ative.org/

Earth Systems Governance Project (ESG)² Global Global
http://www.earthsystemgov-
ernance.org

Future Earth Ocean Knowledge-Action Net-
work (Future Earth Ocean KAN)² Global Global

https://futureearth.org/net-
works/knowledge-action-net-
works/ocean/

Global Socioeconomic Monitoring Initiative 
for Coastal Management (SocMon)³ Global Global https://www.socmon.org/

Madagascar Locally Managed Marine Area 
Network (MIHARI)4 Nacional Madagascar https://mihari-network.org/

Mediterranean Protected Area Network (Med-
PAN) Regional Mediterrâneo http://medpan.org/

Mesoamerican Reef Fund (MAR Fund)5 Regional Caribe https://marfund.org/en/

MPAConnect Regional Caribe
https://www.gcfi.org/initia-
tives/mpa-capacity-program/

Pacific Islands Marine Protected Area Commu-
nity (PIMPAC) Regional Pacífico Oeste http://www.pimpac.org/

Pohnpei Teachers’ Learning Community 
(PTLC) climate-related knowledge network6

Local (afiliado 
regional-
mente)

Micronésia http://pcep.prel.org/

Reef Resilience Network (RRN) Global Global https://reefresilience.org/

SMART Seas Africa Programme (SMART Seas) Regional Oceano Índico http://www.smartseas.org/

Too Big To Ignore (TBTI) Global Global http://toobigtoignore.net/

1 Entrevistamos dois informantes chave do PainelMar, mas não incluímos os dados resultantes em nossas descober-
tas para evitar influência indevida, nos resultados, de quem colaboramos para determinar o escopo do projeto e as 
perguntas de pesquisa.
²A Earth Systems Governance Project e a Future Earth Ocean KAN são duas iniciativas distintas operando dentro do 
Future Earth Network - o Future Earth é frequentemente referenciado como uma “rede de redes” (Informant inter-
views, 2019-2020).
³A SocMon é uma iniciativa de monitoramento socioeconômico e metodológico para o manejo costeiro “globalmente 
em rede e regionalmente adaptada” que também atua de modo auxiliar e consultivo com outras redes (SocMon, 2020).
4MIHARI é uma abreviação para ‘MItantana HArena Ranomasina avy eny Ifotony,’ que pode ser traduzido como “Ma-
nejo de recursos marinhos a nível local” (MIHARI, 2020).
5MAR Fund é um órgão de planejamento e coordenação que provê fundos, coordenação e outros tipos de suporte 
para inúmeras redes atuantes na região do Caribe, dentre outras iniciativas.
6O endereço eletrônico disponibilizado é referente ao afiliado regional da rede, o Pacific Islands Climate Education 
Partnership.
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INTRODUÇÃO
 A partir do séc. XVI, com a chegada 
dos colonizadores europeus no litoral, uma 
nova ocupação do território brasileiro se ini-
cia dando origem a grandes centros urbanos 
na zona costeira. Esse desenvolvimento se 
intensifica nos séculos XIX e XX, pelo proces-
so de industrialização que o país atravessava 
(LOPES, 2018). A formação dessas cidades 
seguindo modelos de sociedade de consu-
mo gerou, além do acúmulo de riquezas para 
determinados grupos, grande desigualdade 
social no país1. Essa desigualdade ocorre não 
apenas na apropriação do ambiente e de seus 
recursos, mas também nos efeitos nocivos 
das atividades de exploração desses recursos 
que com frequência são suportados por po-
pulações vulnerabilizadas2. Na zona costeira, 
onde, segundo censo do IBGE (2010)3, encon-
tramos 26,6% da população (cerca de 50,7 
milhões de habitantes em 463 municípios), 

1 Questão proposta na Carta Pública da Rede Nacional 
de Injustiça Ambiental: Link
2 A história da desigualdade social no Brasil revela o 
quão pouco foi feito pela redução dessa diferença no 
país. Embora entre 2003 e 2015 tenha havido diminui-
ção da pobreza por conta de políticas para melhora 
na renda e consumo, insuficientes foram as mudan-
ças em políticas de educação, saúde e infraestrutura 
(CAMPELLO et. al., 2018).
3 Enfrentamentos que anteriormente ocorriam pela 
distribuição da riqueza passam a ocorrer pela dis-
tribuição de riscos inerentes às atividades humanas 
(BECK, 1986). A partir de 1978 a produção de relatos 
sobre justiça ambiental e racismo ambiental expõe 
amplo leque de casos de populações vulnerabilizadas 
nas proximidades de aterros sanitários ou de outro 
efeito danoso a saúde das pessoas.  
4 Link

https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2015/06/Carta-P%C3%BAblica-RBJA-Dia-do-Meio-Ambiente-junho-de-2015.pdf
https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?busca=1&id=1&idnoticia=2036&t=ibge-parceria-marinha-brasil-lanca-atlas-geografico-zonas-costeiras-oceanicas&view=noticia
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são comuns disputas por território e recursos naturais, que podem ganhar dimensões de confli-
tos envolvendo comunidades em situações de injustiça. Essas situações, como veremos, quan-
do ocorrem em regiões costeiras, podem afetar também a saúde dos oceanos, seja pela utili-
zação indevida dos recursos naturais, comprometendo serviços ecossistêmicos oferecidos pelo 
ambiente marinho , seja por estarem relacionadas ao descarte de rejeitos e contaminação das 
águas. A busca por justiça socioambiental e pela saúde dos oceanos em regiões costeiras e mari-
nhas decorre dessas injustiças e desigualdades sofridas por populações costeiras, em particular 
por pescadores artesanais (BAVINCK et al. 2018). A poluição, a transformação de biomas, a limi-
tação ou perda do acesso a territórios produtivos, seja pelo conflito com outros agentes políticos 
e econômicos mais influentes ou pelo colapso de estoques pesqueiros, são padrões recorrentes 
de injustiça como nos casos que veremos.
 O reconhecimento de tais injustiças evolui em políticas públicas nacionais e internacio-
nais, em um contexto mais amplo de um conjunto de objetivos globais, que buscam, com metas 
a serem cumpridas até 2030, o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e 
ambiental. No ano 2000 em Nova Iorque, a consolidação desta agenda começou com a reunião 
de chefes de Estado de 189 países, na Cúpula do Milênio das Nações Unidas, onde estabelece-
ram-se os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). O esforço para se obter avanços até 
o ano de 2015 trouxe conquistas consideráveis, mas ainda insuficientes: 1) na erradicação da po-
breza, 2) no ensino primário, 3) na igualdade de gênero, 4) na redução da mortalidade infantil, 5) 
em melhorias na saúde materna, 6) no combate ao HIV, malária e outras doenças transmissíveis, 
7) na garantia da sustentabilidade ambiental e 8) na parceria global para o desenvolvimento. 
 Em 2012, no Rio de Janeiro, o encontro Rio+20 iniciou discussão concluída em 2015, para 
ampliação dos 8 ODM para os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), com 169 me-
tas a serem cumpridas até o ano de 2030, as quais são acompanhadas pelo Banco Mundial, Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD). Em 2017, na Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. em Nova Iorque, 
193 Estados-membro elaboraram documento final com 14 considerações e 22 ações para, em 
caráter de urgência, atender o compromisso assumido com o ODS 14: “Vida na Água”. Entre os 
desafios ligados diretamente a situações de injustiça, estão as metas 14.4 (acabar com a sobre-
pesca), 14.6 (acabar com subsídios pesqueiros prejudiciais) e 14.b (proporcionar o acesso dos 
pescadores artesanais aos mercados).  
 Anualmente, desde 2017, o GT da Sociedade Civil para a Agenda 2030 de Desenvolvimen-
to Sustentável vem lançando o Relatório Luz, documento elaborado por várias organizações e 
redes para trazer uma perspectiva crítica e propositiva para o alcance dos ODS. Um dos capítulos 
inclui um conjunto de análises e recomendações para o ODS 14, apontando algumas pontes que 
precisam ser criadas para aperfeiçoar a participação social e valorizar tanto a sustentabilidade 
ambiental quanto a equidade social nas políticas públicas costeiras e marinhas brasileiras (RE-
LATÓRIO LUZ, 2017, 2019; Quadro 1). 
 A pauta da ‘economia azul’ ou ‘crescimento azul’ vem ganhando iminência cada vez 
maior na agenda de desenvolvimento em nível nacional6 e internacional7 (CHILDS e HICKS, 2019; 
COHEN et al., 2019; CISNEROS-MONTEMAYOR et al., 2019).  A nova roupagem ‘azul’, que caracte-

5 Oceanos e ecossistemas costeiros são responsáveis por diversas contribuições para a humanidade especialmente 
para as populações litorâneas (DIAZ et. al., 2018). Essas contribuições como regulação do clima, ciclagem de nu-
trientes, provisão de alimentos ou recreação são fundamentais à sobrevivência e bem-estar dos seres humanos. 
Quando calculada na década de 1990 a soma de todas as contribuições prestadas pelo ambiente marinho, incluindo 
mar aberto e zona costeira, chegou-se à cifra de 20,9 trilhões de dólares anuais (COSTANZA et. al., 1997). 
6 Link
7 Link

https://www.marinha.mil.br/economia-azul/sobre
http://www.blueeconomyconference.go.ke/ 
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riza tais expectativas dos governos e atores influentes nos rumos do desenvolvimento econômi-
co, também eleva a preocupação de movimentos sociais, organizações acadêmicas e não gover-
namentais, quanto à possibilidade destas novas políticas aumentarem as desigualdades sociais 
e prejudicarem ainda mais a distribuição equitativa dos benefícios do oceano para a sociedade 
atual e futura. Para os autores, que mantêm uma posição crítica do discurso da economia azul, 
esta agenda está predominantemente ligada ao potencial de setores econômicos ainda emer-
gentes (e.g., energia eólica, exploração mineral em mar profundo, aquicultura etc.); ao passo que 
outros setores menos influentes, mas que mantêm íntima e histórica relação de identidade com 
os oceanos, como a pesca artesanal, não são compreendidos como agentes prioritários desta 
nova agenda econômica (CISNEROS-MONTEMAYOR et al., 2019; CHILDS e HICKS, 2019; BARBES-
GAARD, 2018;  HADJIMICHAEL, 2018). Além disso, a agenda de economia azul busca um alinha-
mento muito forte com a agenda da sustentabilidade ambiental. A agenda estritamente ambien-
talista, por sua vez, está comumente representada por organizações bastante influentes e cujos 
interesses muitas vezes estão em conflito com as preocupações socioeconômicas e culturais das 
populações costeiras vulnerabilizadas (CISNEROS-MONTEMAYOR et al., 2019).
 O Relatório Luz (2017, p. 124) traz uma análise mais aprofundada das prioridades e reco-
mendações para assegurar a qualidade da participação social e a inclusão da equidade social 
nas políticas de desenvolvimento do oceano no Brasil (Quadro 1). Um destaque deve ser dado às 
prioridades referentes à Meta 14b, incluindo a adoção das políticas públicas internacionais e na-
cionais ali mencionadas, como as Diretrizes Voluntárias da Pesca de Pequena Escala, no Contex-
to da Erradicação da Pobreza e Segurança Alimentar (Diretrizes de Pesca Artesanal - DPA), apro-
vadas e ratificadas pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 
em Roma, Itália, na 31ª Sessão do Comitê de Pesca, realizada em junho de 2014, dentre outras.  
 Em âmbito internacional, destacamos algumas iniciativas previstas que foram cancela-
das, adiadas ou ainda adaptadas em função da pandemia de COVID19, mas que ilustram o cená-
rio de mobilizações que motivam o acompanhamento dos membros envolvidos com a temática 
no domínio do Horizonte Oceânico Brasileiro (Time de Justiça Socioambiental). Em março de 
2020, a FAO realizaria em Roma uma oficina de trabalho denominada “Pesca de Pequena Esca-
la e Tudo Azul” (Small-scale Fisheries and Everything Blue) que reuniria movimentos sociais e 
organizações de suporte à pesca artesanal na discussão sobre como fortalecer a perspectiva da 
equidade social nas discussões sobre a economia do mar. Em junho de 2020, estava previsto em 
Lisboa, a II Conferência Mundial dos Oceanos das Nações Unidas, que dentre outros assuntos, 
trataria das ações específicas apontadas na última Edição Especial do Relatório do Secretário 
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Geral da ONU, sobre o progresso na Agenda dos ODS a nível global (ONU, 2019), incluindo10: colo-
car foco especial nos vulnerabilizados para garantir que ninguém seja deixado para trás; garantir 
financiamento adequado e bem direcionado; fortalecer instituições e torná-las mais inclusivas e 
eficazes e melhorar a ação local para acelerar a implementação. Por fim, cabe também destacar 
o processo de alto nível em andamento (conferências das partes a serem realizadas na China), 
para elaboração das novas metas e estratégias para a Convenção da Diversidade Biológica, nos 
horizontes 2030 e 2050. Recentemente, um grupo de organizações não governamentais lançou 
a campanha ‘Levante para o Oceano’ (RISE UP for the Ocean)11. A iniciativa clama por esforços 
no sentido de empoderar e apoiar as populações costeiras, na busca por equidade no desen-
volvimento sustentável e a sua inclusão nas iniciativas de governança dos oceanos em todos os 
níveis.  
 Considerando esse contexto internacional de iniciativas e apontamentos, este capítu-
lo pretende desvelar, a partir de casos emblemáticos de estados costeiros do Brasil, a relação 
entre justiça socioambiental e saúde dos oceanos, trazendo um panorama introdutório sobre 
a problemática da relação entre a agenda brasileira de economia do mar e as preocupações e 
soluções no que tange à justiça socioambiental. A promoção da justiça, nesses casos, é fator 
determinante para o alcance das metas do ODS 14 e relaciona-se com outros Objetivos, uma vez 
que contribui para a erradicação da pobreza (ODS 1), a redução das desigualdades (ODS 10) ou 
o consumo e a produção responsáveis (ODS 12), entre outros. Esperamos assim, trazer insumos 
para a estruturação de um Time de Justiça Socioambiental, o qual poderá nos próximos anos 
se debruçar sobre esta discussão e aprofundar o conhecimento voltado a apoiar ações de redes 
costeiras e marinhas sensíveis a esta temática.

10 Link
11 Link

1. Planejar e proteger as áreas marinhas viabilizadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC), por meio de processos participativos, respeitando os distintos instrumentos brasileiros e inter-
nacionais que versam sobre essa participação e sobre os usos do território por populações tradicionais;

6. Considerar as disposições sobre os impactos ambientais, o ordenamento das atividades pesqueiras e 
as medidas de conservação dos recursos vivos marinhos na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) da Conven-
ção da ONU sobre o Direito do Mar (CNUDM) e do Código de Conduta da Pesca Responsável (CCPR), bem 
como outros dispositivos internacionais relevantes, como a Convenção de Espécies Migratórias (CMS) e 
a Comissão Internacional da Baleia (IWC); elaborar uma agenda consistente para a implementação das 
Diretrizes Nacionais para a Pesca Artesanal, conforme elencado no relatório “Pesca Vital”, elaborado por 
pescadoras de todo o Brasil;

7. Construir, com ampla participação das comunidades costeiras, políticas públicas voltadas para a pro-
moção do uso não extrativo sustentável dos recursos marinhos, em particular do Ecoturismo de base 
comunitária e em Unidades de Conservação;

11. Promover o acompanhamento e a participação nas discussões relacionadas aos territórios pesquei-
ros tradicionais, que, sobrepostos a várias UCs costeiras e marinhas, aumentam a complexidade da te-
mática e exigem inovações e fortalecimento de sistemas de aprendizagem para melhor encaminhar as 
ações de ordenamento pesqueiro.

QUADRO 1: Recomendações do Relatório Luz (2019) para implementação do ODS14 com itens que enfatizam a 
equidade social das populações tradicionais litorâneas.

https://sdg.iisd.org/news/special-edition-of-sdg-progress-report-finds-need-for-trajectory-shift
https://www.riseupfortheocean.org
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“Entende-se por ‘Injustiça Am-
biental’ o mecanismo pelo qual 
sociedades desiguais destinam a 
maior carga dos danos ambien-
tais do desenvolvimento a grupos 
sociais de trabalhadores, popula-
ções de baixa renda, grupos ra-
ciais discriminados, populações 
marginalizadas e mais vulnerá-
veis”

 (HERCULANO, 2002 p.2)

 Um primeiro caso emblemá-
tico, ocorrido em 1978, e descrito 
por Lois Gibbs no livro ‘Love Canal 
– Minha História’, passa a ser consi-
derado o marco da discussão sobre 
o tema. A escritora e ativista, que foi 
também moradora do bairro cons-
truído sobre um aterro de lixo tóxi-
co, relata em sua publicação de 1982 
um primeiro exemplo documentado 
de transferência de riscos para po-
pulações mais vulnerabilizadas que 
ficou conhecido em todo o mundo. 
Em síntese, temos que em 1892, a 
escavação de um canal para produ-
ção de energia no Rio Niágara teve 
de ser interrompida no estado de 
Nova Iorque, EUA. A falta de recur-
sos pela recessão econômica que o 
país atravessava fez com que a obra 
fosse paralisada logo no início com 
apenas uma vala de 0,28 km2 esca-
vada. A solução dada pela prefeitu-
ra na ocasião foi a utilização dessa 
área como aterro de resíduos da in-
dústria química e material bélico do 
exército. Assim, durante anos, foram 
depositadas milhares de toneladas 
de mais de 200 diferentes tipos de 
resíduos, entre eles alguns reconhe-
cidamente carcinogênicos. Hooker
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Chemical Company, a principal indústria envolvida, reconheceu o 
descarte de mais de 20 mil toneladas dessas substâncias. Após ser 
completamente preenchido e coberto com terra, já em 1953, o terre-
no foi vendido pela companhia para o Conselho Educacional e poste-
riormente revendido, fazendo surgir ao longo do tempo, nas adjacên-
cias do material tóxico aterrado, uma escola e edificações residenciais 
para moradores da classe média baixa. Por volta de 1970, os morado-
res, incomodados com cheiros crianças menores que 2 anos fossem 
retiradas do local. A justificativa para a remoção foi o aumento no 
número de casos de nascimentos com deformações físicas ou insufi-
ciência nas funções mentais e ainda um aumento de 50-75% de abor-
tos para residentes nas proximidades do aterro. Em 1980, o governo 
decide remover as 810 famílias residentes em área de risco, baseado 
em outros estudos que demonstraram aumento também nos índices 
de problemas renais e de bexiga, depressão e suicídio. O poder mu-
tagênico das substâncias aterradas na vala inicial de um canal nunca 
construído fez, segundo Gibbs (1982), aproximadamente 600 vítimas 
e seguiu contaminando águas subterrâneas e águas do Rio Niágara.
 No estado da Carolina do Norte, EUA, outro caso emblemáti-
co relatado por Eileen Mcgurty (2007), traz à tona uma situação que 
também ganhou grandes proporções e refere-se à deposição de orga-
noclorados (PCBs) em locais onde residem populações vulnerabiliza-
das ou pertencentes a grupos étnicos discriminados. O Condado de 
Warren, na Carolina do Norte, EUA, onde, segundo o órgão governa-
mental responsável pelo censo no país (Census Bureau), a população 
é constituída por maioria negra ou afro-americana (52,3%) e 22,3% 
da população encontra-se abaixo da linha da pobreza, índice superior 
ao do estado (16,1%) e ao do país de 14,6%; é palco do caso relatado 
por Geiser e Waneck em 1983. Em 1978, a notícia de despejo ilegal 
de líquidos contendo PCBs ao longo de 240 km de estradas rurais fez 
com que fosse ordenada a construção de um aterro para destinação 
adequada dos resíduos tóxicos da companhia do setor elétrico Ward 
Transformes. A escolha da localização do aterro próximo à comunida-
de fez com que um grupo de ativistas, receosos pelos recentes acon-
tecimentos em Love Canal e pela possibilidade do não cumprimento 
de normas para a deposição dos resíduos, criassem um movimento 
com o objetivo de impedir que cerca de 6000 caminhões de material 
tóxico fossem aterrados, oferecendo risco às pessoas dos arredores 
e ganhando adesão de um grande número de pessoas. Em 2 meses 
de manifestações, o movimento tem saldo de 523 presos, entre eles 
lideranças ambientais e clérigos. O episódio de resistência de cida-
dãos, que tomaram ciência de tais riscos associados ao aterro pro-
posto por um governo poderoso e a serviço de grandes indústrias, foi, 
assim como em Nova Iorque, amplamente estudado e passou a ser 
reconhecido como um caso de ‘racismo ambiental’, termo cunhado 
em 1981 pelo Reverendo Benjamin Chavis.
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  O Brasil, classificado entre os países com maior desigualdade social no mundo, com 10% 
das pessoas mais ricas acumulando mais de 55% do rendimento total (PNUD, 2019), revela-se 
também, por consequência, palco de inúmeras situações de injustiça ambiental. As vastas áreas 
de biomas preservados encontram-se ameaçadas por políticas de desenvolvimento econômico, 
que, por vezes, não refletem a ideia de sustentabilidade (JOLY et al., 2019). De fato, o estímulo 
ao desenvolvimento com a geração de riquezas no país, como nos casos das grandes empresas 
de mineração, de extração de petróleo e gás, estão também relacionadas a maiores riscos supor-
tados, em muitos casos, por classes vulnerabilizadas da sociedade (BECK, 1986; RIBEIRO, 2017). 
Diversos exemplos podem ilustrar essas situações, conforme vemos em mapeamentos e estudos 
de caso já realizados que serão citados adiante. 
 O movimento por justiça ambiental no Brasil teve como marco inicial o “Colóquio Inter-
nacional sobre Justiça Ambiental, Trabalho e Cidadania”, na Universidade Federal Fluminense 
(UFF) e surge com motivação e em contexto descritos por Herculano (2002, p. 9).

“Partindo do pressuposto de que o movimento ambientalista brasileiro teria um grande 
potencial para se renovar e expandir o seu alcance social na medida em que se solidarizas-
se e se associasse com as massas pobres e marginalizadas, em lugar de vê-las como fator 
poluente e que, complementarmente, os movimentos sociais renovariam e ampliariam o 
alcance de suas lutas se nelas incorporassem a dimensão da justiça ambiental, já que tudo 
converge para uma mesma luta por uma sociedade sustentável, justa e democrática, orga-

nizou-se em 2001 o Colóquio Internacional sobre Justiça Ambiental, Trabalho e Cidadania”

 Os participantes do Colóquio, entre eles pesquisadores dos emblemáticos casos norte-a-
mericanos, pesquisadores de universidades brasileiras, representantes de movimentos sociais, 
representantes de  sindicatos e estudantes, propuseram na ocasião a criação da Rede Brasileira 
de Justiça Ambiental (RBJA), cuja declaração de lançamento pontuou alguns princípios e práti-
cas para promoção da justiça ambiental, assegurando: a) a garantia de que nenhum grupo étnico 
ou vulnerabilizado arque com os passivos gerados pelo desenvolvimento; b) a garantia de que 
recursos ambientais sejam acessados de forma equitativa; c) a garantia de amplo acesso a in-
formações sobre rejeitos e fontes de riscos ambientais; e d) estímulo a modelos alternativos de 
desenvolvimento, concebidos pelas comunidades, para promover a democratização e a susten-
tabilidade do uso de recursos. Mais recentemente, em 2015, no Dia Mundial do Meio Ambiente, 
uma Carta foi publicada pela RBJA para fazer um balanço institucional e político e denunciar 
retrocessos em questões que se configuram injustiças ambientais1.  
 Outro estudo em andamento que deve ser citado quando abordamos esse tema é o “Mapa 
de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil”12 conduzido por pesquisadores da 
FIOCRUZ, que, em fevereiro de 2020, contava com 594 conflitos mapeados em todo território na-
cional. Além da espacialização e síntese de cada caso relatado, o mapa aponta os tipos de  popula-
ções atingidas (povos indígenas, operários/as, quilombolas, agricultores/as familiares, morado-
res/as em encostas, ribeirinhos/as, pescadores/as e outros/as urbanos ou rurais), e quais danos 
à saúde estão associados ao conflito (contaminação por chumbo, desnutrição, violência física, 
dentre outros) ou ainda, qual agravo ambiental (desmatamento, queimada, contaminação do 
solo e das águas por agrotóxicos, por exemplo). O material, disponível em plataforma online, traz 
também o contexto ampliado, onde pode-se conhecer em detalhes o histórico e as lutas contra a 
situação de injustiça associada a cada conflito, além de possibilitar a realização de consultas por 
estado, por atividade geradora de conflito (especulação imobiliária, aterro sanitário, agrotóxicos, 
barragens e hidrelétricas, carvoarias etc) ou ainda, por impacto socioambiental gerado (deserti-

12 Link

http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/
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ficação, erosão do solo, favelização, pesca ou caça 
predatória, poluição de recurso hídrico etc).
 Essas comunidades tradicionais litorâneas 
de caiçaras, quilombolas, indígenas, pescadores, 
catadores de caranguejo, marisqueiras, entre ou-
tras, desenvolvem, ao longo das gerações, História 
e costumes relacionados ao mar e aos seus recur-
sos. As metas do ODS 14 relacionadas à poluição e 
gestão sustentável, por exemplo, dependem dire-
tamente dessas populações, uma vez que saúde e 
condições justas de trabalho são necessárias para 
gestão responsável dos recursos e consequente 
restauração e manutenção da saúde dos oceanos 
e da vida na água.
 Desses 594 conflitos mapeados, 398 ocor-
rem em estados costeiros, dos quais, aproxima-
damente 163 envolvendo populações tradicionais 
litorâneas. Quando observados, essas situações no 
litoral revelam alguns números importantes como 
o de casos envolvendo povos indígenas (16,5%), 
comunidades quilombolas (29,4%), pescadores 
artesanais (35,5%), marisqueiras (9,8%), catadores 
de caranguejo (1,8%) e aquicultores (1,2%). Essas 
populações, pertencentes a grupos sociais vulne-
rabilizados, são pressionadas a mudar seus modos 
de vida, a conviverem com lixo, com água e solo 
contaminados ou são expulsas de seus territórios. 
Assim, alguns dos principais impactos ambientais 
associados a esses 163 casos são: a ‘alteração no 
regime tradicional de uso e ocupação do território’ 
(66,2%), a ‘poluição de recurso hídrico’ (47,2%), a 
‘falta/irregularidade de demarcação de territórios 
tradicionais’ (41,1%) e a ‘contaminação ou into-
xicação por substâncias nocivas’ (8%). Quase um 
quarto dos casos estão relacionados a ‘especula-
ção imobiliária’ (23,9%), como nos casos de mega-
resorts, construídos em praias com comunidades 
tradicionais. Outros tem como atividade geradora: 
‘políticas públicas e legislação ambiental’ (28,2%), 
‘atividades pesqueiras, aquicultura, carcinicultu-
ra e maricultura’ (8%) e ‘minerodutos, oleodutos 
e gasodutos’ (4,9%).  Por fim, destacam-se os da-
nos à saúde das populações afetadas pela ‘piora 
na qualidade de vida’ (92%), pela ‘insegurança ali-
mentar’ (38%), pela ‘violência enquanto coação fí-
sica’ (15,3%) e pelo risco de assassinato (9,2%).

INJUSTIÇA 
SOCIO-
AMBIENTAL

“Justiça socioambiental pode 
ser entendida como a expres-
são da desigualdade social 
na apropriação do ambiente 
e de seus recursos”. (RIBEIRO, 
2017 p. 161);

“Injustiça socioambiental es-
taria diretamente relacionada 
ao sistema de poder político-
-econômico, onde os grupos 
mais poderosos transfeririam 
certos riscos socioambientais 
aos grupos mais frágeis”. (VEI-
GA, 2007 p.147)

 A percepção de que as regiões 
de pobreza são também as regiões 
ambientalmente mais degradadas 
trouxe uma aproximação entre mo-
vimentos sociais e movimentos am-
bientalistas, que passaram a compre-
ender que o enfrentamento sempre 
foi comum contra um tipo de desen-
volvimento que promove desigual-
dade social e degradação ambiental 
(RIBEIRO, 2017). Podemos considerar 
que as injustiças ambientais envol-
vem necessariamente o âmbito social, 
já que ocorrem no campo da ciência 
humana da busca por igualdade. En-
tretanto, alguns autores consideram 
que pelo fato de a injustiça ambiental 
estar associada a uma condição social 
o termo apropriado é ‘injustiça socio-
ambiental’ (VEIGA, 2006). Embora não 
haja consenso entre os autores sobre 
este ponto, seguimos entendendo 
não ser essa discussão o foco desse 
capítulo introdutório.
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FIGURA 1: Conflitos com populações tradicionais litorâneas.

 Na região Sudeste, dos 160 casos totais apontados no ‘Mapa de Conflitos envolvendo In-
justiça Ambiental e Saúde no Brasil’, 108 estão nos estados costeiros de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Espírito Santo. Desses, 50 ocorrem com populações tradicionais litorâneas - quilombolas (32%), 
pescadores (26%) e povos indígenas (6%). Em 70% desses 50 casos, houve ‘alteração no uso e 
ocupação do território’, 48% estão associados à ‘poluição de recurso hídrico’, 42% à ‘demarcação 
de território tradicional’. Entre as atividades geradoras de conflito, destaca-se ‘política pública e 
legislação ambiental’, com 36% dos casos. Quanto aos danos à saúde dos afetados, observa-se 
‘piora na qualidade de vida’ na quase totalidade (98%), ‘insegurança alimentar’ (34%) e ‘coação 
física’ (12%). Segundo o contexto ampliado descrito para os conflitos mapeados, verificamos 
que os graus de pacificação pela reversão das situações de injustiça ambiental são variáveis. 
Em alguns casos, há desdobramentos positivos, como reparações e impedimento do avanço de 
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projetos não inclusivos enquanto que, em outros, comu-
nidades aguardam decisões em longos enfrentamentos 
jurídicos.  
 A articulação de movimentos para regularização 
de territórios tradicionais é também uma luta por justi-
ça socioambiental. A Campanha pela regularização dos 
territórios pesqueiros, promovida pelo Movimento Na-
cional dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), é 
um exemplo de movimento nacional por justiça socio-
ambiental. A proposta de regularização dos territórios 
por projeto de lei, caso aprovada, garantiria o direito à 
manutenção dos modos de vida dessas comunidades. O 
projeto tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília, 
onde foi protocolado em novembro de 2019. 
 Citamos também casos interestaduais de injusti-
ça socioambiental, como o do rompimento da barragem 
da Samarco, em Mariana/MG, em 2015, que afetou cer-
ca de 700 mil pessoas de comunidades das margens do 
Rio Doce, desde a região do rompimento até sua foz, no 
município de Linhares/ES. Ou o recente vazamento em 
alto mar de petróleo, que chega a 1009 localidades, em 
130 praias de 11 estados do litoral (28/02/2020 – MMA). 
Este, que provavelmente é o maior caso em extensão e 
em número de afetados, também caracteriza típica si-
tuação de injustiça socioambiental, em que milhares de 
trabalhadores estão arcando com os prejuízos em suas 
atividade de pesca, de comércio e  turismo, enquanto 
grandes empresas do setor do petróleo, responsáveis 
pela contenção e mitigação dos danos, seguem man-
tendo seus faturamentos e subestimando os danos so-
cioambientais que seus negócios causaram.
 Adiante, avançamos descrevendo casos atuais 
ainda não mapeados, que ocorrem nos estados costei-
ros da Região Sudeste do Brasil. O primeiro, no estado 
de São Paulo, refere-se ao incêndio ocorrido em 2015, 
em região estuarina e portuária de Santos, que gerou 
insegurança alimentar e prejuízos a centenas de famí-
lias de comunidades pesqueiras. O segundo, no estado 
do Rio de Janeiro, revela o passivo ambiental suporta-
do desde 2003 por pescadores(as) que trabalham nas 
proximidades do emissário de Icaraí em Niterói/RJ, em 
águas contaminadas com presença de altas concentra-
ções de poluentes, entre eles fármacos com efeitos no-
civos à biodiversidade e à saúde das pessoas. Por fim, 
apresentamos um caso que provocou grandes mudan-
ças nos modos de vida de mulheres da foz do Rio Doce, 
após rompimento da barragem em 2015 em Mariana/
MG.
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 Movimentando cerca de um terço das 
trocas comerciais brasileiras, o Porto de San-
tos (SP) é o segundo maior porto da Améri-
ca Latina e Caribe, na avaliação da atividade 
portuária CEPAL 2018 , com 3.836.487 TEU,  
atrás somente do Porto de Colón no Panamá 
com 4.324.478 TEU (CEPAL 2018) . Apesar da 
importância no cenário de transações comer-
ciais do país, o Porto de Santos é também 
fonte de constantes passivos socioambien-
tais, envolvendo perda e contaminação de 
áreas estuarinas, além de grave ameaça aos 
territórios pesqueiros e à segurança alimen-
tar de centenas de famílias.
 Em abril de 2015, um incêndio atingiu 
6 tanques da empresa Ultracargo, contendo 
um total 40 milhões de litros de álcool e ga-
solina e consumiu durante 9 dias, em opera-
ção de rescaldo até sua contenção, cerca de 
8 bilhões de litros de água do estuário (Figu-
ra 1), além de 426.000 litros de LGE (Líquido 
Gerador de Espuma); 4.000 litros de Cold-Fi-
re; 4.000 litros de F500, conforme Inquérito 
Civil , aberto pelos Ministérios Públicos, para 
investigação dos fatos. A água utilizada que 
retornou para o estuário, acrescida de líqui-
dos antichamas tóxicos (DA SILVA et al., 2019) 
e a temperatura mais elevada, afetou a biota 
aquática da região, ocasionando, somente 
no período do incêndio, a morte de ao me-
nos 9 toneladas de peixes de 142 diferentes 
espécies (ROTUNDO et al., 2015). Como con-
sequência, houve também comprometimen-
to da produção de pescadores artesanais. 
Após 4 anos e 1 mês do ocorrido, um Termo 
de Compromisso de Ajustamento de Condu-

CASO 
ULTRACARGO 
– SP
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ta Parcial é assinado em um acordo extrajudi-
cial com as empresas responsáveis, onde são 
previstas reparações a 2056 pescadores(as) 
e trabalhadores(as) ligados à atividade. A re-
paração consistiu no pagamento de 1 salário 
mínimo paulista por mês durante 1 ano para 
cada afetado e foi condicionada a uma con-
trapartida dos pescadores, de realizar práti-
cas de manejo das 10 principais espécies de 
interesse comercial, com início em agosto de 
2019, seguindo cartilha elaborada com perío-
dos e locais onde cada espécie não deve ser 
pescada. O Termo acordado também prevê 
fundo para investimentos em infraestruturas 
e projetos de apoio à pesca.
 A atuação dos Ministérios Públicos na 
condução do processo de negociação com 
empresas responsáveis foi determinante em 
diferentes aspectos. Inicialmente, pela sen-
sibilidade dos promotores de identificar no 
caso uma evidente situação de injustiça com 
pescadores, que tiveram suas pescarias in-
terrompidas por determinação do poder pú-
blico imediatamente após o incêndio, além 
de redução de suas produções até a recupe-
ração do ecossistema. Depois, por delinea-
rem para o caso, modelo de danos difusos e 
coletivos, utilizando-se de recursos, como o
processo de autodeclaração previsto na Con-

venção 16913 da Organização Internacional 
do Trabalho. As judicializações individuais 
contra as empresas responsáveis por da-
nos materiais foram indeferidas pelos juízes 
por falta de relação causal entre os efeitos 
do incêndio e a produção de pescados dos 
afetados. Também foram determinantes, a 
promoção de audiências públicas com a pre-
sença das comunidades afetadas e reuniões 
participativas, para a elaboração das regras 
de manejo das principais espécies captura-
das, como contrapartida dos afetados e para 
o recebimento da reparação.
 A organização da sociedade civil e a 
Academia contribuíram, segundo testemu-
nho de um dos autores deste capítulo, com 
a construção do acordo extrajudicial, consti-
tuído na medida em que trouxeram em dife-
rentes momentos da negociação, aporte de 
conhecimento técnico-científico, para emba-
samento das decisões tomadas. Também fo-
ram importantes nos processos de identifica-
ção e consulta e na facilitação do diálogo entre 
instituições e comunidades afetadas, trazen-
do informações da negociação dos Ministé-
rios Públicos com as empresas para os pes-
cadores e levando informações e demandas 
dos pescadores para a mesa de negociações.

FIGURA 1 BOX: Imagem aérea da opera-
ção de rescaldo com água e líquido anti-
-chamas. Foto: Diego Lameiro/ Corpo de 
Bombeiros da PMESP (DANIEL, 2018)

13Link

https://www.oas.org/dil/port/1989%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20Povos%20Ind%C3%ADgenas%20e%20Tribais%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20OIT%20n%20%C2%BA%20169.pdf


 Solução de engenharia sanitária para 
destinação de efluentes urbanos, os emis-
sários submarinos são também fontes po-
luidoras relacionadas a casos de injustiça 
socioambiental. Grandes volumes de esgoto 
doméstico e resíduos da indústria são despe-
jados diariamente nos oceanos, interferindo 
diretamente na biodiversidade marinha lo-
cal, por excesso de matéria orgânica e con-
taminação por diversas substâncias, incluin-
do fármacos e moléculas de difícil remoção 
em unidades de tratamento (PEREIRA et. al, 
2016).
 O emissário submarino de Icaraí, lo-
calizado no município de Niterói/RJ, lança 
na entrada da Baía de Guanabara (Figura 2) 
cerca de 952 L/s de efluentes, contendo nu-
trientes e microrganismos patógenos, apesar 
do tratamento secundário a que é submeti-
do. O esgoto de 234 mil habitantes, cerca de 
52% da rede de esgoto do município, forma 
pluma de efluentes que move-se de acordo 
com hidrodinâmica e influência das marés e 
contribui para a baixa qualidade das águas 
da Baía de Guanabara, que possui em seu 
entorno, cerca de 7,3 milhões de habitantes 
(MARQUES et. al., 2006). A atividade da pes-
ca artesanal na região é realizada há muitas 
décadas e movimenta uma economia local 
de comercialização de pescados que garante 
a subsistência de milhares de famílias, seja 
pela venda ou pelo  consumo. 
 Entre abril de 2001 e março de 2002, 

cerca de 1400 embarcações de pesca artesa-
nal, com aproximadamente 3700 pescadores, 
realizaram capturas em toda a Baía de Guana-
bara. Os diversos tipos de pescarias desem-
barcadas em 32 diferentes pontos somaram 
cerca de 19.000 t, correspondendo a um valor 
de U$ 4,8 milhões (JABLONSKI et al., 2006). 
Atualmente, considerando números aproxi-
mados e mais quase 20 anos de degradação, 
incluindo vazamento de óleo de grandes pro-
porções ocorrido em 2003, a Baía continua 
contribuindo com os serviços ecossistêmi-
cos fundamentais para o bem-estar das pes-
soas. Mesmo reconhecendo as condições de 
degradação ambiental esse contingente de 
trabalhadores, responsáveis pela segurança 
alimentar de milhares de pessoas, acabam 
sendo obrigados a consumir e comercializar 
pescados com algum grau de contaminação 
por metais, fármacos ou outros tipos de subs-
tância nocivas à saúde humana.
 Embora neste caso a fonte poluidora 
não esteja relacionada a um único empreen-
dimento, observamos uma evidente situação 
de injustiça ambiental quando pescadores 
vulnerabilizados arcam com passivos do de-
senvolvimento da cidade, seja consumindo 
esses produtos ou abastecendo populações 
também vulnerabilizadas nos bairros ao en-
torno da Baía.

CASO 
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FIGURA 2 BOX: Modelagem das plumas de coliformes 
fecais geradas pelos emissários de Icaraí na entrada 
da Baia de Guanabara e dos emissários da Barra da 
Tijuca e de Ipanema (FEITOSA, 2017)
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 No dia 5 de novembro de 2015, o rom-
pimento da Barragem de Fundão no Comple-
xo Industrial de Germano, município de Ma-
riana/MG, além de interromper a vida de 19 
pessoas, causou o que pode ser considerado 
um dos maiores danos ambientais da Histó-
ria brasileira e mundial. Os 40 milhões de me-
tros cúbicos de rejeitos de minério de ferro e 
sílica, segundo apuração do Ministério Públi-
co Federal, seguiram caminho de destruição 
pelo Córrego do Fundão, Córrego Santarém, 
até atingir o subdistrito de Bento Rodrigues. 
Já no rio Gualaxo do Norte, percorreu 55 km 
até o Rio Carmo, atingindo diversas comu-
nidades ribeirinhas, tais como: Paracatu de 
Baixo, Camargos, Águas Claras, Pedras, Pon-
te do Gama, Gesteira. Após 22 km percorridos 
no Rio Carmo, o rejeito chega ao Rio Doce, 
onde segue por cerca de 540 km, até o distrito 
de Regência, município de Linhares/ES, onde 
encontra, no dia 21 de novembro, o Oceano 
Atlântico. Por este evento, repentinamente, 
milhares de pessoas tiveram suas vidas alte-
radas, pela falta de abastecimento de água 
ou pela perda em algum grau, dos demais 
serviços ecossistêmicos oferecidos pelo rio. 
O serviço de provisão de alimentos pela ati-
vidade de pesca artesanal, por exemplo, foi 
diretamente afetado e trouxe prejuízos, não 
somente a pescadores registrados ou não, 

mas também a toda cadeia de trabalhadores 
envolvidos com essa produção.
  Em 54 municípios da bacia do Rio 
Doce exerciam a atividade 2997 pescadores 
registrados no SisRGP no mês anterior ao 
rompimento. Desses, 1100 no município de 
São Mateus, 765 em Linhares e 214 em Cola-
tina (VIANA, 2016). Desse contingente pode-
-se destacar a presença de mulheres atuando 
nas pescarias assim como nas atividades re-
lacionadas como na confecção e manuten-
ção de redes ou no beneficiamento e comer-
cialização do pescado (Figura 3). Por tratar-se 
de uma atividade instável e descontínua bus-
cam estas mulheres estarem representadas e 
protegidas por legislações como vemos em 
atuação a Articulação Nacional das Pescado-
ras (ANP) na luta pelo reconhecimento e me-
lhoria das condições de trabalho. 
 A descrição deste caso, traz à tona a 
questão sobre o grau de vulnerabilidade da 
população afetada e sua relação com a injus-
tiça socioambiental sofrida. Deve-se conside-
rar que o caso das mulheres pescadoras (ou 
envolvidas com a atividade da pesca) ganha 
outra dimensão de injustiça, uma vez que, 
além de pertencerem ao grupo vulnerabili-
zado dos pescadores artesanais, pertencem 
também ao grupo que historicamente sofre 
violência física e simbólica, por discrimina-
ção de gênero (MANESCHY et al. 2012). Caso 
pertençam ainda a grupo étnico discrimina-
do, isto é, se são negras ou indígenas, além de 
mulheres e pescadoras, por exemplo, ainda 
maior é a injustiça que sofrem. Esses e outros 
casos assemelhados configuram, para mui-
tos autores, exemplos irrefutáveis de racismo 
ambiental (PACHECO e FAUSTINO, 2013).
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 A Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, prevista,  para ocorrer em Lisboa/
PT (antes da pandemia do Corona vírus), celebraria os 5 anos do ODS 14, ocasião também em 
que seriam observados os avanços dos países, no cumprimento das metas e comprometimentos 
voluntários, acordados na I Conferência dos Oceanos (Nova Iorque, junho de 2018). A complexi-
dade e a dimensão dos desafios brasileiros passam, como vimos, pela redução das situações de 
injustiça socioambiental com populações tradicionais litorâneas. Com isso, pode-se de forma 
direta, diminuir a insegurança alimentar, a poluição, promover acordos para redução de sobre-
pesca e, principalmente, responsabilizar agentes causadores dos conflitos, imputando-lhes as 
devidas obrigações com as populações afetadas. Há atualmente elementos concretos para dire-
cionar ações de Ministérios Públicos, governos e organizações não-governamentais, no sentido 
de acelerar processos, apoiando redes e iniciativas que defendem essas populações. Grupos de 
trabalho com representantes dos estados e municípios afetados podem acompanhar, por exem-
plo, esses 163 casos com populações tradicionais litorâneas, que já foram mapeados pelos pes-
quisadores da FIOCRUZ, ou podem concentrar esforços na aprovação do projeto de lei proposto 
pelo Movimento Nacional de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), para regularização dos 
territórios pesqueiros, ou ainda, podem minimizar danos e responsabilizar os causadores do re-
cente derramamento de petróleo na costa brasileira. 
 Outra frente de atuação, não menos importante, é a luta pela institucionalização da justi-
ça socioambiental no Brasil, como foi feito nos EUA, em 1994. O reconhecimento do fenômeno da 
injustiça socioambiental pelo Estado brasileiro viria acompanhado de uma necessária regulação

 Felizmente, a pressão exer-
cida por movimentos sociais, como 
o Movimento dos Atingidos por Bar-
ragens (MAB), e por promotores dos 
Ministérios Públicos, o caso da Bar-
ragem do Fundão vem conquistan-
do alguns avanços na reconstrução 
dessas vidas e rotinas de trabalho. 
Reparações e indenizações, que fo-
ram e estão sendo pagas pelos res-
ponsáveis aos atingidos, buscam 
minimizar um passivo socioam-
biental que, de fato, é irreparável, 
por tratar-se de perda de vidas e 
de valores simbólicos, associados 
a um território que não mais existe, 
por conta do ocorrido.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

FIGURA 3 BOX: Ausimara Passos com o marido 
Seu Flôr tiveram que fechar a peixaria após o ocor-
rido em Regência, no Espírito Santo. Foto: Douglas 
Magno (matéria de 05/11/2017 - El País).
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e monitoramento dos casos pelo poder público. Assim, seria obrigação dos órgãos governamen-
tais de proteção ao meio ambiente mapear e encaminhar resoluções para os casos de injustiça 
encontrados. Incidências nesse sentido poderiam garantir, por força de lei e pelo acompanha-
mento e cobrança da sociedade, a participação efetiva do Estado ao lado das populações expos-
tas aos riscos e danos gerados por grandes empreendimentos e não ao lado de empreendedores 
com poder de influência sobre as decisões.
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INTRODUÇÃO
 As iniciativas de planejamento do es-
paço marinho brasileiro são desafiadas pelas 
complexidades socioambientais existentes 
em sua expressiva extensão territorial. Nes-
te contexto, torna-se indispensável integrar 
as variadas agendas de gestão sobrepostas 
na zona costeira-marinha, particularmente 
o Gerenciamento Costeiro - GERCO, com as 
futuras iniciativas de Planejamento Espacial 
Marinho - PEM. O primeiro (GERCO) com las-
tro teórico e modelos conceituais iniciados no 
país no final da década de 1980 (Brasil, 1988), 
o segundo (PEM) sem o mesmo acúmulo de 
conhecimento, porém com ênfase crescente 
em âmbito internacional e discussões e prá-
ticas crescentes no contexto brasileiro (Gan-
dra et al., 2018; Gerhardinger et al., 2019).
 O processo de uso e ocupação do li-
toral brasileiro acompanha uma crescen-
te e desordenada reprodução de padrões, 
associados à existência de diversos usos 
socioeconômicos. Por um lado, estes usos 
dos ecossistemas marinhos e as atividades 
econômicas - incluindo a pesca comercial e 
artesanal, aquicultura, turismo, transporte 
marítimo, instalações e operações portuá-
rias, extração de óleo e gás e minerais entre 
outros - fornecem uma série de benefícios à 
sociedade. Por outro, tais usos e atividades 
trazem interesses e expectativas distintas 
para o processo de gestão costeira e marinha 
mas, com frequência, geram consequências 
sociais e impactos ambientais indesejados, 
comprometendo o funcionamento dos ecos-
sistemas envolvidos e sua capacidade de con-
tinuar oferecendo bens e serviços essenciais 
(MMA, 2015; Prestrelo & Vianna, 2016; Costa & 
Asmus, 2018; Nicolodi et al., 2018; Stori et al., 
2019). 
 Frente a estes desafios, em âmbito 
mundial, iniciativas de planejamento e gestão
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costeira e marinha de múltiplas competências (pública, mista ou privada) têm enfrentado as ati-
vidades (ex: atividade portuária, navegação, pesca) e/ou problemas socioambientais (ex: ausên-
cia de saneamento básico, sobrepesca, vulnerabilidade costeira) de maneira predominantemen-
te isolada, e não integrada (Burroughs, 2011; Clarke et al., 2013). Para a realidade brasileira, as 
ações e instrumentos da gestão costeira existentes têm se mostrado pouco eficientes para asse-
gurar os princípios da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA)1, aos quais está subordinado 
o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - Lei Federal 7.661/88. Para além desta lei, a gestão 
costeira possui atos infralegais, por meio dos quais estabelece a descentralização das ações de-
senvolvidas, sem, contudo, desarticular-se no âmbito do pacto federativo, incorporando uma 
série de instrumentos orientados à obtenção de resultados2. Por meio de tais orientações, os 17 
estados costeiros deveriam elaborar ações de planejamento e gestão, em sintonia com as dire-
trizes propostas pela coordenação nacional do GERCO. 
 O mecanismo de implementação dos instrumentos de gerenciamento costeiro, ainda 
hoje, se constitui a partir da adoção de práticas essencialmente voluntárias e descontínuas pelos 
estados, o que por muitas vezes, acaba resultando em diversos gargalos para a implementação 
de instrumentos, programas e agendas orientadas pela esfera federal (MMA, 2015). Scherer et al. 
(2018) relatam uma série de fatos e problemas técnicos, políticos e estruturais, tais como a au-
sência de vontade política em torno dessas temáticas, a precarização das instituições de plane-
jamento e gestão e o sucateamento da educação e demais serviços públicos no país. Tal quadro 
acaba por afetar a iniciativa, o andamento e a estabilidade das ações em gestão costeira, de um 
modo geral, uma vez que a priorização da agenda de gerenciamento costeiro tende a variar con-
forme as conjunturas políticas e econômicas da União e em cada um dos 17 estados costeiros3. 
 Diante dos problemas mencionados anteriormente, uma série de ações preferenciais vêm 
sendo desenvolvidas ao longo da instituição do GERCO. Tendo como foco majoritário o ordena-
mento e a regulamentação das atividades e usos na zona costeira, e também sua preservação, 
conservação e fiscalização, o Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC), apresenta-se 
como instrumento legal prioritário (não isolado) nas agendas governamentais. O ZEEC estabe-
lece, de forma estratégica e participativa, o processo de ordenamento territorial necessário para 
a obtenção das condições de sustentabilidade no desenvolvimento do litoral. Este instrumento 
atua como mecanismo de apoio às ações de monitoramento, licenciamento, fiscalização e ges-
tão da zona costeira (MMA, 2015).  Seu histórico, escopo e relevância no planejamento estraté-
gico destas áreas são apresentados na publicação “Avaliação dos Zoneamentos Ecológico-Eco-
nômicos Costeiros (ZEEC) do Brasil” (Nicolodi et. al, 2018), assim como uma série de indicadores 
referentes à sua implementação nos estados, sugestões de melhorias nos processos participati-
vos e de sua potencial integração com outros instrumentos de ordenamento territorial.

1 Instituída através da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
2 De acordo com Decreto Federal nº 5.300/2004, consideram-se os seguintes instrumentos para gestão da zona cos-
teira brasileira: 1) Plano de Ação Federal da Zona Costeira – PAF – ZC; 2) Plano Estadual de Gerenciamento Costei-
ro – PEGC; 3) Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro – PMGC; 4) Sistema de Informações do Gerenciamento 
Costeiro – SIGERCO; 5) Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira – SMA; 6) Relatório de Qualidade 
Ambiental da Zona Costeira - RQA-ZC; 7) Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro – ZEEC; e 8) Macrodiagnóstico 
da zona costeira.
3 O Plano de Ação Federal para a Zona Costeira (PAF-ZC) é um dos instrumentos do PNGC, o qual foi instituído pela 
Lei 7.661/1988. O plano estabeleceu um referencial acerca da atuação da União no escopo do GERCO e apresenta, 
sem periodicidade definida (desde de sua primeira versão em 1998, foram aprovados quatro PAF-ZC) as ações fede-
rais prioritárias para o planejamento e gestão da zona costeira brasileira.
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 Os benefícios inerentes ao zoneamento costeiro também 
se aplicam ao zoneamento do espaço marinho. Neste sentido, paí-
ses como Austrália, Canadá, Estados Unidos, China e a União Euro-
peia, já avançaram substancialmente na elaboração de PEMs, que 
incluem zoneamento, e, com isso, vêm buscando reduzir os confli-
tos de uso das áreas marinhas (Day, 2008; Douvere, 2008; Douvere & 
Ehler, 2009; Rutherford et al., 2010; Kenchington & Day, 2011; Lu et 
al., 2015). Dada a natureza dinâmica e complexa dos ambientes ma-
rinhos, sua conectividade e interdependência com os sistemas cos-
teiros, vulnerabilidade frente às mudanças climáticas, entre outras 
singularidades, torna-se importante regulamentar as atividades so-
cioeconômicas de acordo com os atributos não-humanos de áreas 
específicas (características geofísicas, climáticas, tipo de fundo, co-
luna d’água, dinâmica temporal, biodiversidade, entre outros). 
 Telles (no prelo) argumenta que um olhar científico sobre o 
cunho político do PEM deve considerar tanto uma perspectiva inter-
na (o Brasil como totalidade soberana) como externa (o país como 
parte de acordos internacionais); entendendo o processo de estabe-
lecimento de diretrizes de diferenciação ou categorização do espaço 
marinho-marítimo como resultados de construtos consensuais que 
já estão em curso histórico. Seja nas agendas geopolíticas interna-
cionais ou de âmbito doméstico, a construção de procedimentos 
para regionalização marinha precisa advir de profunda compreen-
são dos fatores legais-normativos e ecológicos-geofísicos ao Estado 
litorâneo. Tal compreensão ainda requer desenvolvimento metodo-
lógico e melhor enquadramento analítico por parte da comunidade 
científica que reflete sobre o PEM (Telles, no prelo). 
 Uma visão global das etapas do PEM, desde a fase de plane-
jamento até a sua revisão e adaptação, foi publicada pela Comissão 
Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO (COI-UNESCO), em 
2009, e vem sendo discutida e incorporada por diferentes países. No
Brasil, as discussões do poder público (e setores interessados) re-
lacionadas ao tema iniciaram em 2011, porém em termos de im-
plementação, as iniciativas apresentam-se pontuais e as pesquisas 
possuem caráter setorial (De Freitas et al., 2014; Gern et al, 2017; 
Gandra et al., 2018; Gerhardinger et al., 2019).
 Gerhardinger et al. (2019) relatam que, até o presente mo-
mento, o país permanece na fase inicial de articulação e estrutura-
ção do seu PEM. Nesta concepção, diversas oportunidades e desafios 
técnico-científicos e políticos surgem no impulso de ordenamen-
to do espaço marinho: e.g., a integração de dados espaciais sobre 
oceano-atmosfera em PEMs alinhados com as políticas territoriais 
preexistentes (e.g., GERCO, unidades de conservação da natureza, 
recursos hídricos, etc.);  a participação e o engajamento de atores 
sociais, inserção do PEM como política pública, entre outras. 

4 Em vias de publicação pelo GT-Geografia Marinha da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós Graduação em Geografia. 
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 Motivados por estas oportunidades e desafios de gestão da zona 
costeira e marinha, surgiram nos últimos anos vários grupos de discus-
são e/ou articulação de ações federais, tais quais: o Grupo de Integração 
de Gerenciamento Costeiro - GI-GERCO; a Câmara Técnica de Integração 
da Gestão das Bacias Hidrográficas e dos Sistemas Estuarinos e Zona 
Costeira  - CT-COST; Grupo de Trabalho para o Uso Compartilhado do 
Ambiente marinho - GT-UCAM (extinto em 2019); Grupo de Trabalho de 
Planejamento Espacial Marinho GT-PEM (substituto do GT-UCAM, Porta-
ria 236/2019 da Marinha do Brasil); Comitê Executivo PEM (substituto do 
GT-PEM, Portaria 235/MB/2020). Entretanto, tais esforços não estão isen-
tos das dificuldades e instabilidades de âmbito político, com as quais o 
país tem sido afetado ao longo dos últimos anos. 
 Nesta perspectiva, o presente capítulo contribui com o estabe-
lecimento de um panorama conceitual sobre o Planejamento Espacial 
Marinho (PEM) no contexto da realidade brasileira. Para tanto, busca-
mos levantar informações publicadas em periódicos científicos sobre o 
assunto, para contribuir com outros grupos de desenvolvimento técni-
co-científico e inter-institucional que perseguem a co-construção de um 
referencial para o PEM brasileiro. Estas informações servirão também 
como parâmetro de partida das atividades praticadas no contexto do 
programa Horizonte Oceânico Brasileiro (HOB) e da rede PainelMar. Este 
produto oferece uma revisão de literatura, bem como uma síntese das 
definições conceituais e de potenciais aplicações de abordagens espa-
ciais de gestão e planejamento das costas e mares no Brasil. 

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS
 Esse primeiro capítulo, fruto de uma série de três, apresenta uma 
revisão bibliográfica de trabalhos científicos, experiências práticas ad-
quiridas em fóruns de discussão e consultas com especialistas. Buscou-
-se através de aportes teóricos e técnicos atualizados sobre os assuntos 
tratados, responder às seguintes perguntas sobre o Planejamento Espa-
cial Marinho: O que é? Qual é a sua importância? Qual é a sua situação no 
Brasil? Quais os principais atores envolvidos? Quais estudos/experiências 
nacionais publicados recentemente?
 Uma revisão da literatura científica publicada sobre o tema foi 
conduzida com base nas recomendações estabelecidas pelo modelo 
PRISMA – Principais Itens para relatar Revisões Sistemáticas e Meta-a-
nálise – tradução livre do inglês Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analysis (Moher et al., 2009). Este procedimento, re-
sumidamente, consiste na verificação de uma lista de itens que devem 
(ou não) ser incluídos ao relatar uma revisão sistemática de literatura (ou
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meta-análise) e na confecção de um diagrama de fluxo de quatro etapas (identificação, triagem, 
elegibilidade e inclusão) que resumem o processo de pesquisa e filtragem de estudos em cada 
fase (Galvão et al., 2015).
 A estratégia utilizada compreendeu a busca sistematizada por artigos e documentos cien-
tíficos, análise de títulos, resumos e palavras-chave, categorização por temas, seleção a partir de 
critérios de inclusão e exclusão, e, finalmente, na leitura dos estudos selecionados. Para tanto, 
foram selecionadas palavras-chave para buscas avançadas sobre o tema “PEM” nos repositó-
rios de dados acadêmico-científicos Web of Science, Scopus e SciELO. As buscas foram efetuadas 
nos campos específicos de “Tópico”5 e “Título” nas referidas bases, utilizando as palavras “Mari-
ne Spatial Planning” e “Brazil” e também “Planejamento Espacial Marinho” e “Brasil” combina-
das, empregando o operador da lógica booleana “AND” quando necessário. A tabela I apresenta 
comandos de busca e o número de registros encontrados através do uso das palavras-chave.

 Dos 188 trabalhos encontrados, foram excluídos os duplicados (107), e assim, procedeu-
-se uma categorização dos 81 estudos restantes de modo a aplicar, posteriormente, os critérios 
de inclusão e exclusão (Figura 1). Os artigos analisados foram categorizados através de sete te-
máticas: i) Instrumento de planejamento e gestão; ii) Áreas Marinhas Protegidas; iii) Planejamen-
to para pesca; iv) Mapeamento de fundo e habitats bentônicos; v) Estudos de distribuição de 
espécies; vi) Setor de Energia (óleo e gás, eólica); e vii) Aquicultura. Como parâmetros para sele-
ção de literatura foram adotados critérios de elegibilidade - triagem - identificação atendendo 
aos seguintes requisitos: I) aderência às perguntas de pesquisa; II) existência de resultados e/ou 
direcionamentos para a realidade brasileira; e III) presença e integração de pesquisadores bra-
sileiros. Após a utilização dos critérios nas diferentes categorias foram eliminados 52 artigos. Os 
29 estudos restantes foram lidos na íntegra e incluídos na análise. As planilhas que demonstram   
este   processo   podem   ser   vistas   em: https://bit.ly/planilhaspem.
 O Capítulo conta também com dados e análises derivados de contribuições de um proje-
to do Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação Marinha do Instituto Oceanográfico de São 
Paulo (FAPESP No. 2016/26158-8), denominado “Coordenando Redes de Conhecimento para a 
Co-Evolução da Governança Policêntrica do Oceano Brasileiro”. O projeto, resumidamente, agrega

BASES CONSULTADAS COMANDOS DE BUSCA REGISTROS

Web of Science

TS=(“marine* spatial planning*”) AND CU=(Brazil) 32
TS=(“marine* spatial planning*” AND “Brazil”) 19
TI=(“marine* spatial planning*”) AND CU=(Brazil) 9
TI=(“marine* spatial planning*” AND “Brazil”) 4

Scopus

TITLE-ABS-KEY (“marine spatial planning”) AND (“Brazil”) 79
TITLE-ABS-KEY (“marine*spatial planning*”) AND (“Brazil”) AND 
(LIMIT-TO (AFFILCOUNTRY, “Brazil”))

38

TITLE-ABS-KEY (“planejamento espacial marinho”) AND (“Brasil”) 2

Scielo
“marine*spatial planning*” AND “Brazil 5
“planejamento espacial marinho” AND “Brasil” 0

Total 188

5 O rótulo Tópico inclui os campos: Título, Resumo/Abstract, Palavras-chave/Keywords.

TABELA I: Comandos de busca e o número de registros encontrados através do uso das palavras-chave. 
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uma base de dados constituída a partir do desenvolvimento de entrevistas em grupos focais com 
informantes-chave de 11 Ministérios/Autarquias de alto-nível no Governo Federal, membros do 
Grupo de Trabalho de Uso Compartilhado do Ambiente Marinho (GT-UCAM) – hoje Comitê Exe-
cutivo PEM –, e por sua vez designados pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar 
(CIRM) para avançar no pré-planejamento do PEM brasileiro (Gerhardinger et al., em revisão). 

FIGURA 1: Diagrama que resume as etapas de identificação inicial, análise da elegibilidade a partir dos critérios 
estabelecidos e resultado de artigos selecionados para leitura na íntegra e análise. 

RESULTADOS
 O QUE É O PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO? QUAL É A SUA IMPORTÂNCIA? 
 
 O Planejamento Espacial Marinho (PEM) pode ser compreendido como “...um processo 
público de análise e alocação da distribuição espacial e temporal das atividades marítimas, vi-
sando alcançar objetivos ecológicos, econômicos e sociais, que geralmente são especificados por 
meio de um processo de caráter político” (Ehler & Douvere, 2009, pg. 3). Nesta perspectiva, o PEM 
apresenta-se como um mecanismo normativo importante, com vistas à harmonização estratégi-
ca e integrada entre o desenvolvimento socioeconômico e a proteção e/ou conservação dos es-
paços marinhos. Para tal, dentre seus objetivos principais destacam-se: a) mediar e conciliar os 
diferentes usos do espaço marinho atribuindo-os à diferentes atividades marinhas, e b) garantir 

1
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a capacidade de fornecimento de serviços ecossistêmicos dos oceanos necessários para nossas 
condições sociais e econômicas, através da regulação dessas atividades (Young, 2015; Mont’Al-
verne & Cavalcante, 2018). 
 Em um contexto mais operacional, o PEM é empregado para moderar potenciais conflitos 
de uso (e seus recursos associados) por meio de instrumentos e/ou planos integrados. O proces-
so político contínuo de planificação permite a criação de planos de gestão com um horizonte de 
10 a 20 anos, com a definição de prioridades para a área marítima, no tempo e no espaço, e por 
escolhas entre diferentes usos e medidas de conservação (Iglesias-Campos et al., 2015). 
 Atualmente, processos de PEM encontram-se em desenvolvimento em mais de 70 países, 
abrangendo 6 continentes e quatro bacias oceânicas (Santos et al., 2020) e o interesse pelo tema 
continua crescendo. Sua implementação vem sendo sugerida para alcançar as metas da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU, 2015), que 
incorpora o objetivo específico 14 (ODS 14 – Vida na Água). 
 Neste contexto, destaca-se o papel de articulação e liderança da Comissão Oceanográ-
fica Intergovernamental da UNESCO (COI-UNESCO) que vem promovendo a divulgação do PEM 
através de uma série de eventos (workshops, fóruns) e publicações.   Destacam-se os seguintes 
manuais: I) Planejamento Espacial Marinho: Passo a passo em direção à gestão ecossistêmica – 
tradução do inglês “Marine Spatial Planning: A Step-by-Step Approach toward Ecosystem-based 
Management” (Ehler e Douvere, 2009), que compila conceitos e diretrizes sobre PEM e sugere 10 
etapas para sua implementação e desenvolvimento; e II) Um guia para avaliar planos espaciais 
marinhos – tradução livre do inglês “A Guide to Evaluating Marine Spatial Plan” (Ehler, 2014), que 
aborda questões sobre o monitoramento, desempenho e avaliação dos PEM’s.

2
 QUAL É A SUA SITUAÇÃO NO BRASIL? QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS ATORES ENVOLVIDOS?
 
 No Brasil, as primeiras discussões relacionadas à elaboração de um PEM, surgiram em 
2011 (Gandra et al., 2018; Gerhardinger et al., 2018, 2019), entretanto, o governo brasileiro sempre 
acompanhou a evolução da política internacional para o ordenamento do espaço marinho-oceâ-
nico. Gerhardinger et al. (2019) identificam 4 etapas de evolução na arena sociopolítica em torno 
do estabelecimento do PEM e apresentam uma série de oportunidades para sua implementação, 
bem como os desafios encontrados para o aprimoramento das capacidades da governança oce-
ânica brasileira. Estes mesmos autores concluem que, até o presente momento, o Brasil ainda 
se encontra na fase inicial de articulação e estruturação de uma política para o PEM (Figura 2).

FIGURA 2: Fases na 
evolução das discus-
sões sobre a implemen-
tação do planejamento 
espacial marinho no 
Brasil (adaptado de 
Gerhardinger et al., 
2019).
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 Recentemente, foram realizados dois treinamentos para um melhor entendimento do 
PEM pelas autoridades brasileiras e setores interessados, o primeiro com a metodologia do Blue 
Planning in Practice (GIZ) em 20176 e o segundo, em 2019, com a metodologia do MSP Challenge 
(COI-UNESCO)7. No Brasil existe um grupo de discussão para o PEM no âmbito da Comissão In-
terministerial para os Recursos do Mar (CIRM) desde abril de 2013 (Gerhardinger et al., in prep). O 
grupo era denominado GT UCAM (Uso Compartilhado do Ambiente Marinho), tendo sido extinto 
e reconstituído em  2019 passando para GT PEM. Este grupo permite uma interlocução entre di-
ferentes ministérios relevantes para o PEM, além de incluir a representação da academia.
 O Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação Marinha do Instituto Oceanográfico de 
São Paulo realizou um amplo levantamento documental e análise dos desafios e oportunidades 
para o PEM brasileiro (Gerhardinger et al., 2019) e sugeriu cinco principais medidas para ampliar 
a governabilidade do oceano no país por meio da aplicação deste instrumento, quais sejam:

1. Promoção e troca de experiências entre redes costeiras e marinhas para aprimorar a arena de 
PEM nascente;

2. Melhor compreensão sobre a dinâmica institucional que restringe a integração de políticas 
públicas;

3. Estímulo de arena de governança simetricamente responsiva (incluindo melhor alinhamento 
entre as ações lideradas pelos diferentes poderes e as iniciativas da sociedade); 

4. Escalonamento coordenado das soluções baseadas em princípios (e.g., base ecossistêmica, 
equidade, etc.) e integração de iniciativas ‘piloto’ entre os níveis de governança;

5. Fortalecimento da participação crítica e proativa da sociedade civil enfatizando o engaja-
mento dos atores periféricos e menos influentes da rede.

 
 Os resultados preliminares deste estudo apontam cerca de 144 atores que necessitam 
estar envolvidos neste processo, incluindo os segmentos público, usuários de recursos, organi-
zações não-governamentais e fóruns colegiados. A análise de Gerhardinger et al. (in prep.) sobre 
a rede social brasileira relacionada ao PEM percebida por   informantes qualificados traz algu-
mas reflexões para futuras ações do programa HOB. Uma leitura geral da representação da rede 
percebida (Figura 3) destaca que uma grande porção das interações ainda ocorrem dentro do 
segmento público (‘Governo Federal’); seguido da participação do governo em ‘fóruns colegia-
dos do Governo Federal’ (e.g., GT-PEM). De acordo com a percepção dos membros do GT-UCAM 
entrevistados, o Governo Federal também procura interagir com o segmento de ‘negócios’; ao 
passo que os ‘grupos de interesse público’ demonstram maior frequência de busca por interlo-
cução com o governo.

6 Mais detalhes em: https://bluesolutions.info/blue-planning-in-practice-a-brazilian-trip-to-bakul. Acesso em: 12 de 
abril de 2020
7 Mais detalhes em: http://www.mspglobal2030.org/wp-content/uploads/2019/12/MSProadmap_Training_SaoPau-
lo_Brazil.pdf.  Acesso em: 12 de abril de 2020
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FIGURA 3: Ilustração da percepção de membros do GT-UCAM sobre as principais categorias de atores (diferentes 
cores para cada segmento), seu grau de conectividade (tamanho do nó), a direção das interações percebidas (cores 
dos elos) e sua importância nas dinâmicas atuais da arena de PEM no Brasil (largura dos elos) (Gerhardinger et al., 
in prep.).

QUAIS ESTUDOS/EXPERIÊNCIAS NACIONAIS PUBLICADOS RECENTEMENTE? QUAIS EXPERI-
ÊNCIAS INTERNACIONAIS DESTACADAS? 

 
 Em relação aos exemplos nacionais, como contribuição para a agenda nacional encon-
tram-se algumas iniciativas e estudos de PEM para escalas locais, tendo como foco prioritário a 
faixa costeira-marinha (de Freitas et al., 2014; Gandra et al., 2018; Gerhardinger et al., 2019). Des-
tacam-se propostas em ambientes estuarinos (Prestrelo & Viana, 2016; Gern et al., 2017; Gerhar-
dinger et al., 2018) e Áreas Marinhas Protegidas (AMP) (Teixeira et al., 2018; Soares & Lucas, 2018; 
Soares,2018; Rolim et al., 2016), sobretudo diante das criações das Áreas de Proteção Ambiental 
do Arquipélago de Trindade e Martim Vaz (BRASIL, 2018a) e do Arquipélago de São Pedro e São 
Paulo (BRASIL, 2018b), em que a gestão com base ecossistêmica se destaca como abordagem 
importante voltada aos desafios da participação nas AMP’s (Fassina et al., 2020).
 Com vistas ao ordenamento da atividade de pesca, independentemente de sua moda-
lidade, foram realizadas algumas pesquisas no contexto de PEM (Costa et al., 2018; Fonseca et 
al.,2017; Port et al., 2016; Rosso & Pezzuto, 2016); bem como, levantamentos e mapeamentos 
de fundo (Goes et al., 2019; Mattos et al., 2018; Gorman et al., 2017; Maia & De Alencar Castro 
(2015) e diagnósticos sobre a distribuição e ocorrência de espécies (Soeth et al., 2020; Pinheiro 
et al., 2019; Patrizzi & Dobrovolski (2018); Ramos et al., 2017; Cruz et al., 2015) que podem, pos-
teriormente, orientar esforços de conservação e uso sustentável do espaço marinho brasileiro. 
Já Gandra (2020) apresenta uma metodologia para definição de unidades ambientais marinhas 
e áreas prioritárias para gestão. 
 Quesada et al. (2019) abordam a importância dos processos participativos nas estratégias
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de PEM. Several & Alves (2011),  Marroni (2014) e Stori et al. (2019), destacam a importância das 
políticas públicas para o planejamento costeiro-marinho brasileiro; eg. em sua análise do estado 
de São Paulo, Several & Alves (2011) enfatizaram a existência de uma “colcha de retalhos” na 
qual muitos instrumentos acabam se sobrepondo, e/ou não se integrando devidamente. Meca-
nismos de governança frequentemente possuem objetivos de criação conflitantes e não impe-
dem a harmonização dos interesses da sociedade. Destaca-se por último, a atuação dos mem-
bros do Painel Mar que vem pautando a necessidade de promoção de um PEM no Brasil. A Tabela 
II apresenta uma breve síntese com resultados e recomendações que os estudos mencionados 
apontam para avançar no debate sobre o PEM no Brasil.
 Internacionalmente, destaca-se o relatório “Conceptual guidelines for the application of 
Marine Spatial Planning and Integrated Coastal Zone Management approaches to support the 
achievement of Sustainable Development Goal Targets 14.1 and 14.2”. Produzido recentemente 
pela ONU Meio Ambiente (2018), a publicação fez parte de uma série de trabalhos desenvolvi-
dos com o intuito de revisar a utilização de abordagens de gerenciamento com base em área 
como mecanismo para contribuir com o cumprimento dos Objetivos e Metas de Desenvolvimen-
to Sustentável, bem como para desenvolver diretrizes conceituais de sua aplicação nos países 
membros. Ao longo do documento, foram utilizados estudos de caso para demonstrar caminhos 
práticos para apoiar governos e profissionais na implementação de abordagens de PEM ou Ge-
renciamento Integrado de Zonas Costeiras (GIZC), especificamente para auxiliar no alcance dos 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O trabalho ainda apresenta uma lista de dez 
diretrizes conceituais consideradas básicas para a implementação do PEM ou GIZC. Por fim, os 
autores chamam a atenção para a complementação existente entre o PEM e o GIZC, os quais de-
vem ser sempre adaptados à realidade de cada nação.
 Dentre os seis estudos de caso abordados8, merece destaque o longo processo de coor-
denação entre os países do mar báltico que resultou na implementação de um plano transfron-
teiriço de PEM, no qual a abordagem com base em área foi adotada como um princípio funda-
mental9. Ressalta-se o fato de o projeto ser apoiado ao longo dos anos por diversos setores, com 
destaque para  o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. Todavia, ainda não há 
conhecimento sobre a fase de avaliação do sucesso do plano na região.
 Outro caso que merece destaque é a implementação do GIZC na China, que já se apre-
senta como um processo bem-sucedido, resultando na redução de impacto da poluição no meio 
marinho, bem como no aumento da participação do público nos processos de planejamento o 
que implica, segundo o relatório, em planos mais sustentáveis e resilientes. Um último caso a ser 
destacado é o da implementação do PEM na Indonésia, que aprimorou o plano a partir do fracas-
so do plano anterior. Após a fase de análise e avaliação do plano, notram-se diversas falhas que 
foram revistas e em um ano foram apresentadas melhorias. Há barreiras que ainda devem ser 
superadas para a adoção de um plano mais sustentável e eficaz para o país, porém a adaptação 
realizada no plano em um curto período de tempo deve ser tida como exemplo de sucesso para 
outras regiões/países.

8 Mar Báltico, China, Montenegro, Indonésia, Filipinas e Croácia.
9 Uma abordagem de gerenciamento baseada em área (ou espacial) permite a aplicação de medidas de gerencia-
mento a uma área geoespacial específica para alcançar um resultado político desejado. Algumas abordagens se 
concentram no gerenciamento de atividades individuais em uma área específica, como áreas de fechamento de 
pescas, zonas de gerenciamento de poluição, etc. Outras, como o PEM e o Gerenciamento Integrado da zona costei-
ra, buscam coordenar e equilibrar as necessidades de vários tipos de atividades na mesma área (UN Environment, 
2018).
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
 O PEM no Brasil, diferentemente de outros instrumentos de ordenamento territorial cos-
teiro/marinho, como o Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC), ainda não possui 
base legal. No entanto, o Projeto de Lei nº 6969, de 2013, que institui a Política Nacional para a 
Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar)10, vem sendo discutido 
e inclui o estabelecimento do PEM como uma ferramenta de planejamento e gestão costeira e 
marinha. Apesar de ambos possuírem finalidades semelhantes, o PEM consiste em definições 
mais amplas contemplando, além do zoneamento, outras determinações para o ordenamento 
territorial, tais como diretrizes, planos, códigos e estratégias sobre fluxos, infraestruturas e nor-
matizações específicas, inclusive de interação entre as diferentes zonas estipuladas. 
 Por conta do estágio comparativamente mais avançado das ferramentas do Gerencia-
mento Costeiro brasileiro, até pelo seu tempo de existência, algumas metodologias utilizadas 
no ZEEC, por exemplo, podem ser adaptadas ao PEM. No entanto, o ZEEC (assim como os ou-
tros instrumentos do GERCO) tem sua limitação na faixa marinha, ou seja, 12 milhas náuticas 
(22,2 km), a partir da linha de base e pelos limites políticos do conjunto de municípios litorâneos 
(MMA, 2015) que permite incorporar águas interiores, tais como estuários, deltas e lagunas. Sen-
do assim, para o planejamento do espaço marinho além das 12 milhas náuticas, não há um ins-
trumento específico, principalmente no que diz respeito à sua tridimensionalidade (leito, coluna 
e superfície) e a natureza dinâmica e sazonal de parte de seus recursos naturais.
 Neste contexto, encontra-se uma dificuldade em vincular a interface marinho-costeira, 
ou seja, utilizar métodos que abranjam tanto a zona costeira, como a oceânica em ações e inicia-
tivas que busquem o ordenamento das atividades que ali ocorrem, bem como a preservação dos 
ecossistemas existentes. Trata-se, inevitavelmente, de uma questão de abordagem territorial 
complexa e multiescalar, em que a compreensão das propostas de regionalização existentes tem 
efeito na categorização do mar enquanto território e não devem abrir mão da integração entre 
escalas e áreas de conhecimento científico (Telles, 2020, no prelo).  
 O PEM visa promover um plano com diretrizes para a área marinha, estabelecendo estra-
tégias a longo prazo, definindo prioridades para a área, com previsão temporal de 10 a 20 anos 
para estabelecimento de cenários, considerando as prioridades políticas descentralizadas (de 
escalas locais) e a impenetrabilidade de avaliações periódicas acerca do andamento do plano, 
de modo a orientar suas adaptações. Resta, no entanto, que se assegurem agendas permanen-
tes que garantam que o processo de PEM no Brasil adquira uma identidade própria, ao mesmo 
tempo em que se integre às agendas de GERCO nas diferentes esferas federadas, com destaque 
para integração das espacialidades do continente emerso e do espaço marinho. PEM e GERCO 
poderiam possuir instâncias independentes de governança, porém interconectadas, com forte 

10 Mais detalhes sobre o PL 6969/2013 em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPro-
posicao=604557#:~:text=PL%206969%2F2013%20Inteiro%20teor,Projeto%20de%20Lei&text=Institui%20a%20
Pol%C3%ADtica%20Nacional%20para,Lei%20n%C2%BA%207.661%2C%20de%201988. Acesso em: 5 de agosto de 
2020.

108

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=604557#:~:text=PL%206969%2F2013%20Inteiro%20teor,Projeto%20de%20Lei&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20para,Lei%20n%C2%BA%207.661%2C%20de%201988
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=604557#:~:text=PL%206969%2F2013%20Inteiro%20teor,Projeto%20de%20Lei&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20para,Lei%20n%C2%BA%207.661%2C%20de%201988
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=604557#:~:text=PL%206969%2F2013%20Inteiro%20teor,Projeto%20de%20Lei&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20para,Lei%20n%C2%BA%207.661%2C%20de%201988


PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO

caráter técnico-científico neste elo comum 
de agendas. Enquanto o GERCO receberia 
uma tendência descentralizada de gestão 
executiva, o PEM tenderia a considerar ma-
crotendências de interesse nacional, incluin-
do não apenas os 17 estados costeiros. Neste 
sentido, conclui-se que há uma necessidade 
de melhorar a gestão dos espaços costeiros 
e oceânicos, com a participação da Ciência, 
dos conhecimentos locais e da sociedade 
civil. A qualificação da gestão com o uso do 
PEM deverá incorporar conceitos complexos 
(gestão com base em ecossistemas, partici-
pação social, etc.) e ferramentas metodológi-
cas facilitadoras da compreensão e apropria-
ção coletiva da gestão do espaço marinho.
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ANEXOS

AUTORES TÍTULO RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES ANO

Quesada-Silva, M; Igle-
sias-Campos, A; Turra, 
A; Suarez-de Vivero, JL

Stakeholder Participation As-
sessment Framework (SPAF): A 
theory-based strategy to plan and 
evaluate marine spatial planning 
participatory processes

Destaca a importância e a necessidade do 
desenvolvimento de estruturas de partici-
pação social (de diferentes atores/setores) 
nos processos de MSP. O artigo foca na 
avaliação de estratégias e processos parti-
cipativos que contribuem para fortalecer os 
processos de MSP e promovem abordagens 
horizontais e integradas para toda gover-
nança oceânica

2019

Gerhardinger, LC; Que-
sada-Silva, M; Gon-
calves, LR; Turra, A

Unveiling the genesis of a marine 
spatial planning arena in Brazil

O artigo investiga os estágios iniciais da evo-
lução de uma arena sócio-política em torno 
do PEM no Brasil, usando como referência a 
abordagem passo a passo do COI-UNESCO. 
Também emprega a teoria da governança 
interativa para descrever e analisar os de-
safios e oportunidades nas quatro fases de 
evolução de uma arena política de PEM no 
Brasil; e discute narrativas de governabilida-
de funcional que essa trajetória evoca para 
os atores nesse campo de atuação de go-
vernança interativa. Como recomendações 
finais os autores destacam a existência de 
capacidades acumuladas compartilhadas 
pelas distintas redes de conhecimento em 
ação existentes no Brasil que podem tor-
nar a arena de PEM emergente em um ex-
perimento dinâmico, criativo e regional de 
aprendizado oceânico.

2019

TABELA 2: Fichamento dos artigos desenvolvidos sobre Planejamento Espacial Marinho no Brasil e/ou por pesqui-
sadores brasileiros.

111



I VOLUME  HOB

AUTORES TÍTULO RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES ANO

Stori, FT; Shinoda, DC; 
Turra, A

Sewing a blue patchwork: An 
analysis of marine policies im-
plementation in the Southeast of 
Brazil

O artigo apresenta as políticas marinhas 
no Estado de São Paulo (sudeste do Brasil) 
e analisa os processos de implementação, 
simetria e integração entre elas. As políti-
cas analisadas foram o Plano Estadual de 
Gerenciamento da Zona Costeira e as Áreas 
Marinhas Protegidas do litoral de São Pau-
lo. Como recomendações o artigo aponta o 
desenvolvimento de um PEM baseado em 
ecossistemas (EBM-MSP), apoiado por um 
comitê de integração, como política im-
portante que poderia costurar as políticas 
setorizadas e/ou sobrepostas. E que para 
obter coerência na tomada de decisão cos-
teira, os instrumentos de gestão devem ser 
fundamentados no gerenciamento baseado 
em ecossistemas e em mecanismos de go-
vernança com paridade de representantes.

2019

Telles, DHQ

Territorial approach to Marine 
Geography: preliminary reflec-
tions since the spatial planning 
and integrated governance

O autor destaca a necessidade de melhorar 
a integração entre ciência e gestão das espa-
cialidades costeiras e oceânicas, um aspec-
to central nas premissas do Planejamento 
Espacial Marinho e Gestão Costeira.  Como 
recomendações aponta a necessidade de 
definir alguns conceitos geográficos como 
escala, região, local, território e fronteira, 
que por sua vez, contribuem para o entendi-
mento de questões de planejamento e ges-
tão inerentes a estes espaços. 

2018

Gandra, TBR; Bonetti, 
J; Scherer, MEG

Where are the Data Needed for Ma-
rine Spatial Planning (MSP) in Bra-
zil? Analysis of Marine Data Repo-
sitories and Geospatial Data Gaps 
for the Generation f Descriptors for 
MSP in Southern Brazil

Discute os problemas de escassez, disper-
são ou falta de dados para o desenvolvi-
mento de um PEM no espaço marinho bra-
sileiro. O artigo usa uma lista de descritores 
necessários para o desenvolvimento de um 
PEM, analisa a disponibilidade de dados em 
repositórios de dados nacionais e interna-
cionais e mostra lacunas de dados geoespa-
ciais na Zona Econômica Exclusiva do Brasil 
(ZEE).  Como recomendações destaca que 
o governo precisa avançar no PEM e incen-
tivar as instituições a aumentar a alimen-
tação de dados marítimos nos repositórios 
nacionais e internacionais, qualificando o 
processo e garantindo a possibilidade de 
incorporar as melhores informações cientí-
ficas disponíveis.

2018
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Gerhardinger, LC; Gor-
ris, P; Goncalves, LR; 
Herbst, DF; Vila-Nova, 
DA; De Carvalho, FG; 
Glaser, M; Zondervan, 
R; Glavovic, BC

Healing Brazil’s Blue Amazon: The 
Role of Knowledge Networks in 
Nurturing Cross-Scale Transfor-
mations at the Frontlines of Ocean 
Sustainability

Debate sobre o avanço de pesquisas inter e 
transdisciplinares no Brasil para explorar as 
oportunidades de transformação no campo 
da governança oceânica.  A análise esta fo-
cada em três processos de transformação, a 
fim de desenvolver uma rede de áreas pro-
tegidas marinhas social e ecologicamente 
coerente como o núcleo de um processo de 
PEM para melhorar a governança baseada 
em ecossistemas da Zona Econômica Exclu-
siva do país.Como resultados e considera-
ções os atores apresentam uma série de in-
formações importantes como a importância 
de fomentar as redes de conhecimento, a 
implementação de experimentos institucio-
nais de aprendizagem; a tranformação da 
governança para sistemas de governança 
oceânica co-evolucionários, policêntricos, 
baseados em ecossistemas e áreas, entre 
outros.

2018

Gern, FR; Longarete, C; 
Christofidis, M; Rosa, 
FD; Macaneiro, LR; Po-
lette, M

Diagnosis of the Port and Water-
way Area of Itajai - PWAI (SC): Ba-
ses for the Local Marine Spatial 
Planning (MSP)

Destaca a importância do PEM como uma 
ferramenta inovadora de apoio à gestão, 
que visa ordenar e zonear o ambiente, além 
de buscar entender os problemas e confli-
tos, proporcionando oportunidades para 
que mudanças futuras aconteçam de ma-
neira conjunta. Adapta a metodologia para o 
espaço de atividade e operações portuárias 
num ambinete estuarino. Considerações: 
dada à abordagem holística, esse diagnós-
tico pode ser considerado o primeiro passo 
para o desenvolvimento de um plano de uso 
múltiplo no estuário baixo do rio Itajaí-Açu.

2017

Prestrelo, L; Vianna, M

Identifying multiple-use conflicts 
prior to marine spatial planning: 
A case study of A multi-legislative 
estuary in Brazil

Importância do PEM para resolver proble-
mas espaciais de uso múltiplo, mas primei-
ro é necessário identificar e mapear todos 
os usos, regulamentos e conflitos existen-
tes. Estudo desenvolvido com base na ges-
tão e ordenamento da atividade pesqueira 
em um ambiente estuarino. Destaca-se uma 
série de conflitos com outras atividades, so-
breposição de áreas, legislações, agências 
de gestão, entre outros. Como recomenda-
ções os autores apontam a necessidade da 
continuidade de estudos sobre áreas costei-
ras de uso múltiplo sujeitos a várias jurisdi-
ções, concentradas em todos os usos, não 
apenas ambientais, para entender melhor 
os conflitos espaciais e estabelecer um PEM 
realista que integra a gestão de pescas, a 
conservação ambiental e o desenvolvimen-
to econômico

2016
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Seraval, TA; Alves, FL International Trends in Ocean and 
Coastal Management in Brazil 

O objetivo do estudo foi investigar a in-
fluência das tendências internacionais no 
manejo oceânico e costeiro no Brasil, na 
teoria e na prática, principalmente no que 
diz respeito à adoção dos conceitos de Ger-
enciamento Costeiro Integrado e PEM. Os 
resultados e conclusões mostraram que a 
base de políticas e iniciativas brasileiras re-
sponderam às estruturas internacionais de 
Gerenciamento Costeiro Integrado e PEM, 
principalmente em relação a: integração da 
gestão de questões terrestres e marítimas; 
melhoria do conhecimento sobre recur-
sos costeiros e marinhos; e  abordagem de 
gestão de riscos. A debater. 

2011

Teixeira, JB; Moura, 
RL; Mills, M; Klein, C; 
Brown, CJ; Adams, 
VM; Grantham, H; 
Watts, M; Faria, D; 
Amado, GM; Bastos, 
AC; Lourival, R; Possin-
gham, HP

A habitat-based approach to pre-
dict impacts of marine protected 
areas on fishers

Neste estudo foi desenvolvida uma abor-
dagem baseada no habitat, facilmente re-
produzível, para estimar os impactos de 
uma AMP sobre os pescadores, ainda que 
elas possam colaborar para a componente 
de conservação dos espaços marinhos e 
por consequência a gestão de pescas. Os 
resultados sugerem que  a estratégia esta 
diretamente ligada ao planejamento da 
conservação, esperando que facilite a con-
tribuição das partes interessadas e a aceit-
ação da conservação por parte da comuni-
dade.

2018

Soares, MD; Lucas, CC

Towards large and remote pro-
tected areas in the South Atlan-
tic Ocean: St. Peter and St. Paul’s 
Archipelago and the Vitoria-Trin-
dade Seamount Chain

Este artigo tem como objetivo discutir a im-
plementação de redes AMP no arquipélago 
de São Pedro e São Paulo e na cadeia mon-
tanhosa de Vitória-Trindade (semelhante 
a 1000 km da costa brasileira). Levanta o 
debate sobre a efetividade das AMP edis-
cute estratégias para o estabelecimento de 
zoneamento oceânico (incluindo zonas de 
não captura) e PEM em larga escala para 
melhorar a eficácia da gestão marinha. Ele 
também fornece insights sobre os desafios 
enfrentados no gerenciamento de AMP’s em 
um oceano em mudança.

2018
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Soares, MD

Climate change and regional hu-
man pressures as challenges for 
management in oceanic islands, 
South Atlantic

Este estudo teve como objetivo determinar 
as principais pressões antropogênicas e a 
eficácia das práticas de manejo nas áreas 
marinhas protegidas (AMPs) Atol de Rocas 
e Arquipélago de Fernando de Noronha, 
Atlântico Sul, Brasil. Foram discutidas es-
tratégias para o PEM em larga escala, bem 
como propostas para uma gestão integrada 
de AMPs (incluindo ilhas de recifes de coral 
e montes submarinos) pela articulação de 
uma rede que reduz as pressões humanas 
regionais e melhora a governança oceânica. 
Este estudo forneceu informações sobre os 
desafios enfrentados no gerenciamento de 
AMPs no oceano que muda constatemente.

2018

Port, D; Perez, JAA; de 
Menezes, JT

The evolution of the industrial 
trawl fishery footprint off south-
eastern and southern Brazil

Este estudo estabeleceu a pegada espacial 
(footprint) da frota de pesca de arrasto in-
dustrial que opera no sudeste e sul do Brasil 
entre 2003 e 2011.A delimitação da pegada 
pesqueira de arrasto no sudeste e no sul do 
Brasil e suas principais áreas centrais con-
stituíram um primeiro passo na avaliação 
do impacto nessas áreas, fornecendo infor-
mações preliminares para futuras estraté-
gias de gerenciamento de pescas baseadas 
em ecossistemas e PEM. 

2016

Rosso, AP; Pezzuto, PR
Spatial management units for 
industrial demersal fisheries in 
Southeastern and southern Brazil

Estudo focado na gestao espacial de 
grandes pescarias no sul do Brasil. Este ar-
tigo teve como objetivo identificar possíveis 
unidades de gestão espacial da pesca , com 
base na distribuição de estoques demer-
sais, profundidade, características do fundo 
e dinâmica de pesca de arrastões de dupla 
plataforma, de popa e de popa, redes de 
emalhar de fundo, palangreiros de fundo, 
palangreiros de fundo e ceramistas de polvo 
desembarcados nos portos de Santa Catari-
na (sul do Brasil) entre 2010 e 2012. Como 
resultados os autores propõe um novo es-
quema que representa um passo à frente na 
concepção de um modelo final de gerencia-
mento espacial para a pesca industrial SE / 
S, aprimorando um modelo anterior publi-
cado no início dos anos 2000.

2016
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Rolim, FA; Avila-da-Sil-
va, AO

Effects of marine protected areas 
on fisheries: the case of Sao Paulo 
State, Brazil

Em 2008, o governo do Estado de São Paulo, 
Brasil, estabeleceu áreas marinhas protegi-
das (AMPs) ao longo de toda a costa.  Este 
estudo investigou como essas AMPs influen-
ciaram os padrões operacionais e desem-
barques da frota de arrasto de par de 2005 
a 2012, bem como as dinâmicas de outras 
frotas. Como considerações os autores des-
tacam que nesse caso, a gestão das AMPs 
agiu mais no sentido de uma gestão territo-
rial, protegendo a pesca artesanal, do que 
na proteção dos recursos pesqueiros.

2016

Costa, MDD; Mills, M; 
Richardson, AJ; Full-
er, RA; Muelbert, JH; 
Possingham, HP

Efficiently enforcing artisanal fi-
sheries to protect estuarine biodi-
versity

PEM e Pesca.  Uso de planejamento espacial 
para projetar uma estratégia de aplicação 
de um fechamento espacial preexistente 
para a pesca artesanal, considerando a va-
riabilidade climática, o fechamento sazonal 
de pesca existente, as metas de conservação 
representativas e os custos de aplicação. Os 
autores demonstram um método que pode 
ser usado para projetar eficientemente pla-
nos de fiscalização, resultando na conserva-
ção da biodiversidade e dos recursos estua-
rinos. Além disso, o custo de execução pode 
ser potencialmente reduzido quando os 
pescadores têm o poder de impor a gestão 
dentro de seus pesqueiros.

2018

Fonseca, VP; Pennino, 
MG; de Nobrega, MF; 
Oliveira, JEL; Mendes, 
LD

Identifying fish diversity hot-spots 
in data-poor situations

PEM e Pesca.  No presente estudo, apresen-
ta-se uma combinação de modelos espa-
ciais hierárquicos bayesianos e estimativas 
de variáveis ambientais para serem usadas 
como ferramentas estatísticas para identi-
ficar e mapear a riqueza e a abundância de 
espécies de peixes. Como considerações os 
autores apontam que uma das tarefas mais 
desafiadoras do PEM é identificar áreas crí-
ticas para o gerenciamento e conservação 
dos estoques pesqueiros.  Os resultados 
mostram agregados de espécies mais altos 
em áreas com maior rugosidade do fundo 
do mar e complexidade de habitat, e identi-
ficam pontos quentes de riqueza clara. 

2017
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Goes, ER; Brown, CJ; 
Araujo, TC

Geomorphological Classification 
of the Benthic Structures on a 
Tropical Continental Shelf

O objetivo deste estudo foi realizar uma 
classificação geomorfológica de uma pla-
taforma continental tropical, localizada no 
norte do Estado de Pernambuco, Brasil, 
utilizando o Benthic Terrain Modeler (BTM), 
como o primeiro passo para caracterizar 
habitats bentônicos. Como sugestões os 
autores destacam que estes resultados po-
dem auxiliar na seleção de áreas prioritárias 
a serem investigadas, apoiando um melhor 
planejamento espacial marinho na região e, 
no futuro, colaborando para determinar os 
padrões de biodiversidade nas águas brasi-
leiras.

2019

Gorman, D; Corte, G; 
Checon, HH; Amaral, 
ACZ; Turra, A

Optimizing coastal and marine 
spatial planning through the use 
of high-resolution benthic sensi-
tivity models

No geral, este estudo apresenta uma manei-
ra nova e transparente de extrapolar dados 
limitados de pesquisa para fornecer infor-
mações espaciais e temporais sobre a sen-
sibilidade das comunidades bentônicas em 
áreas costeiras e marinhas de uso múltiplo. 

2017

Maia M.A.M., De Alen-
car Castro J.W.

Methodological proposal for 
characterization of marine geo-
diversity in the South Atlantic: 
Vitória-Trindade Ridge and adja-
cent areas, Southeast of Brazil”

Pesquisa sobre a geodiversidade marinha. 
Os autores garantem que estes estudos 
podem fornecer informações essenciais so-
bre a adequação e as limitações da região 
marinha e auxiliar no estabelecimento de 
inúmeras possibilidades de uso.  Este estu-
do teve como objetivo desenvolver um mo-
delo em escala regional para caracterizar a 
geodiversidade marinha no cume do mon-
te submarino vulcânico Vitória-Trindade e 
suas áreas marinhas adjacentes no Atlânti-
co Sul ao largo da costa sudeste do Brasil. 
Como considerações finais destaca-se que 
as informações obtidas visam apoiar as 
ações do governo brasileiro para o PEM no 
que diz respeito à exploração de recursos e 
à geoconservação dos aspectos únicos da 
história geológica do Brasil e dos habitats 
mais suscetíveis. Este trabalho também ser-
ve como uma estrutura de orientação para 
futuras pesquisas sobre geodiversidade em 
outras regiões marinhas.

2015

Soeth M., Metri R., Si-
mioni B.I., Loose R., 
Coqueiro G.S., Spach 
H.L., Daros F.A., Ade-
lir-Alves J.

Vulnerable sandstone reefs: Biodi-
versity and habitat at risk

Neste artigo foram registradas as assem-
bléias de peixes e a cobertura bentônica de 
recifes de arenito entre 23 e 29 m de profun-
didade no sul do Brasil e evidenciadas possí-
veis ameaças à saúde do habitat. Destca-se 
a necessidade de mapeamentos extensivos 
dos recifes de arenito como urgente e ne-
cessário para melhor delineamento da rede 
de AMP no sudeste e sul do Brasil.

2020
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Pinheiro, HT; Teixei-
ra, JB; Francini, RB; 
Soares-Gomes, A; Fer-
reira, CEL; Rocha, LA

Predicting species distribution 
from fishers’ local ecological 
knowledge: a new alternative for 
data-poor management

Importância do conhecimento tradicional 
na alimentação de bancos de dados. Nesse 
artigo foram utilizadoss modelos espaciais 
hierárquicos bayesianos, com variáveis 
oceanográficas, para predizer a faixa de 
distribuição de Epinephelus marginatus, a 
garoupa escura, para todo o Atlântico Su-
doeste. Os autores sugerem que informa-
ções básicas fornecidas pelos pescadores 
sobre a ocorrência de espécies em sua área 
podem também ser confiáveis o suficiente 
para prever a ocorrência de espécies e po-
dem ser potencialmente úteis para o PEM. 
O conhecimento dos pescadores pode ser 
uma alternativa ainda mais viável à coleta 
de dados do que se pensava anteriormen-
te, para países que lutam com limitações 
financeiras e têm necessidades urgentes de 
conservação.

2019

Patrizzi, NS; Dobrovol-
ski, R

Integrating climate change and 
human impacts into marine spa-
tial planning: A case study of 
threatened starfish species in Bra-
zil

Neste artigo apresenta-se uma estratégia 
para identificar áreas marinhas prioritárias 
para conservação no Brasil, que possam 
contribuir para aumentar a representação 
de espécies e alcançar as metas de conser-
vação. Foi usada uma espécie ameaçada 
de estrela do mar como um estudo de caso 
para ilustrar a abordagem; no entanto, tal 
abordagem pode ser aplicada a qualquer 
grupo taxonômico, que apóie o desenvolvi-
mento de ações de conservação mais efica-
zes que representem a biodiversidade sob 
tais ameaças.

2018

Ramos, R; Carlile, N; 
Madeiros, J; Ramirez, 
I; Paiva, VH; Dinis, HA; 
Zino, F; Biscoito, M; 
Leal, GR; Bugoni, L; 
Jodice, PGR; Ryan, PG; 
Gonzalez-Solis, J

It is the time for oceanic seabirds: 
Tracking year-round distribution 
of gadfly petrels across the Atlan-
tic Ocean

Para identificar áreas oceânicas relevantes 
para a conservação, foi avaliada a distribui-
ção espacial e a sobreposição espaço-tem-
poral de oito espécies de aves marinhas 
verdadeiramente oceânicas de petréis de 
mosca-da-terra (Pterodroma spp.) que ha-
bitam o Oceano Atlântico. Como considera-
ções do estudo destaca-se sua importância 
na medida que mais conjuntos de dados 
multiespecíficos são coletados, pesquisa-
dores e gerentes terão maior conhecimento 
sobre a localização dos pontos críticos da 
biodiversidade brasileira. Posteriormente, 
eles podem informar e orientar os esforços 
de PEM que também serão responsáveis 
pela conservação e pelo uso sustentável de 
recursos.

2017
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Cruz, ICS; Kikuchi, 
RKP; Leao, ZMAN; 
Done, TJ

Reef quality criteria for marine re-
serve selection: an example from 
eastern Brazil

Um protocolo foi desenvolvido para priori-
zação ecológica de recifes de coral para in-
clusão em uma rede de reservas marinhas 
brasileiras. Esta abordagem assegurou que 
os insumos ecológicos para o processo mais 
amplo de PEM incluíssem a representativi-
dade da biodiversidade em si e a avaliação 
sobre os principais atributos qualitativos do 
local (quantidade, tamanho e indicadores 
de resiliência para os componentes arquite-
tônicos críticos de coral duro e algas corali-
nas incrustantes).  

2015

Marroni E.V.
The importance of public policy 
for Blue Amazon marine spatial 
planning

Debate sobre o estabelecimento de políticas 
relevantes para a área oceânica no Brasil que 
visa orientar o planejamento  dos recursos 
do espaço marinho (Amazônia Azul) e 
garantir a qualidade da vida da população 
costeira, assim como, a proteção efetiva dos 
ecossistemas e seus recursos.

2014

Montàlverne T.F., Cav-
alcante M.M.

Management of marine spaces 
in the context of marine renewa-
ble energies [gestão dos espaços 
marinhos no contexto das ener-
gias marinhas renováveis

Este artigo tem como objetivo analisar a 
gestão de espaços marinhos e o instrumen-
to jurídico de PEM como forma de viabilizar 
o desenvolvimento de energias marinhas 
renováveis, com perspectivas para o Brasil. 
Conclui-se que o instrumento normativo 
do PEM visa harmonizar as metas de cres-
cimento econômico dos estados costeiros 
e a proteção do meio marinho. Essa har-
monização é baseada em uma abordagem 
estratégica e integrada para a alocação de 
atividades no espaço oceânico dentro da 
abordagem ecossistêmica, ou seja, dentro 
de limites ecológicos e de forma equitativa. 
O PEM com foco na abordagem ecossistêmi-
ca é uma boa prática nos países europeus a 
ser considerada para o gerenciamento inte-
grado do espaço marinho brasileiro e for-
nece a segurança jurídica necessária para 
o desenvolvimento das energias marinhas 
renováveis no mar.

2018

Noble M.M., Harasti D., 
Pittock J., Doran B.

Linking the social to the ecological 
using GIS methods in marine spa-
tial planning and management to 
support resilience: A review,

Destaca a importância e necessidade do 
estabelecimento de um PEM. Revisão que 
explora práticas atuais e exemplos de PEM 
aplicados de estudos de caso publicados de 
todo o mundo que integraram informações 
espaciais sociais e ecológicas usando técni-
cas de SIG. Com foco na resiliência socioe-
cológica, os autores sugerem que, no geral, 
é necessário progredir técnicas de modela-
gem preditiva de SIG para avaliar e vincular 
as respostas dos sistemas sociais e ecológi-
cos às soluções de PEM, a fim de apoiar o 
processo a longo prazo.

2019
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INTRODUÇÃO
 O grupo de trabalho Política e Gover-
nança Internacional Marinha nasce da neces-
sidade de uma compreensão mais profunda 
sobre as discussões correntes com relação 
à governança dos oceanos no Brasil e quais 
os impactos das discussões internacionais 
no cenário doméstico. Formado por pesqui-
sadores e membros da sociedade civil com 
experiências em áreas diversas, o grupo pre-
tende analisar o posicionamento do governo 
brasileiro quanto às questões marinhas na 
arena internacional, bem como se há con-
vergência do discurso reproduzido interna-
cionalmente com as ações apresentadas em 
âmbito nacional.
 Para essa análise e pesquisa, optou-
-se pela utilização do conceito de Governan-
ça Ambiental de Oran Young que a apresenta 
como uma “função social que visa guiar ou 
orientar o comportamento dos atores com 
objetivo de evitar resultados socialmente 
indesejados e auxiliar na conquista de resul-
tados socialmente desejados” (Young, 2016). 
Tal conceituação se mostra pertinente ao 
trabalho, visto que ao definir a governança 
ambiental como uma função social enfatiza a 
responsabilidade dos demais atores envolvi-
dos no processo, que podem ser os represen-
tantes democraticamente eleitos, bem como 
os membros do judiciário e a própria socieda-
de civil. Ainda, a importância da governança 
ambiental, aqui analisada especificamente 
sobre a temática dos oceanos, compreendi-
da como guia para alcançar objetivos social-
mente desejáveis converge com as metas 
estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), bem como com a 
condução de ações que ajam para contrapor 
situações socialmente indesejadas, tais como 
a redução da vida marinha em decorrência 
da poluição dos oceanos ou da sobrepesca.
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 A necessidade da análise do tema no cenário atual é ímpar para que haja total compreen-
são de quais são as prioridades internacionais sobre o assunto e o que realmente é reconhecido 
pelo governo brasileiro como relevante na discussão sobre o futuro dos oceanos. 
 Dessa forma, foram definidos como objetivos específicos desse grupo de trabalho, nos 
quatro anos de projeto, levantar as políticas existentes no cenário nacional, mapear os posicio-
namentos no Brasil nos fóruns específicos sobre oceanos e por fim qual a relação dessas políti-
cas e posicionamentos com o ODS 14: Conservação e Uso Sustentável dos Oceanos, dos Mares 
e dos Recursos Marinhos para o Desenvolvimento Sustentável. Neste primeiro relatório, estão 
apresentados uma introdução à temática e uma análise quantitativa preliminar das políticas pú-
blicas federais, estaduais e municipais que têm o potencial de contribuir à implementação do 
ODS 14 e suas metas (Figura 1). 
 Importante destacar, que as políticas públicas são um conjunto de programas, ações e 
decisões tomadas pelos governos (nacionais, estaduais ou municipais) com a participação, dire-
ta ou indireta, de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cida-
dania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou 
econômico.

FIGURA 1: A linha do tempo para os anos de projeto do grupo de Trabalho Política e Governança Internacional 
Marinha.
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 Um dos termos comumente utilizados na administração pública é o de “governança”, o 
qual apresenta uma conotação ampla e intangível.  Assim,  frente à necessidade de se estabe-
lecer boas práticas para melhorar o desempenho da administração pública, e dar sustentação e 
unidade à política nacional, dois atos normativos (Decreto nº 9.203 de 2017 e o Projeto de Lei nº 
9.163 de 2017) foram preparados fazendo uso das recomendações da Organização Para Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Com isso, o conceito de “governança”, definido pela 
Casa Civil da Presidência da República, é o “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e 
controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução 
de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade” (Guia da Política de 
Governança Pública, 2018).
 Em outras palavras, entende-se por “governança” na administração pública, toda a ação 
que uma instituição pública faz ou deve fazer para assegurar que a sua atuação  esteja direciona-
da para objetivos alinhados aos interesses da sociedade  (Guia da Política de Governança Públi-
ca, 2018).
 Para alguns autores, a governança não é sinônimo de governo (Rosenau & Czempiel, 
1992), mas um fenômeno de efeito mais amplo e abrangente conectando as instituições gover-
namentais e os demais atores privados e não governamentais. A governança possui uma dimen-
são particular, devido às suas ações, não necessariamente decorrerem apenas de atos ou instru-
mentos legais. Ou seja, ações para boa governança podem nascer, também, do terceiro setor ou 
por demanda da sociedade civil.
 A preservação do meio ambiente é vista como uma temática importante a ser aborda-
da pelas políticas em um contexto de governança, uma vez que o equilíbrio ecológico do meio 
ambiente é um direito humano universal (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948). 
Além disso, a atual crise ambiental demonstra que as pressões naturais e antrópicas estão em 
desequilíbrio, em condições consideradas não sustentáveis, exigindo, portanto, a proposição 
de novos modelos de execução e inovadoras estratégias de regulamentação e gestão pública. 
Juntamente com as pressões oriundas do processo de globalização, os quais diminuíram as dis-
tâncias e fronteiras econômicas, tornam-se necessárias reformas nos âmbitos da cooperação 
internacional (Borchert & Yotov, 2017).
 Devido à dimensão global dos problemas causadores de danos aos bens ambientais, 
como os inferidos ao ambiente marinho e todos os seus recursos naturais, é importante a com-
preensão das bases subjacentes a estes problemas, e passa pela ideia de bem público. Com isso, 
exige-se, portanto, mecanismos capazes de guiar os estímulos em favor de ações ambientalmen-
te corretas, favorecendo uma ação coletiva global.
 A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CONVEMAR), assinada em 1982, 
constitui o principal documento de governança dos mares, apresentando regras e diretrizes para

GOVERNANÇA 
GLOBAL E OS 
OCEANOS
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o comportamento das nações, com 167 países e a União Europeia subscritos e ratificados 
até junho de 2016. O documento busca um equilíbrio entre o interesse dos Estados cos-
teiros, Estados sem acesso ao mar, e potências marítimas e cuida da proteção ambiental 
qualificada pelo dever de preservar o ambiente marinho, a limitar a conduta dos Estados 
costeiros e dos Estados marítimos, possibilitando mecanismos para a evolução e a edição 
de novos instrumentos legais internacionais. Os artigos 192 e 193 são exemplos disso, 
pois estabelecem que os Estados têm a obrigação de proteger e preservar o ambiente 
marinho e o direito de explorar seus recursos naturais, em conformidade com os deveres 
de proteção e preservação desse ambiente.
 A partir da CONVEMAR, outros instrumentos e normas emergiram para a gover-
nança dos oceanos, que são responsáveis por organizar, regular, compatibilizar os usos e 
atividades em áreas marinhas, costeiras e também em águas internacionais.
 A Organização das Nações Unidas (ONU) é reconhecida como a única organização 
intergovernamental com adesão e abrangência quase universais, e com elementos na 
agenda relacionados a governança, sendo considerada peça chave na governança glo-
bal (Karns & Mingst, 2010). Para a ONU, a boa governança é capaz de promover de forma 
eficiente, efetiva e sustentável a igualdade, a participação, o pluralismo, a transparência, 
a responsabilidade e o Estado de Direito (https://nacoesunidas.org/acao/governanca/. 
Acessado em 06/02/2020 às 20:34).
 A atuação da ONU no âmbito ambiental, nas lideranças e na orientação sobre a 
criação de parcerias para o cuidar do meio ambiente teve início com a Conferência so-
bre Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo no ano de 1972, com o chamado 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (ONU Meio Ambiente). Duas déca-
das mais tarde, durante a Conferência sobre o Meio Ambiente, a também chamada Rio 
92, instituiu-se a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com 
atribuições de dar orientação política sobre iniciativas e orientar a formação de parcerias 
para o desenvolvimento sustentável por entre os atores. Contudo, a comissão não pos-
sui autoridade de obrigar qualquer Estado a agir e ou possui comando de seus recursos 
financeiros.
 Foi apenas na Rio+20, em 2012, que os oceanos tiveram destaque, a partir da pu-
blicação do relatório “O futuro que queremos”. Além disso, essa conferência se destaca, 
pois teve um papel crucial nas discussões ambientais e resultou na definição de 169 me-
tas sustentáveis a serem cumpridas até o ano de 2030. Estas metas foram amplamente 
discutidas e então subdivididas nos conhecidos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS), aprovados pela ONU em 2015.
 Os ODS compõem uma agenda global que enseja a integralização de ações de go-
vernança e um diálogo transversal de políticas, considerando as frentes de maior pressão 
social e ambiental, limitantes do desenvolvimento econômico sustentável da sociedade 
moderna. Cabe destacar o ODS 14 “Vida na água”, que oferece uma nova proposta de go-
vernança para as questões marinhas.
 Durante a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos em 2017, os países 
signatários estruturaram um documento com indicativos de urgência para com o ODS 14. 
Em dezembro do mesmo ano, as Nações Unidas declararam, assim, a Década da Ciência 
Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030), com o intuito de elucidar a 
importância do ODS 14 na governança sustentável da sociedade e de promover coopera-
ções internacionais que visam preservar os oceanos e a gestão dos recursos naturais de zo-
nas costeiras. Essa declaração materializa a necessidade dos países em pautar e escolher 
modelos de governança que caminhem de acordo com a agenda de governança global.
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 Com aproximadamente 8 mil quilômetros de extensão, divididos por 17 estados costei-
ros, a zona costeira do Brasil apresenta uma área aproximada de 514 mil quilômetros quadrados, 
dos quais 324 mil quilômetros quadrados correspondem aos municípios costeiros. Segundo o 
IBGE, aproximadamente ¼ da população brasileira reside na região litorânea, impondo, assim, 
fortes pressões no meio ambiente e, somados com as pressões ambientais decorrentes das ati-
vidades econômicas nas regiões continentais do país, permite-nos teorizar a força dos impactos 
incidentes cumulativos nas zonas litorâneas.
 Com o objetivo de internalizar, difundir e dar transparência à implementação da Agenda 
2030 no Brasil, a Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNODS) 
foi estabelecida em 2016. A CNODS, como órgão de governança, nasceu com a missão de criar 
mecanismos institucionais que estabeleçam as condições adequadas à implementação dos 
ODS, incluindo estratégias para a territorialização, a definição de metas e indicadores, processos 
participativos, meios de implementação, acompanhamento e monitoramento da Agenda 2030. 
 No ano de 2018, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em concordância com 
a até então vigente CNODS, elaborou uma proposta de adequação das metas globais dos ODS 
para a realidade brasileira. O documento foi considerado pioneiro, contou com a participação de 
mais de 600 especialistas e técnicos governamentais e 75 órgãos públicos, e apresenta resultados 
como: aplicabilidade à realidade nacional; nível de precisão do texto; necessidade de adequação 
da meta; condições de acompanhamento; identificação de órgãos públicos que implementam 
ações que contribuem para o seu alcance. Com essa iniciativa, o Brasil se torna um dos poucos 
países do mundo a dispor de um instrumento que orienta a territorialização dos ODS.
 Nesse documento, 167 metas (total de 169) foram consideradas pertinentes ao contexto 
nacional, com sugestão de alterações e adequações em 124 destas. No que tange o ODS 14 e 
suas dez respectivas metas, o IPEA avaliou todas como aplicáveis ao contexto do país, apesar de 
adequações terem sido apresentadas para três delas.
 As adequações foram acompanhadas de justificativas para a realidade brasileira:

• A meta 14.5 é relativa à conservação de 10% das zonas costeiras e marinhas e foi adequada 
uma vez que o Brasil possui Metas Nacionais referentes à Biodiversidade para o ano de 2020, 
as quais apresentam uma redação mais completa e ao fato de o Brasil já apresentar valores 
atuais de cobertura de preservação superiores à 10%. A adequação subiu a meta de conser-
vação para 25%.

 
• A meta 14.6 faz jus à proibição de formas de subsidiar a pesca que acarretam na sobrecapa-

cidade e na sobrepesca, e apresentou adequações pela possibilidade de entrar em conflito 
com certas ações do governo, como, por exemplo, com o Seguro Desemprego dos pescado-
res profissionais artesanais. Assim, a adequação foi feita com a substituição do termo ¨proi-
bir¨ para ¨avaliar¨ as formas de subsídio à pesca que acarretam na sobrecapacidade e na 
sobrepesca e, também, amenizou a ação de eliminação dos subsídios que contribuam para a

A GOVERNANÇA DOS 
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 pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN) para ¨considerar a eliminação¨ des-
ses subsídios que contribuam para a pesca INN.

 
• A meta 14.7 objetiva aumentar os benefícios econômicos dos Pequenos Estados Insulares 

em Desenvolvimento (SIDS) e dos países menos desenvolvidos (LDC) através do uso susten-
tável dos recursos marinhos. A adequação para a realidade brasileira foi feita percebendo 
que essa meta não remete diretamente ao grupo de países que o Brasil está inserido, e uma 
vez que a meta também se aplica ao Brasil, fez-se a alteração da redação para ¨todos os paí-
ses¨.

 Para o Brasil, o processo de internalização da Agenda 2030, em específico para o ODS 14, 
culminou na criação do grupo de trabalho GT ODS 14, com a coordenação do então Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e participação do Ministério da Defesa, Ministério das 
Relações Exteriores, Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Planeja-
mento, Desenvolvimento e Gestão, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, 
Estado-Maior da Armada, Secretaria Nacional de Articulação Social, da Secretaria de Governo da 
Presidência da República (Segov-PR), Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência 
da República, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Instituto Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA), Ipea e SECIRM (Caderno do OD 14 - Ipea). 
 O Brasil também é signatário da Convenção Sobre Diversidade Biológica, que em 2018 no 
Dia Internacional da Biodiversidade,  o Ministério do Meio Ambiente apresentou os avanços em 
âmbito nacional. Neste contexto, apresentou o programa de trabalho temático incluindo a zona 
costeira e marinha como forma de atingir a meta do ODS 14 através da conservação de áreas 
prioritárias e usos sustentáveis dos recursos pesqueiros (Dias, 2018). Nesse mesmo ano, com 
a criação das áreas marinhas protegidas (AMP) dos arquipélagos de São Pedro e São Paulo, em 
Pernambuco, e de Trindade e Martim Vaz, no Espírito Santo, o Brasil passou de 1,5% de AMP para 
25%. Esse avanço permitiu o país a alcançar e ultrapassar, em termos quantitativos, a meta 11 de 
Aichi1, que estipula que os países devem proteger 17% de seus territórios marinhos e costeiros 
até 2020. 
 No ano de 2016 foram criados 8 programas que contribuem para o ODS 14 e suas metas, 
com a finalidade de conservar e conscientizar sobre o uso sustentável dos oceanos e seus recur-
sos. São estes: Programa Oceanos, Programa Mudança do Clima, Pesca e Aquicultura, Programa 
Petróleo e Gás, Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária, Programa Conservação 
e Uso Sustentável da Biodiversidade, e Programa Qualidade Ambiental e Recursos Hídricos. De 
acordo com o IPEA e o Caderno do ODS 14, esses programas apresentam limitações orçamentá-
rias, de meios e pessoal qualificado, com baixas para o desenvolvimento dos programas. Asso-
ciado a isso está a dificuldade de avançar nas negociações e planos de gestão, com o uso ampla-
mente compartilhado do ambiente marinho resultando em diversos interesses conflitantes.

1 As Metas de Aichi, como ficou conhecido o Plano Estratégico de Biodiversidade  (2011-2020) foram estabelecidas 
durante a 10ª Convenção das Partes da CDB e pensadas dentro de 5 grandes objetivos: a. tratar das causas funda-
mentais de perda de biodiversidade fazendo com que preocupações com biodiversidade permeiam governo e so-
ciedade; b. reduzir as pressões diretas sobre a biodiversidade e promover o uso sustentável; c. melhorar a situação 
da biodiversidade protegendo ecossistemas, espécies e diversidade genética; d. aumentar os benefícios de biodi-
versidade e serviços ecossistêmicos para todos; e. aumentar a implementação por meio de planejamento participa-
tivo, gestão de conhecimento e capacitação.
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 No que concerne aos indicadores globais para as metas do ODS 14, a situação é particu-
larmente desafiadora, pois há falta de metodologia padrão estabelecida, assim como há falta 
de dados disponíveis. No Brasil, o IBGE é a instituição responsável pela produção dos indica-
dores nacionais para acompanhar o cumprimento das metas. De acordo com esse órgão, até o 
momento, apenas uma meta do ODS 14 não apresenta indicador em estágio de construção, a 
meta 14.4 (figura 2), e isso se faz pela falta de produção de dados nacionais que permitam a sua 
determinação. A meta 14.5 é a única que já apresenta indicador calculado pelo IBGE e as demais 
8 metas estão com indicadores em construção. Além do IBGE, anualmente o Grupo de Trabalho 
da Sociedade Civil da Agenda 2030, GTSC A2030, produz o Relatório Luz, que aborda uma atua-
lização do que o Brasil tem feito para cumprir as metas referentes ao ODS 14. Até o último ano, 
pouco avançou-se principalmente em relação às metas no que se refere a acidificação do oceano 
e gestão de pesca (GTSC A2030, 2019). 
 A figura 2 ilustra as 10 metas referentes ao ODS 14 e os específicos estágios de desenvolvi-
mento dos indicadores definidos pelo IBGE, os quais ajudarão a monitorar e acompanhar o com-
promisso brasileiro para com a Agenda 2030, na Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica 
para o Desenvolvimento Sustentável.

FIGURA 2: As metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 e os Indicadores Brasileiros para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. Fonte: IBGE, 2020. https://odsbrasil.gov.br/objetivo/objetivo?n=14 . Acessado em 
10/02/2020 às 04:06h.
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sos na ratificação, acei-
tação e implementação, 
através de quadros legai, 
políticos e institucionais, 
de instrumentos relacio-
nados com o oceano que 
implementam o direito 
internacional, tal como 
refletido na Conversão 

das NU sobre o Direito do 
Mar, para a conservação e 
uso sustentável dos ocea-

nos e seus recursos

14.1
EM ANÁLISE 

CONSTRUÇÃO
EM ANÁLISE 

CONSTRUÇÃO
EM ANÁLISE 

CONSTRUÇÃO
SEM

DADOS
PRODUZIDO

14.2 14.3 14.4 14.5

14.6 14.7 14.a 14.b 14.c
EM ANÁLISE 

CONSTRUÇÃO
EM ANÁLISE 

CONSTRUÇÃO
EM ANÁLISE 

CONSTRUÇÃO
EM ANÁLISE 

CONSTRUÇÃO
EM ANÁLISE 

CONSTRUÇÃO
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 Para esse documento, o Grupo de Trabalho de Política e Governança Internacional Ma-
rinha objetivou ilustrar a situação do Brasil no que tange as normativas existentes nos âmbitos 
internacionais, federais, estaduais e municipais, as quais relacionam-se diretamente aos cum-
primentos das metas do ODS 14. A análise foi a partir da seleção de palavras-chaves (Anexo 1; 
Tabela 1.), específicas para cada meta do referido ODS 14, para auxiliar e potencializar a busca 
junto às plataformas existentes do governo brasileiro.
 Para o levantamento das análises das normativas, foram selecionados estados e municí-
pios costeiros, bem como instrumentos federais e internacionais que tratam das áreas costeiras. 
Foram incluídos nas análises apenas os estados e municípios que possuem pelo menos uma 
normativa que contemple as metas do ODS 14. Municípios interioranos foram eliminados da pes-
quisa pelo distanciamento da costa, porém entende-se a influência que estes possam impor às 
áreas costeiras.
 Através desta seleção, o levantamento realizado possibilitou a compilação e a verificação 
de 785 normativas que contribuem para as metas do ODS 14 e, dentre elas, 04 internacionais, 62 
se encontram na esfera federal, 224 na esfera estadual e 495 na esfera municipal, como mostra a 
figura 3 e 4.

FIGURA 3: Resultados com os números de normativas que contribuem para as referidas metas do Objetivo de De-
senvolvimento Sustentável 14 e o indicativo das esferas responsáveis pelas normativas: Federal, Estadual, Municipal 
e Internacional. 
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 Pode-se verificar, que existem normativas internacionais apenas para a meta 14.2. Para 
a meta 14.3, específica para minimizar e enfrentar os efeitos da acidificação dos oceanos, cau-
sados pelas elevadas emissões globais e nacionais de CO2 para a atmosfera, foram encontradas 
apenas 2 normativas municipais para o seu cumprimento. Na esfera federal, ainda não foram ob-
servadas normativas para os itens 14.3 e 14.b. Para as normativas relacionadas à esfera estadual, 
até o momento, foram encontradas apenas para a meta 14.1, referentes a 4 estados pesquisados. 

FIGURA 4: Representação gráfica da porcentagem de normativas encontradas, em relação às metas do Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 14 (Vida na Água). 

FIGURA 5: Representação gráfica da porcentagem de normativas encontradas por estado relacionada a cada meta 
do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14.
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 Com relação aos estados, foram encontradas legislações referentes a todas as metas, 
com exceção à 14.3. Outro ponto a ser ressaltado, é que a análise dos instrumentos estaduais 
pode estar subdimensionada uma vez que 5 dos 17 estados costeiros não possuem suas legis-
lações disponíveis nas plataformas governamentais oficiais. Importante ressaltar, ainda, que as 
legislações encontradas não se distribuem uniformemente entre as metas. A meta que agrega 
o maior número de legislações é a 14.1, tanto federais, estaduais e municipais. Essa caracteri-
zação aponta para as lacunas nas esferas federais, estaduais e municipais no que diz respeito à 
governança que visa o desenvolvimento socioeconômicos associados à conservação e proteção 
ambiental marinha, tão importante para a realidade atual planetária. 

FIGURA 6: Representação gráfica da porcentagem de normativas encontradas por município relacionada a cada 
meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14.

 Para a esfera municipal, foram encontrados instruções normativas de apenas 83 muni-
cípios, das 295 cidades litorâneas (SPU 2018) nas plataformas de buscas  disponíveis. A maioria 
das normativas contribui para a meta 14.1, embora exista um grande avanço dos municípios na 
preocupação em garantir a conservação de áreas costeiras, influenciando número de normativas 
sobre a meta 14.5. No que diz respeito a meta 14.3 foi encontrada apenas 2 legislações, o que 
demonstra que ainda não há medidas efetivas para a regulamentação evitando assim a acidifi-
cação dos oceanos.  Há um crescimento em relação à normativas municipais preocupadas com 
pesca ilegal e usos sustentáveis dos recursos marinhos, representados pelo ODS 14.6 e 14.7, po-
rém a preocupação com a melhoria na capacitação tecnológica e acesso a pescadores artesanais 
aos recursos marinhos caminha a passos curtos. 
 A análise comparativa entre o que vem sendo tratado nos municípios é um reflexo da 
abordagem das instruções regulamentadoras estaduais, que sofrem influência das regulamen-
tações federais.
 No dia 11 de abril de 2019, com o advento do Decreto nº 9.759, o atual governo optou pela 
extinção da CNODS e de outros colegiados, com a justificativa desta ser a melhor estratégia para 
a criação de um conjunto coordenado e coerente de políticas e ações para implementação da 
Agenda 2030 no Brasil. O Decreto nº 9.980, de 20 de agosto de 2019 ilustrou o modelo de gover-
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nança escolhido, o qual é articulado em torno da Secretaria de Governo da Presidência da Repú-
blica (SEGOV-PR), e estabeleceu como competência da Secretaria Especial de Articulação Social 
(SEAS) da SEGOV-PR a implementação da Agenda 2030 no Brasil, nos seguintes termos (Art. 15): 

VI - assistir o Ministro de Estado nos temas relativos aos Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável;

VII - articular, no âmbito do Governo Federal, em conjunto com a Secretaria Especial de Assuntos 
Federativos, com os entes federativos, as ações de internalização da Agenda 2030 para o Desen-
volvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas; e

VIII - solicitar e consolidar as informações sobre a implementação dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável prestadas pelos órgãos governamentais.

 Em desacordo com as posturas internacionais de guiar suas políticas de governança na-
cional para uma ótica planetária, embora tenha sido incluída a “persecução das metas de desen-
volvimento sustentável” da ONU dentre as diretrizes do Plano Plurianual 2020-2023, publicado 
no dia 30/12/2019 no Diário Oficial da União, o atual Presidente da República brasileiro vetou o 
artigo referente aos ODS.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS
 Por mais complexo e amplo que o conceito de governança se mostre, busca-se a possibi-
lidade de estruturar uma política de governança que considere os problemas relativos ao meio 
ambiente terrestre e marinho. Políticas estas que possibilitem alternativas para a gestão dos re-
cursos marinhos, tendo em vista as normas e diretrizes internacionais existentes, mecanismos 
sustentáveis do seu uso, literatura e pesquisa científica disponível para adequadas formas de 
proteção e conservação ambiental (Octaviano Martins & Girão, 2013).
 Mostra-se de suma importância para a manutenção de uma política de governança am-
biental, a participação dos cidadãos, da sociedade civil organizada e também do setor privado, 
mantendo olhar atento à legitimidade das intenções desses atores. 
 A conclusão a qual se chega é que há muito o que fazer para que seja possível a imple-
mentação da Agenda 2030 com sucesso no Brasil, ao menos ao que tange aos oceanos, e, para 
tal, anseia-se pela ideia de uma governança dinâmica, que seja inclusiva e capaz de lidar com os 
problemas e desafios sociais e ambientais emergentes no século XXI, em especial aos desafios 
emergentes ao ambiente marinho. 
 Apesar da constante afirmação do compromisso assumido pelo governo brasileiro com 
a Agenda 2030, ao longo dessa primeira etapa do trabalho observou-se demasiadas lacunas na 
atuação governamental para o cumprimento das metas específicas para o ODS 14, destacando o 
afastamento e veto do governo para as tomadas de decisão frente a Agenda 2030 da ONU para o 
ano plurianual de 2020-2023. 
 No entanto, é importante destacar que, diante do distanciamento federal dessa agenda,
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observa-se a crescente atuação dos municí-
pios costeiros no que diz respeito a legislação 
local para atingir determinadas metas, ainda 
que não seja possível, até o presente mo-
mento, avaliar o grau de efetividades dessas 
normativas. 
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ANEXO
TABELA 1: Palavras-chave utilizadas nas buscas por normativas internacionais, federais, estaduais e municipais 
relacionadas às metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 (Vida na Água).

PALAVRA-CHAVE META ODS 14

poluição marinha

14.1 tratamento de esgoto

saneamento básico

ecossistemas marinhos

14.2 

ecossistemas costeiros

saúde oceano

produtividade oceano

fauna

flora
manejo fauna e flora marinha
acidificação dos oceanos

14.3 
cooperação científica
pesca sustentável

14.4 

sobrepesca

pesca ilegal

regulamentação pesca

gestão pesqueira

pesca

ciência e gestão

estoque pesqueiro

unidade de conservação

14.5 

unidade de conservação marinha

unidade de conservação costeira

plano de manejo

conselho gestor

incentivo fiscal à pesca
14.6 pesca industrial

pesca artesanal

PALAVRA-CHAVE META ODS 14

fiscalização da pesca
14.6

regulamentação da pesca

uso sustentável recursos marinhos

14.7 

gestão sustentável pesca

aquicultura

turismo

turismo de base

ecoturismo

apoio ciência universidade

14.a 

orçamento ciência universidade

recurso ciência universidade

infraestrutura ciência universidade

intercâmbio científico
intercâmbio conhecimento

parceria ciência científica
contribuição da biodiversidade 
marinha

pesca artesanal cooperativa

14.b 
pesca artesanal captura

pesca artesanal organização

pesca artesanal gestão

conservação marinha

14.c 

uso sustentável recursos marinhos

comunidades tradicionais

pesca artesanal economia

pesca segurança alimentar

pesca segurança trabalho

proteção biodiversidade marinha
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PALAVRA-CHAVE META ODS 14

proteção ecossistemas marinhos

14.c 

proteção ambiente marinho

mudanças climáticas

restauração biodiversidade 
marinha

restauração ecossistema marinho

manejo marinho integrado

gestão sustentável
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INTRODUÇÃO
 Além de importante atividade econô-
mica, a pesca faz parte da cultura do povo 
brasileiro. Realizada nos rios, lagos, lagoas e 
lagunas, manguezais, estuários e no mar, a ati-
vidade provê sustento a milhões de pessoas e 
abriga tradições, costumes e artesanias com 
conhecimentos e práticas ancestrais passa-
das de geração em geração. Também está 
conectada à inovação e à tecnologia, com 
iniciativas que buscam a sustentabilidade e 
o aperfeiçoamento da atividade, principal-
mente após a tendência desenvolvimentista 
na segunda metade do século XX no Brasil e 
no mundo. 
 Neste capítulo, representantes de or-
ganizações do setor de pesca, pesquisadores 
de instituições de ensino e pesquisa, mem-
bros de organizações não governamentais 
ambientalistas e colaboradores que integram 
o time Pesca Sustentável do Programa HOB 
abordam temas fundamentais sobre este 
universo. Apresentamos, para o contexto 
da pesca costeira e oceânica brasileira, uma 
breve descrição e conceitos-chave; um pa-
norama da governança e arcabouço legal; e 
exemplos de ações de manejo sustentável da 
atividade. Buscamos ampliar conhecimentos 
gerais sobre os aspectos sociais, econômicos 
e ambientais da pesca, evidenciando e pro-
blematizando os desafios e potencialidades 
para traçar os rumos da sustentabilidade 
neste cenário. Ao final, firmamos nosso com-
promisso enquanto ponte entre a sociedade 
e a política brasileira para aprimoramento da 
gestão pesqueira.
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 A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, sigla em inglês) 
define a pesca como uma soma de todas as atividades envolvidas na captura ou extração de um 
recurso pesqueiro (FAO, 1997), podendo ser diferenciada quanto à sua localização, recurso-alvo, 
características socioeconômicas, tipo de equipamento utilizado, finalidade e sazonalidade. Es-
tima-se em aproximadamente 96,4 milhões de toneladas, a captura total de pescado no mundo 
em 2018, sendo 87,5% proveniente de águas marinhas (Figura 1).

PESCA 
COSTEIRA E 

OCEÂNICA

 Registros antropológicos afirmam que a pesca é praticada no Brasil desde o período 
pré colonial, onde era realizada por indígenas e possuía características voltadas à subsistência
(DIEGUES, 1999). A legislação pesqueira brasileira vigente, em especial a Lei nº 11.959/2009, que 
dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca (“Lei 
da Pesca”), traz a fundamentação conceitual da pesca no território nacional. Esta Lei objetiva o 
desenvolvimento sustentável da atividade para sua manutenção como fonte de alimento, em-
prego, renda e lazer, e descreve a pesca como “toda operação, ação ou ato tendente a extrair, 
colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros”. 
 No Brasil, a pesca marinha ocorre na zona costeira e oceânica. O primeiro tipo se refere às

FIGURA 1: Tendências de capturas de pescado globais nos últimos anos (Fonte: FAO, 2020).
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pescarias realizadas em estuários, lagunas, baías e sobre a plataforma continental até os 200 me-
tros de profundidade. A partir desta isóbata, inicia a região em que é operada a pesca oceânica, 
que ocorre na Zona Econômica Exclusiva brasileira acima de 200 metros de profundidade e em 
águas internacionais, além das 200 milhas náuticas de distância do mar territorial (CASTELLO, 
2010; HAZIN, 2010) (Figura 2).
 Dentre outras definições, a Lei da Pesca classifica a atividade de pesca de acordo com a 
finalidade da atividade, sendo comercial ou não-comercial. A atividade pesqueira consiste em 
“todos os processos de pesca, explotação e exploração, cultivo, conservação, processamento, 
transporte, comercialização e pesquisa dos recursos pesqueiros” e é dividida em: 

(i) Artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma 
ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato 
de parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte; ou (ii) Indus-
trial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver pescadores profissionais, 
empregados ou em regime de parceria por cotas-partes, utilizando embarcações de peque-
no, médio ou grande porte, com finalidade comercial. No caso da pesca artesanal, a ativi-
dade  também inclui “os trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca, 
os reparos realizados em embarcações de pequeno porte e o processamento do produto da 

pesca artesanal” (BRASIL, 2009).
 
 De acordo com a mesma legislação, a pesca não-comercial é dividida em: (i) científica: 
quando praticada por pessoa física ou jurídica, com a finalidade de pesquisa científica; (ii) ama-
dora: quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou petrechos previstos 

I VOLUME  HOB

FIGURA 2: Representação das divisões do espaço geográfico para classificar a atividade pesqueira em costeira ou 
oceânica no Brasil.

PLANÍCIE ABISSAL

PLATAFORMA 
CONTINENTAL

MARGEM CONTINENTAL 
(PLATAFORMA + TALUDE + ELEVAÇÃO

PLATAFORMA CONTINENTAL JURÍDICA

TALUDE

 CONTINENTAL

CROSTA
 CONTINENTAL

ZONA ECONÔMICA 
EXCLUSIVA (ZEE)

LINHA DE BASE

12 MN - MAR TERRITORAL

24 MN - ZONA CONTÍGUA

200MN

350MN

140



PESCA SUSTENTÁVEL

em legislação específica, tendo por finalidade o lazer ou o 
desporto; ou (iii) de subsistência: quando praticada com 
fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro 
e utilizando petrechos previstos em legislação específica 
(BRASIL, 2009).
 Existe cerca de 1 milhão de pessoas que exercem 
a atividade de pesca de forma comercial (artesanal ou in-
dustrial) (SILVA, 2014). Destes, 98% possuem respaldo le-
gal quanto à preservação do seu modo de vida, pois, sen-
do artesanais, se enquadram como povos e comunidades 
tradicionais de acordo com o Decreto nº 6.040/2007 (BRA-
SIL, 2007). Estas comunidades carregam as origens da 
atividade pesqueira no Brasil, porém sofrem com a atual 
ausência de políticas públicas efetivas para manutenção 
da atividade. 
 O histórico de intervenções no setor de pesca 
se iniciou a partir da década de 1950, com um proces-
so acelerado de crescimento desenvolvimentista mun-
dial por meio da aplicação de investimentos e subsídios 
(AZEVEDO; PIERRI, 2014). Tais medidas ocasionaram o 
aumento da força produtiva através da industrialização 
da pesca brasileira, impactando os estoques pesqueiros 
e sua capacidade de regeneração. Azevedo e Pierri (2014) 
concluem no seu trabalho que as políticas nacionais cria-
das para o setor pesqueiro favoreceram a aquicultura 
mais que a pesca extrativa e, neste caso fortaleceram o 
segmento industrial. As ações voltadas ao setor artesanal 
foram insuficientes para garantir sua manutenção.
 Os impactos decorrentes de grandes obras de in-
fraestrutura, como a expansão em larga escala da carci-
nicultura, que degradam os  ecossistemas que sustentam 
a cadeia produtiva dessas comunidades, somados ao 
esgotamento dos recursos pesqueiros pela sobrepesca e 
ingerências da instabilidade institucional dos órgãos ges-
tores, ocasionam um agravamento da vulnerabilidade 
social, ambiental e econômica das comunidades artesa-
nais (BEGOSSI, 1998; BEGOSSI et al., 2017; BOSZCZOWS-
KI; BORGHETTI, 2006; QUEIROZ et al., 2013).
 Além disso, os ecossistemas que se distribuem 
ao longo de aproximadamente 8500 km da costa brasi-
leira possuem especificidades, de acordo com os agentes 
ambientais atuantes, como o aporte fluvial, influência de 
correntes oceânicas, aspectos geomorfológicos, clima, 
entre outros, resultando em uma grande diversidade de 
recursos-alvo e modalidades de pesca (CASTELLO, 2010) 
(Figura 3).
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FIGURA 3: Artes de pesca industrial e artesanal distribuídas nos ecossistemas costeiros e oceânicos no Brasil.
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 A partir do marco da sustentabilidade (BRUNDTLAND, 1987) para as políticas ambientais 
globais, a adoção de um modelo de desenvolvimento equilibrado vem sendo um propósito a 
se buscar em todas as atividades humanas com vistas à conservação da natureza, bem estar 
humano e equidade intergeracional, inclusive na pesca. A complexidade do tema está relacio- 
nada aos diversos fatores envolvidos que resultam em um sistema socioecológico sustentável, 
como questões econômicas, ambientais, sociais, políticas, etc. Outro importante conceito com- 
plementar à sustentabilidade pesqueira é o de resiliência, que significa a capacidade de absor- 
ção de mudanças e consequente reorganização de um sistema qualquer, sem que sua função, 
estrutura, identidade e respostas ao ambiente sejam alterados (WALKER et al., 2004). Para além 
de conceitos, ações e medidas de gestão para a pesca sustentável visam proporcionar o acesso 
aos recursos pesqueiros para gerações atuais e futuras e possibilitar que as espécies-alvo resta- 
beleçam suas populações, gerando mínimo impacto para o ecossistema onde são capturadas. 

 A busca pela sustentabilidade tem implicações nas diferentes categorias da pesca, dentro 
dos eixos social, ambiental e econômico que sustentam este modelo, porém em todos os casos 
depende da disponibilidade de dados para embasar a tomada de decisões. No caso da pesca 
artesanal, há grande dependência dos ecossistemas saudáveis para manutenção da produção 
pesqueira e aspectos sociais (ex.: quantidade e representatividade de trabalhadores envolvidos, 
condições de trabalho, etc.) e culturais (ex.: ancestralidade, saber tradicional, etc.) importantes. 
Por ser uma atividade diversa e dispersa, muitas vezes não possui local específico de desembar-
que do pescado, o que impossibilita a aplicação das estratégias de monitoramento pesqueiro 
usuais, pois seria necessário monitorar a enorme extensão da costa do país, incluindo inúmeras 
comunidades de pescadores de pequena escala presentes nessas zonas. 
 No segmento industrial, a sustentabilidade também envolve estes aspectos, em um uni-
verso de trabalhadores reduzido quando comparado ao eixo artesanal. As ações que visam a sus-
tentabilidade da pesca industrial tem como base avaliações de estoques pesqueiros que utilizam 
parâmetros como o Rendimento Máximo Sustentável (RMS ou MSY – Maximum Sustainable Yield, 
em inglês). Estas avaliações são realizadas a partir da coleta de dados de produção registrados

PESCA 
SUSTENTÁVEL

“Pesca sustentável é aquela cujas práticas podem ser mantidas a longo prazo conser-
vando as populações das espécies-alvo e sem causar impactos negativos em outras 
espécies do ecossistema, seja pela remoção de suas fontes de alimento, degradação 
de seu habitat ou por sua captura acidental. A sustentabilidade na pesca deve prezar 
pela extração de recursos de forma responsável com técnicas de baixo impacto e que 
obedeçam aos limites biológicos de exploração.” (ONU Brasil, 2018).
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pelas empresas e indústrias de pescado.
 O compromisso de atingir a sus-
tentabilidade na atividade pesqueira 
está presente nos principais acordos 
internacionais ambientais. A FAO lan-
çou em 2014 um documento-base com 
diretrizes voluntárias para garantir a 
pesca de pequena escala sustentável no 
contexto da segurança alimentar e er-
radicação da pobreza, destacando que, 
para tanto, são necessários estudos so-
bre a governança e gestão responsável 
dos recursos pesqueiros, a garantia do 
desenvolvimento da cadeia produti-
va, a igualdade de gênero e o combate 
aos riscos de desastres e das mudanças 
climáticas. A Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar - CNUDM 
(UNCLOS, em inglês) também trata des-
te tema, estabelecendo um arcabouço 
legal em que os países signatários assu-
mem o compromisso da pesca sustentá-
vel. Dentre as Metas de Aichi para a Bio-
diversidade1, a meta nº 6 menciona uma 
série de ações para evitar a sobrepesca 
e tornar realidade a exploração susten-
tável de recursos aquáticos, inclusive 
aplicando técnicas de gestão ecossis-
têmica, até 2020. Este mesmo prazo é 
dado pela Agenda 2030 para o Desen-
volvimento Sustentável da ONU (Orga-
nizações das Nações Unidas) na meta nº 
14.4 do Objetivo para o Desenvolvimen-
to Sustentável nº 14 (ODS 14), que trata 
do ordenamento pesqueiro embasado 
cientificamente com vistas à redução 
da pesca ilegal, não reportada, e não 
regulamentada. Além de outros pontos 
relacionados com a pesca sustentável, 
dentre as ações específicas do ODS 14, 
está a garantia ao acesso de pescadores 
e pescadoras artesanais aos recursos e 
mercados.

1 Paraeais informações sobre as Metas de Ai-
chi, acesse http://www.sbq.org.br/PDF/20me-
tasbiod2020.pdf e https://www.mma.gov.br/
estruturas/sbf2008_dcbio/_arquivos/metas_ai-
chi_147.pdf
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QUADRO 1: Instituições que compõem a estrutura de gestão da pesca nos três níveis de governo.

GOVERNANÇA E 
INSTRUMENTOS 
DE GESTÃO PESQUEIRA
 A governança pode ser entendida como as estruturas, componentes e conexões existen-
tes dentro de um sistema governável, como leis, normas, instituições e relações de poder. No 
Brasil, a divisão da administração pública é feita em três níveis hierárquicos de governo: federal, 
estadual e municipal. Sendo a pesca importante atividade social e econômica no país, são esta-
belecidas instituições regulamentadoras e colegiados de representação da classe profissional 
nas diversas esferas.
 Além das instâncias governamentais, existem órgãos de representação da classe pesquei-
ra nas três esferas, como confederações, federações, sindicatos, associações representativas e 
movimentos sociais de pescadores e pescadoras. No caso da pesca em Unidades de Conserva-
ção, cuja gestão é responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBIO) (BRASIL, 2007), autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), os 
Conselhos Gestores fornecem suporte para tomadas de decisão para o manejo dos recursos na-
turais, inclusive os pesqueiros. O Conselho pode ser consultivo ou deliberativo e é composto 
por órgãos públicos, usuários do território, instituições de pesquisa e ensino, organizações não 
governamentais e demais atores presentes no território. (Quadro 1).

ESFERA
ÓRGÃO 

GOVERNAMENTAL
ÓRGÃO COLEGIADO

ÓRGÃO DE 
REPRESENTAÇÃO DE CLASSE

Federal

Secretaria de Aquicultura e 
Pesca (SAP) - Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA)

Conselho Nacional de 
Pesca e Aquicultura 

(CONAPE)

Confederação
Entidades representativas

Associações
Articulação
Sindicatos
Conselhos
Coletivos

Estadual Secretarias, Coordenações ou 
Agências Estaduais Conselhos Estaduais

Federação
Movimentos
Sindicatos

Associações

Municipal Secretarias Municipais Conselhos Municipais
Colônias

Associações

Unidades de 
Conservação

Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade 

(ICMBio) - Órgãos estaduais e 
municipais de meio ambiente 
- Ministério do Meio Ambiente 

(MMA)

Conselhos deliberativos 
ou consultivos

N/A
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 As alterações na administração pública federal, no que diz respeito à responsabilida-
de pela gestão e ordenamento pesqueiro, são retratadas em diversas publicações (DIAS NETO, 
2003; DIAS NETO, 2010; SILVA, 2014; BOSZCZOWSKI; BORGHETTI, 2006; TAVARES; PIERRI, 2014) 
e apre sentadas na Figura 4. Desde 2019, o órgão federal responsável pela gestão da pesca é a 
Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA). A SAP tem como objetivo estabelecer as diretrizes para o ordenamento2 da 
atividade pesqueira e imple mentar políticas públicas, iniciativas, sistemas de monitoramento 
e outros assuntos referentes à pasta3. Dias Neto (2010) destaca as ações desempenhadas pelo 
MMA, por meio do IBAMA, a partir de 1989, e os resultados positivos obtidos através de iniciativas 
voltadas à preservação, conservação e utilização sustentável dos ambientes.
 Os Estados possuem estrutura institucional responsável pela execução das políticas pes-
queiras nos seus territórios. Seguindo o formato da esfera federal, normalmente esses órgãos 
que tratam da atividade pesqueira estão alocados nas Secretarias Estaduais que coordenam o 
desenvolvimento agropecuário e extrativo. Na esfera municipal, as Prefeituras podem adotar a 
criação de Secretaria Municipais, o que deveria ser prioritariamente implementado nos municí-
pios em que a pesca é significativa para a cultura e economia local.
 No âmbito do time de pesquisa-ação de Pesca Sustentável do Programa Horizonte Oceâ-
nico Brasileiro, está sendo realizado um levantamento de atos normativos e regulatórios federais 
editados pelos órgãos afetos à gestão pesqueira (SUDEPE, SEAP/PR, MPA, MMA, SAP/MAPA etc.) 
e construído um banco de legislação pesqueira, contendo, Leis, Decretos, Portarias, Portarias In-
terministeriais e Instruções Normativas. O repositório em construção pode ser acessado no link 
https://bit.ly/2EP3KT2 e está sendo organizado para que os atos normativos sejam consultados 
de forma interativa através de palavras-chave, número do ato, data de publicação, tipo de ins-
trumento, órgão responsável etc. Esse banco será atualizado periodicamente e, em breve, será 
disponibilizado como ferramenta de busca no espaço reservado para Pesca Sustentável no site 
do Painel Mar.

2 De acordo com a Lei nº 11.959/2009, ordenamento pesqueiro é o conjunto de normas e ações que permitem admi-
nistrar a atividade pesqueira, com base no conhecimento atualizado dos seus componentes biológico-pesqueiros, 
ecossistêmico, econômicos e sociais.
3 Mais informações disponíveis no sítio eletrônico da Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP/MAPA) https://www.gov.
br/agricultura/pt-br/assuntos/aquicultura-e-pesca .
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FIGURA 4: Linha do tempo com mudanças na estrutura institucional da gestão pesqueira no âmbito governamental 
federal no Brasil.
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DOS RECURSOS NATURAIS, DO CONSELHO DE GOVERNO E SECRETARIADO PELO ENTÃO MINISTÉRIO 
DA MARINHA.
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 REGISTRO GERAL DA ATIVIDADE PESQUEIRA  
 
 Para exercer a atividade pesqueira, toda pessoa, física ou jurídica, pescador ou pescado-
ra profissional, nos segmentos artesanal ou industrial, e toda embarcação e empresa de pesca, 
deve estar inscrita no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, bem como no Cadastro Técni-
co Federal - CTF, de acordo com o Artigo nº 24 da Lei nº 11.959/2009. O artigo de lei é regulamen-
tado pelos Decretos nº 8.425/2015 e nº 8.967/2017, que apresentam e atualizam os critérios para 
inscrição no RGP, dentro das devidas categorias normas infralegais e estabelecem os procedi-
mentos de inscrição e manutenção dos registros, licenças, concessões e autorizações. 
 Apesar de regulamentados, esses procedimentos de inscrição e manutenção no Registro 
foram interrompidos ou alterados diversas vezes devido a fraudes e esquemas de corrupção li-
gados à emissão de RGPs, que fragilizaram o sistema, e também devido à ineficiência do órgão 
gestor com relação a guarda de documentos, à análise, ao acompanhamento e a verificação das 
medidas de cumprimento estabelecidas nas normas, agravada pelas constantes mudanças ins-
titucionais vivenciadas nos últimos 5 anos. 
 Tal situação vem gerando manifestação de diferentes entidades representativas do setor 
pesqueiro através de documentos, cartas abertas e manifestos que demandam a reestruturação 
da emissão de licenças, registro e autorizações de pesca e dos pagamentos do benefício do segu-
ro defeso, que está associado à regulamentação profissional dos pescadores. A SAP/MAPA vem 
afirmando seu compromisso para regularizar a situação dos registros, oferecendo, por exemplo, 
no ano de 2019, uma série de capacitações para uso do Sistema Informatizado, porém até o mo-
mento, o processo de regulação da emissão de licenças ainda está em andamento. 

 MONITORAMENTO PESQUEIRO
 
 A geração de dados na gestão pesqueira é de fundamental importância no processo de 
tomada de decisões para a sustentabilidade da atividade, uma vez que possibilita a avaliação do 
desempenho das pescarias em relação aos objetivos da gestão em uma região específica (FAO, 
1999).

“As estatísticas pesqueiras são o principal meio de medir o desempenho de uma pescaria 
dentro da estrutura social, econômica, biológica e ambiental em que é realizada. A coleta de 
dados da pesca é baseada em um grupo relativamente pequeno de conceitos e abordagens, 
incluindo principalmente as quantidades capturadas (capturas), o tipo e a duração relacio-
nados das operações de pesca (esforço de pesca), os custos econômicos e retornos da pesca 

e a distribuição destes no tempo e no espaço (FAO, 2002).”

 Apesar de estabelecido no artigo 3º da Lei da Pesca que “compete ao poder público a 
regulamentação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Atividade Pesqueira, 
conciliando o equilíbrio entre o princípio da sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a obten-
ção de melhores resultados econômicos e sociais, calculando, autorizando ou estabelecendo, 
em cada caso: (...) X - as necessárias ações de monitoramento, controle e fiscalização da ativida-
de”, o Brasil não possui um programa nacional de estatística pesqueira oficial desde 2011. 
 O levantamento de dados de produção pesqueira vem sendo realizado através de ini-
ciativas isoladas em níveis federal e/ou estadual por instituições de pesquisa com fins científi-
cos, ou empresas de consultoria ambiental em locais onde existem regulamentações específicas
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(UCs de uso sustentável, acordo de pesca, termos de ajustamento de conduta ou de compromis-
so, etc.), ou como medida de controle do impacto ambiental das atividades de exploração e pro-
dução de óleo e gás, que é uma das condicionantes do licenciamento ambiental4 (MENDONÇA 
et al., 2017). Estes dados, quando disponíveis e úteis, são a única fonte de informações recentes 
sobre produção pesqueira no país. 
 Para minimizar a lacuna da estatística pesqueira, modelos de produção de dados basea-
dos no automonitoramento são sugeridos como uma ferramenta, especialmente focada no le-
vantamento de dados da pequena pesca, através de  parcerias com as comunidades pesqueiras 
artesanais ao longo da costa brasileira. Contudo, esta abordagem está ainda em estágio inicial 
de estudos e implementação. Será feito o levantamento e mapeamento destes modelos de auto-
monitoramento pesqueiro no próximo ciclo do Programa Horizonte Oceânico Brasileiro, através 
de um questionário que está disponível no link https://bit.ly/3gBKBSD.

4  Para mais informações sobre o Projeto de Monitoramento da Atividades Pesqueira, acesse 
https://www.comunicabaciadesantos.com.br/programa-ambiental/monitoramento.html

AÇÕES DE MANEJO 
SUSTENTÁVEL DA 
PESCA COSTEIRA E 
OCEÂNICA BRASILEIRA
 No Brasil, mesmo diante dos desafios para se alcançar a pesca sustentável, existem em 
andamento diferentes estratégias de gestão que vêm sendo implementadas, tanto por institui-
ções governamentais em diferentes níveis, quanto por organizações não-governamentais. Apre-
sentamos a seguir alguns destes exemplos, visando contextualizar as ações existentes para sus-
tentabilidade da pesca em diversos campos da gestão e seus limites. 

 
 COMITÊS PERMANENTES DE GESTÃO
 
 Através da Portaria Interministerial MPA/MMA nº 05/2005, foi estabelecido o Sistema de 
Gestão Compartilhada para o Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros. O sistema previa a insti-
tuição conjunta, pelos órgãos de gestão federal, de Comitês Permanentes de Gestão (CPG), como 
instâncias consultivas e de assessoramento para a definição de normas, critérios e padrões rela-
tivos ao ordenamento do uso sustentável dos recursos pesqueiros, nas respectivas unidades de 
gestão, compostos por representantes do Estado e da sociedade civil, de forma paritária. Com a 

1

150

https://bit.ly/3gBKBSD
https://www.comunicabaciadesantos.com.br/programa-ambiental/monitoramento.html


PESCA SUSTENTÁVEL

publicação do Decreto nº 9.759, em 11 de 
abril de 2019, todos esses comitês consulti-
vos foram extintos (BRASIL, 2019). 
 Havia sido previsto o estabelecimento 
de sete CPGs (Lagostas;  Recursos Pelágicos 
SE/S; Recursos Pelágicos N/NE; Camarões N/
NE; Atuns e afins; Recursos Demersais SE/S; 
Recursos Demersais N/NE) e duas Câmaras 
Técnicas (Peixes Ornamentais; Recursos La-
gunares e Estuarinos) para discussão e deli-
neamento de diretrizes para os recursos pes-
queiros marinhos, porém somente os CPGs 
Lagostas, Recursos Pelágicos SE/S e N/NE, 
Camarões N/NE e Atuns e afins foram criados 
e instalados, até a sua revogação em 2019.

PLANOS DE RECUPERAÇÃO PARA ES-
PÉCIES AMEAÇADAS: PEIXES COMER-
CIAIS 

 
 O Ministério do Meio Ambiente publi-
cou no ano de 2014 a Portaria MMA nº 445, 
contendo a Lista Nacional Oficial de Espécies 
da Fauna Ameaçadas de Extinção - Peixes e 
Invertebrados Aquáticos, com a finalidade 
de reconhecer as espécies ameaçadas de ex-
tinção no território nacional, na plataforma 
continental e na zona econômica exclusiva 
brasileira, para efeitos de restrição de uso, 
priorização de ações de conservação e recu-
peração de populações. A metodologia uti-
lizada para a elaboração da lista classifica o 
status das espécies como Pouco Preocupante 
(LC), Quase Ameaçada (NT), Vulnerável (VU), 
Em Perigo (EN), Criticamente em Perigo (CR), 
Extinta da natureza (EW), Extinta (EX), Dados 
Insuficientes (DD) e Não Avaliada (NE) (IUCN, 
2000). Tal normativa estabelece regras, den-
tre as quais, a proibição de captura, trans-
porte, armazenamento, guarda, manejo, be-
neficiamento e comercialização de espécies 
(BRASIL, 2014). 
 A publicação da referida Portaria oca-
sionou uma série de críticas e conflitos, nos 
quais os pescadores artesanais e industriais
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mobilizaram intensa pressão popular devido, especialmente, à falta de consulta à categoria e 
à proibição da pesca de espécies de interesse comercial de forma repentina, o que resultou na 
suspensão deste instrumento. O argumento utilizado ressalta que a Portaria apontava restrições 
apenas para a atividade de pesca de forma equívoca, responsabilizando o setor pesqueiro pela 
situação de ameaça das espécies e desconsiderando outros aspectos como poluição, destruição 
de habitats, construções, entre outros fatores importantes que também devem ser ordenados 
(BEGOSSI et al., 2017). No ano seguinte, por meio da Portaria MMA nº 163/2015, a pesca das 
espécies de interesse econômico classificadas nas categorias Criticamente em Perigo (CR) e Em 
Perigo (EN) foi estendida por mais 360 dias (BRASIL, 2015).
 Fruto da pressão do setor pesqueiro, foi instituído pela Portaria MMA nº 201, de 31 de 
maio de 2017, um Grupo de Trabalho no âmbito do MMA, composto por técnicos ligados ao go-
verno, pesquisadores e atores do setor pesqueiro artesanal e industrial, com o objetivo de ava-
liar e recomendar ações de conservação e manejo sustentável para as espécies identificadas 
como tendo importância socioeconômica e listadas na Portaria. Foram realizadas 7 reuniões do 
Grupo de Trabalho e ainda outras 5 reuniões de subgrupos para debates de temas específicos, as 
quais ocorreram até dezembro de 2018.
 Das 475 espécies contidas na Portaria, cerca de 47 foram consideradas como relevan-
tes socioeconomicamente e priorizadas para serem contempladas em Planos de Recuperação, 
sendo 8 documentos dedicados às espécies marinhas5. Através de Portarias específicas, o MMA 
reconheceu como passível de exploração, estudo ou pesquisa as seguintes espécies marinhas: 
Genidens barbus (bagre-branco), Cardisoma ganhumi (caranguejo guaiamum), Scarus trispino-

sus (budião-azul), Scarus zelindae (budião-palhaço, peixe-papagaio-banana), Sparisoma axillare 

(budião-ferrugem, peixe-papagaio-cinza), Sparisoma frondosum (budião-batata, peixe-papa-
gaio-cinza). 
 A continuidade da atividade de pesca foi, assim, permitida conforme os termos das 
normas de ordenamento específicas; em alguns casos, a atividade somente será autorizada 
em áreas de manejo vinculadas aos planos de gestão locais (PGL) ou instrumento equivalente, 
formalmente instituídos, que apresentem análise prévia de viabilidade da pesca sustentável e 
compatível com a recuperação da espécie, atendendo ao estabelecido no plano de recuperação 
nacional. Apesar dos desafios impostos, como a atual descontinuidade do processo decorrente 
das mudanças institucionais e de governo, a aprovação dos PGLs se constituirão como uma boa 
oportunidade para ampliar o conhecimento sobre as espécies ameaçadas de extinção e com 
interesse socioeconômico.
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FIGURA 5: Panorama 
das espécies classifica-
das como ameaçadas 
de extinção na Portaria 
MMA nº 445/2015.

5  Mais informações na página do Ministério do Meio Ambiente sobre Espécies Ameaçadas https://www.mma.gov.br/
biodiversidade/conservacao-de-especies/gest%C3%A3o-sustent%C3%A1vel-da-pesca/esp%C3%A9cies-amea%-
C3%A7adas.html .
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 Os Planos de Recuperação das espécies mencionadas foram consultados e organizados 
em um banco de dados para acompanhamento da implementação, e podem ser acessados por 
meio do link http://tiny.cc/z5lmsz. Foi feita uma análise primária da situação das ações e medi-
das previstas nos Planos (Figura 6). É fundamental que sejam criados mecanismos que garantam 
a continuidade da implementação dos Planos pendentes e permitam o controle social sobre o 
cumprimento das prerrogativas estabelecidas, o monitoramento destas pescarias e a divulgação 
de informações. O eventual sucesso na recuperação de estoques deve ser publicitado e servir 
como caminho para a gestão.

FIGURA 6: Gráficos apresentando o estado das ações e medidas previstas nos Planos de Recuperação de Espécies 
Ameaçadas de Extinção para espécies de interesse econômico para pesca costeira e oceânica no Brasil.
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 GESTÃO DA PESCA EM ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS
 
 No Brasil, as unidades de conservação (UCs) federais são áreas protegidas sob responsa-
bilidade do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade e estão consolidadas 
na legislação pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (Lei nº 9.985/2000), 
sendo classificadas em categorias de Proteção Integral ou Uso Sustentável. A primeira classe 
permite o uso indireto da biodiversidade e possui um Conselho Consultivo para apoiar a gestão. 
As UCs de Uso Sustentável possuem Conselho Deliberativo e permitem o uso direto dos recursos 
naturais, sendo que algumas categorias têm como princípio a promoção dos modos de vida de 
populações tradicionais, a incluir os pescadores artesanais. As áreas marinhas protegidas (AMP) 
podem ser de proteção integral, a exemplo das Estações Ecológicas, Reservas Biológicas e Par-
ques Nacionais, e de uso sustentável, a exemplo das Reservas Extrativistas (Resex) e Áreas de 
Proteção Ambiental (APA).
 De acordo com o ICMBio, atualmente existem 69 AMPs sob sua responsabilidade. A partir 
do ano de 2007, houve uma grande demanda de criação de novas Reservas Extrativistas Cos-
teiras e Marinhas no litoral do Brasil por comunidades extrativistas. Destaca-se nesse período o 
surgimento da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Mari-
nhas (CONFREM) capitaneando as articulações políticas e incidências necessárias para a criação 
dessas UCs. Hoje existem 28 Resex no território brasileiro, quase o dobro desde o ano de 2007.
 No que diz respeito às ações e ferramentas que promovem a melhoria da gestão pes-
queira em unidades de conservação, destacam-se o desenvolvimento de termos de compromis-
so, fortalecimento de cadeias de valor, fortalecimento da gestão participativa, monitoramento 
pesqueiro e atividades relacionadas às espécies ameaçadas  (estado de conservação, Planos de 
Gestão Local - PGL e Planos de Ação Nacionais - PANs).
 O Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade - Programa Monitora foi ins-
tituído pelo ICMBIO por meio da Instrução Normativa nº 3/2017, tratando-se de um programa 
de monitoramento de longo prazo da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos associados. 
É composto por diversos instrumentos de gestão que fornecem subsídios para a avaliação da 
efetividade da conservação e manejo das UCs, assim como para as adaptações às mudanças 
climáticas e às estratégias para conservação de espécies ameaçadas de extinção.

3

FIGURA 6 (CONTINUAÇÃO): Gráficos apresentando o estado das ações e medidas previstas nos Planos de Recupe-
ração de Espécies Ameaçadas de Extinção para espécies de interesse econômico para pesca costeira e oceânica no 
Brasil.
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 CAMPANHA PARA REGULARIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS PESQUEIROS
 
 A definição da categoria de pesca artesanal na legislação não explicita que sua prática 
está intimamente ligada aos saberes, símbolos, sentimentos e percepções que os pescadores 
constroem sobre o mar e seus recursos. Neste contexto, as águas salgadas, os peixes e os de-
mais elementos naturais extrapolam a concepção da importância biológica e passam a integrar 
o campo do cognitivo, no qual diferentes sentidos e simbologias são vivenciados cotidianamen-
te pelos pescadores.
 Por meio do aprendizado perceptivo, pescadoras e pescadores artesanais transmitem o 
saber acerca das etnociências do mar de geração em geração, permitindo a reprodução cultural 
e mantendo a tradicionalidade da atividade. A pluralidade da simbologia do mar construída por 
estes pescadores faz com que a lógica da prática da atividade supere a do trabalho e passe a con-
ceber o mar como um território, que manejado, garante o acesso aos recursos pesqueiros como 
forma de subsistência destas populações. Esta visão permeia a percepção do mar enquanto um 
espaço construído socialmente, no âmbito político, econômico, natural e cultural (HAESBAERT, 
2005). 
 Ainda nessa esfera de análise, os pescadores por meio da sabedoria tradicional, espacia-
lizam o conhecimento, dominam seus apetrechos de pesca, e sentem as condições climáticas e 
oceânicas para a prática da atividade no território (RAMALHO, 2011), que comumente são defini-
dos como “pesqueiros”, “territórios de pesca” ou “territórios pesqueiros”. Sob a ótica ecológica, 
os territórios de pesca podem ser entendidos como uma área geográfica protegida ou uma área 
com regras que regem alguma exclusividade de uso (BEGOSSI, HANAZAKI e PERONI, 2000).
 Com efeito, apesar de todos os aspectos culturais da prática secular da pesca artesanal, 
que é responsável pela segurança alimentar de milhares de famílias, o direito ao território dessas 
comunidades tradicionais ainda não é garantido por lei. Para isso, o Movimento de Pescadores 
e Pescadoras Artesanais do Brasil (MPP) busca, desde 2012, a regularização dos territórios pes-
queiros. Nesse contexto, em 2020, foi proposto o Projeto de Lei nº 131, o qual tramita na Câmara 
dos Deputados em regime de prioridade e dispõe sobre o reconhecimento, proteção e garantia 
do direito ao território de comunidades tradicionais pesqueiras, tido como patrimônio cultu-
ral material e imaterial sujeito a salvaguarda, proteção e promoção, bem como o procedimento 
para a sua identificação, delimitação, demarcação e titulação.
 Demarcar territórios pesqueiros, assim como são demarcados territórios indígenas e qui-
lombolas, representará um inegável avanço no sentido da promoção da justiça socioambiental 
e, por consequência, na diminuição da insegurança alimentar, da poluição, da pesca ilegal e da 
sobrepesca, contribuindo diretamente para a melhora da saúde dos oceanos7.

 
 DIRETRIZES VOLUNTÁRIAS PARA SUSTENTABILIDADE DA PESCA DE PEQUENA ESCALA
 
 Em junho de 2014 foi lançado o documento Diretrizes Voluntárias para Sustentabilidade 
da Pesca de Pequena Escala no Contexto da Segurança Alimentar e Erradicação da Pobreza (Vo-
luntary Guidelines for Securing Sustainable Small Scale Fisheries in the Context of Food Security 
and Poverty Eradication - SSF Guidelines)8 pela Organização das Nações Unidas para a Alimenta-

4

7  Para mais informações sobre o texto do Projeto de Lei e tramitação no Congresso, acesse https://www.camara.leg.
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2236610 .
8 Conheça o documento no link: http://www.fao.org/3/i4356pt/I4356PT.pdf.

5
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ção e a Agricultura (FAO). As diretrizes foram construídas em um processo que envolveu aproxi-
madamente 4.000 representantes de governos, pescadores de pequena escala, trabalhadores 
da pesca e suas organizações, pesquisadores, parceiros de desenvolvimento e outros atores re-
levantes de mais de 120 países. 
 A implementação deste importante processo para sustentabilidade da pesca de peque-
na escala, a qual seria desempenhada pelo governo, vem sendo protagonizada pela sociedade 
civil organizada, tendo em vista a ausência de suporte por parte dos gestores desde a primeira 
reunião de construção das Diretrizes no Brasil em 2011 (PEDROSA & LESSA, 2017). Assim, acadê-
micos e movimentos sociais vêm promovendo estudos científicos, eventos para troca de expe-
riências e capacitações de gestores, pesquisadores e representantes do setor da pesca9. Apesar 
disso, autores consideram que a legislação pesqueira brasileira abarca grande parte das ques-
tões trazidas pelas Diretrizes (NAKAMURA & HAZIN, 2020). 
 Um dos projetos que merece destaque é o REBYC-II LAC - Reduction of Environmental Im-

pact from Tropical Shrimp Trawling through the Introduction of Bycatch Reduction Technologies 

and Change of Management10, realizado por instituições de pesquisa em parceria com a FAO. 
No Brasil, o projeto vem sendo aplicado no intuito de construir propostas de Planos de Gestão 
da pesca de camarões, com base na Abordagem Ecossistêmica na Gestão Pesqueira (AEGP), por 
região (Norte, Nordeste, Central, Sudeste/Sul) (SILVINO, 2018).

 
 PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE PESCARIA (FISHERY IMPROVEMENT PROJECT - FIP)
 
 Cada vez mais, os mercados internacionais têm pautado suas políticas de suprimento e 
gestão com base na sustentabilidade, induzindo de maneira gradual os atores das cadeias pro-
dutivas a engajarem-se em projetos, programas ou protocolos que consigam transmitir aos con-
sumidores finais o comprometimento socioambiental daquele produto, origem ou marca, com 
certificações e selos como MSC11 (Marine Stewardship Council) ou equivalente para cumprir com 
essa demanda.
 Com muitas limitações, mas num esforço persistente, empresas exportadoras de pescado 
brasileiras têm buscado se adequar, desde 2012, às diretrizes da iniciativa Fishery Improvement Pro-

ject - FIP, ou Projeto de Melhoramento de Pescarias, em português, movimento iniciado pelo Pro-
grama das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA (UNEP, em inglês) em 2010. O Projeto pre-
vê que as empresas disponibilizem dados sobre as ações promovidas e a captura total que possam

6

9  Link para matéria sobre evento Seminário Internacional das Diretrizes da Pesca de Pequena Escala realizado em 
2018 em Olinda (PE) e organizado pelo Movimento dos Pescadores e Pescadoras artesanais (MPP) e pela World Fo-
rum of Fisher Peoples (WFFP)  http://www.cppnacional.org.br/noticia/semin%C3%A1rio-internacional-re%C3%BA-
ne-em-olinda-pe-pescadores-artesanais-de-v%C3%A1rios-pa%C3%ADses-da-am%C3%A9rica.
Link para acessar o documento “Pesca Vital: Traçando rumos para a implementação das Diretrizes Internacionais 
para a Pesca Artesanal no Brasil”, que sintetiza o evento realizado em 2016 em Brasília (DF) http://www.aterpesca.
org.br/wp-content/uploads/2017/10/PescaVital_DPABrasil_Final.pdf .
Link para registros em vídeo e notícia do seminário Pesca Índigena no Amazonas, realizado em 2019 em Manaus 
(AM) pela ICSF e OPAN com apoio do Instituto Socioambiental (ISA), Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e Coletí-
vo Memórias do Mar https://www.youtube.com/watch?v=eiWrw244THU e https://amazonianativa.org.br/direito-a-
-pesca-tradicional-2/.
10 Para mais informações sobre o Projeto REBYC-II LAC, acesse: http://www.fao.org/in-action/rebyc-2/project-coun-
tries/brazil/en/ .
11 Para mais informações sobre a certificação MSC, acesse: https://www.msc.org/standards-and-certification/fishe-
ries-standard .
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subsidiar propostas de gestão da pescaria e apontar tendências de mercado para o planejamen-
to estratégico das empresas conveniadas.
 Uma das iniciativas é voltada à pescaria de lagosta-vermelha (Panulirus argus) e lagosta-
-verde (Panulirus laevicauda) realizada nas costas norte e nordeste do Brasil, que exporta prati-
camente toda a produção para o mercado estadunidense e envolve cerca de 15 mil trabalhado-
res na cadeia produtiva. Sentindo os efeitos da ausência de medidas de gestão e da sobrepesca, 
a exportação decaiu e encorajou as empresas do setor para a execução deste projeto em parceria 
com o Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca).  
 Outro FIP conduzido no Brasil é voltado à pescaria do pargo (Lutjanus purpureus), no es-
tado do Pará, liderado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade - IABS. 
Ambos os recursos pesqueiros, lagosta e pargo, são produtos preponderantemente destinados à 
exportação e as iniciativas para a promoção da sustentabilidade nas suas pescarias foram oriun-
das dos mercados externos12. 

 
 CAMPANHAS PARA CONSUMO DE PESCADO SUSTENTÁVEL

 
 Campanhas de consumo responsável de pescados são iniciativas que visam incentivar 
a comercialização e o consumo de espécies que tenham suas pescas geridas de forma que não 
degradem o meio ambiente, a população alvo da pesca e outros organismos que compartilham 
o ecossistema, além de fortalecer a cadeia produtiva de comunidades tradicionais. Além de me-
didas de gestão para a atividade, envolve o rastreamento do pescado produzido, fornecendo ao 
consumidor informações sobre o produto que ele está colocando na sua mesa, como o nome e 
características da espécie, local e modalidade de pesca empregada na sua captura. Alguns exem-
plos são o Guia de Consumo Responsável de Pescado, elaborado pela WWF-Brasil, e o programa 
Pesca+Sustentável13, da Conservação Internacional Brasil (CI-Brasil).

 PROGRAMA PESCA PARA SEMPRE

 
 O programa Pesca para Sempre é uma iniciativa da organização Rare e equilibra a con-
servação dos ecossistemas com o uso humano, colocando os pescadores no centro da solução. 
Atualmente o programa ocorre na costa do Pará, onde busca apoiar as comunidades, respectivos 
governos e órgãos gestores a tornar eficiente as Reservas Extrativistas costeiras, por meio do 
fortalecimento da gestão de base comunitária, a partir das competências que a gestão comparti-
lhada e a adoção de comportamento requerem para promover a mudança social e a melhoria da 
adaptação das comunidades às mudanças. O programa possui 3 diretrizes, sendo (i) Gestão de 
Base Comunitária, (ii) Política e Governança e (iii) Mix de Investimentos, e implementa seu plano 
de ação a partir de elementos que, quando fomentados simultaneamente e de forma integrada, 
promovem uma eficiente gestão dos territórios e recursos pesqueiros: (1) Inclusão Financeira; 
(2) Inclusão em Mercados; (3) Adoção de Comportamento; (4) Áreas de acesso gerenciado, no 
Brasil sendo as unidades de conservação de uso sustentável; (5) Rede de áreas de conservação

7

8

12 Para saber mais sobre os FIP acesse: https://fisheryprogress.org/directory 
13 http://pescamaissustentavel.org.br 
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e recuperação de estoques (ACRES); (6) Dados para tomada de decisão; e (7) Políticas Públicas e 
Governança14.

DESAFIOS PARA 
GESTÃO PESQUEIRA
 As informações obtidas no desenvolvimento deste capítulo, através do levantamento de 
documentos, pesquisas na legislação e a própria experiência dos integrantes do time e revisores 
do capítulo, permitiram destacar os seguintes desafios relacionados à pesca sustentável no Bra-
sil:

 MARCO LEGAL

 Toda e qualquer atividade deve ser desenvolvida com base em regras pré-determinadas, 
onde todos os atores envolvidos têm direitos e responsabilidades, reconhecidos o seu papel in-
dividual. A pesca, como uma atividade essencial, comercial ou não, possui diversos atores e uma 
cadeia produtiva complexa que vai desde a captura até a comercialização, e engloba diversos 
atores, insumos e a necessária correlação entre estes. A Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável da Aquicultura e da Pesca utiliza definições e conceitos que não refletem adequada-
mente a realidade da atividade, bem como não define diretamente a responsabilidade e o dever 
do poder público quanto às ferramentas e instrumentos de gestão. 
 A principal forma de se referir ao tipo de pesca utilizada são os termos ‘artesanal’ e ‘in-
dustrial’, que como vimos são nomenclaturas para atividade comercial. A necessidade de uma 
definição clara sobre pescadores artesanais, pescadores industriais e pescadores de subsistên-
cia é fundamental para o desenvolvimento de políticas voltadas a esses atores. Um exemplo é 
que, muitas vezes, os pescadores de subsistência são referidos ou enquadrados como pescado-
res artesanais, sendo que a própria Lei nº 11.959/2009 estabelece a pesca artesanal como comer-
cial e a pesca de subsistência como não-comercial.
 Além disso, a Instrução Normativa MPA/MMA n° 10, de 10 de junho de 2011, que regula-
menta a Lei da Pesca, estabelece que a pesca comercial artesanal é aquela praticada diretamen-
te por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios 
de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado ou podendo utilizar em-
barcações com Arqueação Bruta - AB menor ou igual a 20 (BRASIL, 2011). Entretanto, os pescado-
res artesanais reiteram que suas embarcações não passam de 10 toneladas de arqueação bruta 
e denunciam que essa inclusão de embarcações de maior porte leva a prejuízos na garantia de 
seus direitos e dificulta o processo de ordenamento da pesca ocasionando uma concorrência de-
sigual entre embarcações pequenas de baixa capacidade com grandes embarcações num mes-
mo setor. 
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 GESTÃO PESQUEIRA

 A instabilidade institucional e as mudanças do 
órgão gestor da atividade pesqueira, vivenciada espe-
cialmente nos últimos anos, levaram a uma desconti-
nuidade das políticas, programas e ações voltadas ao 
desenvolvimento sustentável da pesca, a uma incapa-
cidade na aplicação das ferramentas e instrumentos 
de controle, e a paralisação de pesquisas e apoio cien-
tífico para a geração de dados e subsídios fundamen-
tais para o ordenamento da pesca.
 A inexistência de um sistema de monitoramen-
to e estatística pesqueira, a paralisação na emissão de 
registros de pesca e o desconhecimento sobre a real 
capacidade dos estoques pesqueiros, leva a um temor 
por parte do setor produtivo sobre a continuidade do 
exercício da sua atividade e conflitos entre pesca arte-
sanal e industrial pelos recursos pesqueiros.

 GESTÃO PARTICIPATIVA

 A extinção de colegiados e fóruns participativos 
(CPGs, GT da Portaria MMA nº 445/2014) com a publica-
ção do Decreto nº 9.759/2019, tem preocupado todos 
os atores envolvidos com a atividade pesqueira - so-
ciedade civil, academia, organizações não-governa-
mentais - que perderam seu espaço de diálogo com o 
Governo. 
 O próprio Conselho Nacional de Pesca e Aqui-
cultura (CONAPE), órgão colegiado de caráter consulti-
vo, criado como integrante da estrutura básica da Se-
cretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência 
da República no ano de 2003, e que conta com 54 (cin-
quenta e quatro) representantes de órgãos do Poder 
Executivo e representantes da sociedade civil organi-
zada em âmbito nacional, está desativado desde o ano 
de 2015.
 A retomada desses ambientes de diálogo e da 
participação de todos os atores no planejamento e 
ordenamento da atividade pesqueira é fundamental 
para garantir a transparência, equidade e eficiência da 
gestão.

 RECURSOS PESQUEIROS

 Além do desconhecimento sobre a situação 
dos estoques pesqueiros, os impactos antropogênicos
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decorrentes de obras, expansão imobiliária, defensivos agrícolas, esgoto, resíduos de mineração, 
entre outros, levam à degradação dos  ecossistemas costeiros-marinhos que sustentam grande 
parte do ciclo de vida das espécies utilizadas como recursos pesqueiros. Todas essas questões 
devem ser consideradas quando se tem como objetivo o desenvolvimento sustentável da pesca, 
o que comumente não é debatido e nem abarcado nas políticas públicas.
 Atenção especial deve ser dada àquelas espécies utilizadas como recursos pesqueiros e 
que estão ameaçadas de extinção; merece destaque a urgente e necessária implementação das 
medidas e ações previstas nos Planos de Recuperação das espécies ameaçadas de extinção e  de 
mecanismos de controle social, bem como a elaboração de Planos para aquelas que ainda não 
os possuem.

 CADEIA PRODUTIVA

 A cadeia produtiva do pescado é composta por um conjunto de etapas consecutivas e co-
nectadas que, com frequência, são tratadas de modo fragmentado. Algumas iniciativas pontuais 
vêm buscando dar transparência, fornecer informações sobre as pescarias e a procedência dos 
produtos, demonstrando seu comprometimento com uma pesca sustentável.
 Tais exemplos de organização e fortalecimento da cadeia, permitem a integração de eta-
pas, a geração de dados e informações e a rastreabilidade dos produtos, de modo que se conse-
gue agregar valor aos mesmos e almejar selos e certificados de sustentabilidade garantindo um 
novo nicho de mercado e uma captura mais sustentável. Para que essas experiências positivas 
possam ser difundidas, é necessário um engajamento do Governo na elaboração, implementa-
ção e monitoramento de ferramentas e políticas voltadas a cadeia produtiva da pesca de modo 
uno.
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APRESENTAÇÃO
 Este capítulo fornece uma visão geral sobre o ce-
nário de alterações antrópicas na saúde dos ecossistemas 
marinhos brasileiros e potenciais efeitos na dinâmica, na 
biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos (benefícios 
culturais e socioeconômicos), conforme a integração do 
conhecimento científico e percepção da sociedade. Este 
projeto traz uma visão atual quanto às alterações dos am-
bientes marinhos e seus efeitos em questões ecológicas, 
socioeconômicas e nos serviços ecossistêmicos relaciona-
dos. A avaliação realizada em âmbito nacional engloba a 
percepção de especialistas e de demais grupos da socieda-
de brasileira, sendo os participantes de diferentes regiões 
geográficas, faixas etárias, áreas de atuação profissional e 
de conhecimento. Para avaliar a relação entre as ativida-
des humanas caracterizadas como estressores ecológicos 
e o seu significado para a biodiversidade marinha, saúde 
do oceano e manutenção dos serviços ecossistêmicos, as 
informações científicas e as obtidas pela percepção dos 
participantes foram integradas pelo modelo conceitual 
DAPSI(w)R(m). Os resultados foram abordados conside-
rando o contexto técnico de serviços ecossistêmicos para 
apresentação de iniciativas e políticas públicas, as quais 
podem contribuir com soluções para implementação e efe-
tividade da conservação e governança dos ecossistemas 
marinhos. De maneira geral, os resultados apontaram que 
o consumo desenfreado, mudanças climáticas, as ativida-
des pesqueiras e de exploração e produção de petróleo e 
gás, assim como a ocupação urbana desordenada são os 
principais estressores ecológicos percebidos pelos partici-
pantes. As medidas consideradas mais eficazes pelos par-
ticipantes para reduzir a atuação dos estressores nos ecos-
sistemas marinhos foram: mudança de comportamento da 
sociedade, redução da poluição, ações através de políti-
cas, fortalecimento da cultura oceânica, eficácia das áreas 
de proteção marinha, e a eliminação da sobre-exploração 
dos recursos naturais. O conjunto de resultados representa 
uma janela promissora para priorização  de ações de pes-
quisa,  e suporte para tomadores de decisão e políticos, 
os quais avaliam cenários de desenvolvimento econômico 
e autorizam a intensificação de atividades geradoras de 
estresse que comprometem a saúde do oceano e o provi-
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mento futuro de serviços ecossistêmicos. Ainda, os resultados contribuem com diretrizes para 
ações de comunicação, ferramenta essencial para  engajamento e fortalecimento de uma socie-
dade brasileira consciente da importância dos ambientes marinhos e de iniciativas de mudança 
das condições atuais de degradação ecossistêmicas. A degradação altera a qualidade e dinâmica 
ambiental, expondo a biodiversidade e os seres humanos a diversos riscos. O oceano é comple-
xo, multissetorial, transfronteiriço, e por isso, soluções transdisciplinares integradas através da 
ciência, política e governança participativa são cruciais para impulsionar a manutenção de ser-
viços ecossistêmicos e regular o capital natural e valores monetários associados à economia do 
mar, para esta e as futuras gerações

SERVIÇOS
ECOSSISTÊMICOS

 Ecossistemas marinhos saudáveis dão suporte a uma rica e diversa composição de fauna 
e flora, potencializam a diversidade de relações e dinâmicas ecológicas e fornecem bens e ser-
viços ecossistêmicos em curto e longo prazo. Serviços ecossistêmicos são definidos como “os 
benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas”, e são classificados em: serviços de provisão, 
serviços de regulação, serviços de suporte e serviços culturais (Tabela 1; conforme MEA, 2005; 
TEEB, 2012). Em geral, os benefícios provenientes do oceano não são mercadorias adquiridas, 
o que distancia o entendimento da sociedade quanto a importância deste ecossistema para o 
seu bem-estar e saúde da humanidade. A lacuna de conhecimento e afinidade representa um 
desafio a ser vencido para que a sociedade valorize o oceano e, seja protagonista na avaliação e 
resolução de conflitos entre conservação e uso de recursos naturais. Este desafio é um dos focos 
da modelagem econômica dos serviços ecossistêmicos marinhos (BANZHAF e BOYD, 2012; LUI-
SETTI et al., 2014).

TABELA 1: Bens e serviços ecossistêmicos fornecidos pelo oceano.

CATEGORIA
BENS E SERVIÇOS 
ECOSSISTÊMICOS

EXEMPLO

Provisão

Alimentos Extração de organismos marinhos para consumo humano

Matérias-primas Extração de minerais e organismos para outros fins além do 
consumo humano

Transporte e navegação 
Uso de hidrovias marítimas para remessa de cargas e trans-
porte de pessoas, por cabotagem ou transoceânico

Energia 
Uso não consumado do ambiente marinho para geração de 
energia, por exemplo, energia das ondas e das marés

Água residencial e industrial Captação de água para fins residenciais e industriais

Regulação

Regulação do clima Equilíbrio e manutenção da atmosfera

Prevenção de perturbações Proteção contra inundações e tempestades por estruturas bio-
gênicas

Ciclagem e biorremediação de 
resíduos 

Redução e/ou remoção da biodisponibilidade de poluentes 
por armazenamento, soterramento e reciclagem

Regulação e manutenção da 
qualidade das águas 

Remoção de particulados por animais filtradores
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CATEGORIA
BENS E SERVIÇOS 
ECOSSISTÊMICOS

EXEMPLO

Suporte

Resiliência e resistência Suporte à vida do ambiente marinho e sua resposta à distúr-
bios

Habitat biogênico Habitat provido por organismos marinhos vivos
Habitat físico Habitat fornecido pelo ambiente físico (não vivo)

Ciclagem de nutrientes 
O armazenamento, ciclagem e manutenção de nutrientes pelo 
ambiente marinho

Cultural

Patrimônio cultural e identidade Importância associada ao próprio ambiente marinho
Valores cognitivos Educação e pesquisa resultantes do ambiente marinho

Lazer e recreação 

Relaxamento, refresco, sensação de prazer e estímulo do cor-
po e da mente humanos através da beleza cênica e atividades 
como leitura, estudo, práticas de esportes e engajamento com 
o ambiente marinho

Espiritualidade e realização 
Importância derivada do ambiente marinho sem usá-lo dire-
tamente, mas por suas propriedades para o desenvolvimento 
espiritual, psicológico e de realização pessoal ou coletivo 

 Em termos de economia do mar, no Brasil, foi estimado que os ecossistemas marinhos 
empregam 19 milhões de pessoas resultando em aproximados R$ 500 bilhões em massa de salá-
rios em circulação (CARVALHO, 2018). Ainda, considerando as atividades socioeconômicas dire-
tas e indiretas, é gerado para a economia nacional R$ 1,11 trilhão de Produto Interno Bruto (PIB), 
representando cerca de 19% do total do PIB para o ano de 2015 (CARVALHO, 2018). No Brasil, 
estima-se que quatrocentos e sessenta e três municípios nos 17 Estados costeiros usufruem dos 
benefícios gerados pelo oceano, e que 26,6% da população brasileira seja residente nas zonas 
costeiras (IBGE, 2011). Municípios costeiros, por definição, são os influenciados diretamente por 
fenômenos ocorrentes na Zona Costeira, conforme o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 
(Lei 7.661/88). Portanto, garantir a saúde do oceano, mantendo a biodiversidade e a funcionali-
dade ecológica é assegurar também a economia nacional, assim como as atividades socioeconô-
micas regionais, com efeito direto sobre o bem-estar humano.

ESTRESSORES
ECOLÓGICOS
 Apesar do conhecimento científico sobre o inestimado valor ao bem estar humano as-
sociado ao oceano saudável, as atividades socioeconômicas relacionadas ao ambiente costeiro 
e marinho e de uso de recursos naturais causam alterações ambientais que podem resultar em 
perda de biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos (DIAZ e ROSENBERG, 2008; HALPERN et 
al., 2015). Mudanças deletérias recursivas e cumulativas na saúde e dinâmica dos ecossistemas 
marinhos são consideradas estressores ecológicos. Estes estressores, além de afetar a compo-
nente biológica e de serviços ecossistêmicos, também geram prejuízo à economia e ao bem estar 
da sociedade. 
 Os processos de mudanças globais, tais como o aquecimento da atmosfera e da água do 
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mar, e a acidificação e desoxigenação do oceano, são classificados como estressores ecológicos. 
Além destes, entres os estressores estão os fármacos e hormônios, contaminantes químicos, re-
síduos sólidos, descargas de esgoto e mesmo os ruídos antropogênicos, os quais têm alterado 
os tipos, frequência, intensidade e duração de distúrbios que afetam a saúde dos ecossistemas 
marinhos e a biodiversidade, assim como os serviços ecossistêmicos (BRIERLEY e KINGSFORD, 
2009; BAUER et al., 2013).
 Estressores ecológicos, ou ainda, as interações de múltiplos estressores, podem ter im-
pactos sinérgicos e aditivos na biodiversidade em todos os níveis, desde moléculas até em nível 
ecossistêmico, e podem diminuir os benefícios de serviços prestados pela natureza aos seres-hu-
manos (Figura 1).

 Denominamos, portanto, estressores ecológicos1 qualquer pressão de origem antropo-
gênica, ou natural, que causa uma mudança quantificável na biodiversidade ou nos bens e servi-
ços ecossistêmicos, e cujos impactos podem variar no tempo, e afetar um ou muitos organismos, 
em diferentes níveis biológicos. 

FIGURA 1: Diagrama es-
quemático dos níveis bio-
lógicos de organização da 
biodiversidade e associa-
ção com os estressores 
ecológicos e relevância 
para os serviços ecossis-
têmicos.

1 Para o escopo deste capítulo resolveu-se adotar o termo estressores ecológicos em vez de estressores ecossistêmi-
cos para simplificar o termo técnico.
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 A demanda social por ambientes saudáveis e formas mais sustentáveis de obtenção de 
recursos fortalecem boas práticas ambientais no setor econômico. Aqueles que se engajam em 
iniciativas de fortalecimento de cadeias produtivas saudáveis fazem desta sua bandeira e disse-
minam rapidamente, e em larga escala, suas práticas a seus parceiros, influenciam a economia 
local e a mídia. Assim, pelos exemplos divulgados em meios de comunicação, a sociedade e seus 
gestores acessam uma ampla gama de informações e podem se empoderar de conhecimento 
para tomar decisões e fazer escolhas mais assertivas (SEVERO et al., 2019).
 O comportamento pró-ambiental e a comunicação ambiental demonstram o importante 
papel das mídias sociais e mídias de massa na formação e motivação de atitudes públicas posi-
tivas e coletivas. Comportamento pró-ambiental refere-se a atitudes de menor impacto negativo 
ao meio ambiente, ou mesmo, considera que a longo prazo a adoção de padrões comportamen-
tais podem contribuir significativamente para alcançar o desenvolvimento sustentável (STEG e 
VLEK, 2009).
 O “comportamento de ambientalismo relacional”, movimento onde as pessoas intera-
gem entre si para cuidar de ambientes naturais impactados, foi constatado por HJALAGER e co-
laboradores (2019) ao analisar o site do Facebook Marine Environment Patrol. Uma campanha

ATUAÇÃO DA SOCIEDADE 
EM QUESTÕES AMBIENTAIS
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ambiental deu origem ao site, que atualmente con-
ta com o engajamento voluntário de aproximada-
mente 25.000 pessoas para coletar resíduos sólidos 
lançados nas zonas costeira e oceânica em favor 
de melhorias ambientais e nas condições de lazer 
e turismo. Quando bem comunicado e com infor-
mações socialmente inclusivas, a degradação dos 
ecossistemas marinhos pode sensibilizar e provo-
car a sociedade para o desenvolvimento de com-
portamento pró-ambiental em resposta às condi-
ções impostas pela ausência de boas práticas na 
governança dos ecossistemas marinhos.
 A sociedade tem papel fundamental em de-
tectar os problemas e evidenciar as necessidades 
de gestão, de formulação e implementação de po-
líticas públicas direcionadas à sustentabilidade so-
cioeconômica e ambiental. É importante, portanto, 
compartilhar conhecimento, acessar e entender a 
percepção, as preocupações e sugestões da socie-
dade brasileira com relação aos ecossistemas ma-
rinhos. Além disso, é essencial sustentar estas per-
cepções e iniciativas com conhecimento científico 
e, assim, elaborar de maneira participativa estra-
tégias e políticas para avaliação e monitoramento 
ambiental, para a busca de resolução de conflitos 
e desafios ecossistêmicos em prol do bem coletivo 
e de medidas com maior efetividade de implemen-
tação. Cabe destacar que a atuação da sociedade 
pode influenciar direta e indiretamente a provisão 
de serviços ecossistêmicos marinhos e reverter es-
forços em seu próprio bem estar e saúde.

 A gestão do território, de serviços ecossis-
têmicos e da biodiversidade envolve avaliações e 
decisões complexas e integradas. Para avaliar estas 
relações e buscar as melhores direções, os modelos 
conceituais têm sido uma importante ferramenta, 
pois evidenciam alternativas, suas consequências, 
as opções de decisão e, permitem um olhar de pla-

MODELO
CONCEITUAL
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nejamento e suporte para tomadas de decisão visando boas práticas de gestão, desenvolvimento 
e sustentabilidade (TSCHERNING et al., 2012). Modelos da família Condutores – Pressões – Estado 
– Impactos – Respostas (do inglês Drivers – Pressures – State – Impacts – Responses”; DPSIR), vêm 
sendo aplicados em diferentes estudos de caso visando a resolução de problemas complexos 
relacionados às alterações antrópicas nos ecossistemas marinhos (PATRÍCIO et al., 2016; SMITH 
et al., 2016). Estes modelos indicam para os gestores de ecossistemas marinhos as ações neces-
sárias para mitigar os impactos sociais e econômicos adversos nos serviços ecossistêmicos.
 O modelo Condutores – Atividades – Pressão – Estado – Impacto(bem estar) – Resposta(-
medida) (do inglês Drivers – Activities – Pressures – State – Impact(welfare) – Response(measures); 
DAPSI(w)R(m)), é derivado do DPSIR e tem abordagem unificadora para o gerenciamento ma-
rinho integrado, além disso, também considera a complexidade dos ecossistemas oceânicos, a 
conectividade com bacias hidrográficas e zona territorial costeira adjacente, para então analisar 
os efeitos das mudanças, tanto no sistema natural, como também sobre os usos e benefícios 
para o homem (ELLIOTT et al., 2017).

CONTEXTUALIZAÇÃO DO MODELO DAPSI(W)R(M) 

 A população humana está crescendo e para suprir suas necessidades há intensificação 
das atividades socioeconômicas nas águas marinhas costeiras e oceânicas, assim como na zona 
costeira continental. Entre as atividades em crescente aumento estão, a aquicultura, atividades 
e tráfego marítimo, produção de energia, turismo e urbanização, as quais reforçam as descargas 
de águas residuais urbanas e industriais. No modelo DAPSI(w)R(m) as necessidades humanas 
são classificadas como Condutores (Drivers -D) e incluem desde necessidades básicas até psico-
lógicas e de autorrealização (Figura 2).

FIGURA 2: Estrutura hierárquica de cinco níveis para as necessidades humanas contemplando cinco níveis para 
refletir os Condutores impulsionadores de atividades socioeconômicas (modificado de ELLIOTT et al., 2017).

 O rápido aumento das Atividades (A) socioeconômicas e socioculturais, por sua vez, 
aumentam a Pressão (P) no estado (S) dos ambientes marinhos, promovendo Impacto (I) que
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geralmente resulta em diminuição da qualidade e saúde do oceano, e portanto, no bem-estar 

humano (w). Os impactos, então, requerem Respostas (R) como medidas (m) (Figura 3).

FIGURA 3: Modelo DAPSI(w)R(m): Condutores de necessidades humanas impulsionam Atividades que levam à Pres-
sões. As pressões são os mecanismos de mudança do Estado no sistema natural que levam a Impactos (no bem-es-
tar humano e saúde do oceano; D e W: do inglês drivers e welfare). Os impactos, então, requerem Respostas (como 
Medidas). Imagem adaptada de ELLIOTT et al. (2017).

 Considerando o exposto em termos de problemática ambiental, engajamento social, de-
safio de ferramentas metodológicas e orientações para suporte às decisões de gestão e políticas 
públicas, apresentamos a seguir o estudo de caso com utilização do modelo DAPSI(w)R(m), o 
qual foi realizado pelo time de pesquisa ação Estressores Ecossistêmicos e Cenários Futuros no 
âmbito do programa PainelMar/HOB.
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FIGURA 4: Es-
quema mos-
trando os cinco 
passos segui-
dos para o de-
senvolvimento 
do estudo de 
caso apresen-
tado neste ca-
pítulo.

 Para contextualizar o cenário atual de conhecimento e a percepção dos participantes, 
como um indicativo do conhecimento da sociedade brasileira, sobre os estressores ecológicos 
causados pelas atividades socioeconômicas e consequências à qualidade e saúde do oceano, 
um sistema de entrevista on-line foi conduzido para amostrar a percepção de pessoas de diferen-
tes regiões, com perfis variados, representando setores e vivências distintas de nossa sociedade.
 A partir da compilação dos resultados das entrevistas on-line, e referências literárias so-
bre o tema, criou-se um panorama integrado sobre a qualidade e a saúde do oceano vinculando 
os estressores ecológicos e serviços ecossistêmicos. Para analisar a compreensão da sociedade 
de maneira integrada sobre os temas, foi utilizado o modelo conceitual DAPSI(w)R(m), adotan-
do as medidas oriundas dos participantes complementarmente com o conhecimento científico 
para fornecer subsídios técnicos, como propostas de medidas e soluções para políticas públicas 
e, à governança do oceano no Brasil. O estudo de caso foi realizado em cinco fases, conforme 
esquema da Figura 4.
 Por fim, bases e diretrizes são apresentadas como recomendações para auxiliar tomado-
res de decisão na implementação e proposição de políticas que regulem e otimizem o uso sus-
tentável e a saúde do oceano, para garantir a continuidade dos benefícios sociais e econômicos, 
e a dinâmica e estrutura dos ecossistemas marinhos.

ESTUDO
DE CASO
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PASSO 1: 
ATIVIDADES QUE SÃO FONTES POTEN-
CIAIS DE ESTRESSORES ECOLÓGICOS 
NA REGIÃO COSTEIRA E OCEÂNICA

 
 Um conjunto de Condutores (i.e., ne-
cessidades humanas), por setor da atividade 
e de alterações ambientais foi selecionado a 
partir da compilação de informações iden-
tificadas na literatura científica (WHITE et 
al., 2013; SMITH et al., 2016). Os potenciais 
Condutores, inicialmente identificados pela 
literatura procedem de projetos e estudos 
de longo prazo acerca do gerenciamento cos-
teiro e marinho baseado em ecossistemas e 
financiados pela União Europeia2. O conjunto 
final de Condutores adotado nesta pesquisa 
foi selecionado considerando sua relevância 
para o cenário socioeconômico e ambiental 
do Brasil (Anexo I).

PASSO 2: 
DESENVOLVIMENTO DA ENTREVISTA 
SEMIESTRUTURADA

 
 Para avaliação da percepção da so-
ciedade, o conjunto de Condutores, por setor 
de atividade e de alterações ambientais, foi 
listado e apresentado aos participantes por 
meio de um formulário digital com questões 
semiestruturadas, incluindo questões aber-
tas e fechadas. O formulário foi criado atra-
vés da plataforma de questionários online 
Google Forms utilizando diferentes seções, 
sendo a primeira de contextualização sobre o 
“Programa Horizonte Oceânico Brasileiro”, o 
objetivo da pesquisa e exposição do termo de 
consentimento da pesquisa. Após esta seção, 
iniciou-se o processo de coleta de informa-
ções que caracterizavam os participantes e 
a sua percepção sobre os temas foco da pes-
quisa. É importante ressaltar que o conjunto 
de atividades/estressores apresentado pela

 pesquisa foi listado em ordem alfabética, ob-
jetivando minimizar eventual interpretação 
acerca da ordenação de listagem (Anexo I).

PASSO 3: 
ANÁLISE DOS RESULTADOS DA ENTRE-
VISTA SEMIESTRUTURADA

 
 Para que a entrevista garantisse a 
maior diversidade de pessoas e experiências, 
um levantamento de potenciais profissionais 
e instituições de abrangência nacional foi 
realizado. Para as instituições, um enfoque 
maior foi dado a gestores de Unidades de 
Conservação Marinho-Costeiras. Após uma 
primeira abordagem direcionada de convites 
para participação da avaliação realizada no 
dia 26 de novembro de 2019, optou-se, pela 
ampla divulgação do formulário em mídias 
sociais no dia 21 de janeiro de 2020, para ga-
rantir maior alcance e, consequentemente, 
maior diversidade de respostas. 
 O questionário online é de avaliação 
contínua e segue aberto para receber respos-
tas, mas para o escopo deste relatório as res-
postas analisadas se referem as 102 entrevis-
tas fornecidas entre 26 de novembro de 2019 
e 17 de fevereiro de 2020.

PASSO 4: 
ANÁLISE DOS RESULTADOS DA ENTRE-
VISTA SEMIESTRUTURADA

 
INFORMAÇÃO DO PERFIL DOS PAR-
TICIPANTES

 
 A população participante consistiu 
em pessoas que apresentaram como vínculo: 
empreendedor autônomo, empresa priva-
da, governo, instituição de pesquisa, ONGs 
(organizações não-governamentais), univer-
sidades e profissionais liberais, assim como 
pessoas sem vínculo empregatício. A distri-

2 DEVOTES (www.devotes-project.eu), ODEMM (https://www.liverpool.ac.uk/odemm) e VETORES (www.marine-vec-
tors.eu)  
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buição geográfica da população participante dessa pesquisa abrange amplamente o território 
brasileiro, sendo que características específicas são apresentadas na Figura 5. Embora os parti-
cipantes sejam predominantemente residentes da zona costeira, há também aqueles com resi-
dência na parte continental.

FIGURA 5: A distribuição pelo território brasileiro da população participante deste estudo.

 A maior porcentagem dos participantes possui entre 21 a 40 anos (68%), seguido por par-
ticipantes entre 41 a 50 anos (16,5%) e 51 a 60 anos (10,3%). Participantes com menos de 20 anos 
e na faixa etária de 61 a 70 anos representaram cerca de 5% dos entrevistados (Figura 6).

FIGURA 6: Distribuição das classes etárias dos participantes da entrevista online elaborada para este estudo.

INFERÊNCIAS DOS PARTICIPANTES SOBRE A ESCALA GEOGRÁFICA DE TODOS OS 
CONDUTORES DE IMPACTOS 

 
 Ao serem questionados quanto à abrangência geoespacial/ambiental de cada uma das 
atividades socioeconômicas analisadas e das alterações ambientais (ex. mudanças climáticas) 
consideradas como origem de estresse ecossistêmico no oceano, em geral, os participantes res-
ponderam que os efeitos ocorrem tanto na zona costeira quanto em águas oceânicas (60,8%), ou 
seja, identificaram que os impactos atuam em uma escala espacial abrangente. A percepção de 
que os efeitos das atividades antrópicas ocorrem apenas na zona costeira foi de 27,5% e somen-
te 11,3% responderam que só acontecem em águas oceânicas. A Figura 7 detalha para cada um 
dos condutores a percepção da sociedade quanto à abrangência geoespacial.
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FIGURA 7: Percepção dos participantes quanto à abrangência geoespacial de atividades humanas e alteração am-
biental consideradas como origem de estresse ecológico, considerando o efeito/consequências: zona costeira, no 
oceano aberto, ou ambos. Em branco refere-se ao número de pessoas que não responderam ao item.

FIGURA 8: Percepção dos participantes quanto às atividades humanas e 
alteração ambiental consideradas como de maior impacto na zona costeira 
ou oceânica.

INFERÊNCIAS DOS 
PARTICIPANTES 
SOBRE QUAIS SÃO 
OS CONDUTORES 
COM MAIOR PO-
TENCIAL DE IMPAC-
TO NOS ECOSSIS-
TEMAS MARINHOS 

 
 Os estressores dos 
ecossistemas marinhos em 
ordem de magnitude de im-
pacto pela percepção dos 
participantes são oriundos 
de: consumo desenfreado, 
mudanças climáticas, ativi-
dade de petróleo e gás, pes-
ca e ocupação urbana desor-
denada (Figura 8).
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CONSUMO DESENFREADO
 
 A percepção e inferências dos participantes sobre o 
Consumo desenfreado como sendo o maior risco à saúde do 
meio ambiente marinho está, possivelmente, relacionada a 
um maior entendimento dos inúmeros efeitos negativos dos 
sistemas econômico e de negócios atuais no meio ambiente. A 
crescente atividade econômica nas últimas sete décadas esgo-
tou os recursos naturais (OTERO et al., 2020), por utilizar mais 
recursos naturais do que a capacidade de resiliência e forne-
cimento natural pelo ecossistema, e ainda, gerando uma série 
de problemas sociais devido a distribuição desigual de grande 
parte da riqueza gerada (CONSTANZA et al., 2014). De fato, exis-
te uma tendência mundial em repensar e reduzir o modo como 
consumimos e desperdiçamos os recursos naturais e seus pro-
dutos, em geral, não há reuso agravando o estoque do capital 
natural. Entre gerações mais jovens, com mais atuação em pa-
íses desenvolvidos, há um crescente comportamento pró-am-
biental (BERGMAN, 2016; CHIERRITO-ARRUDA et al., 2018), com 
destaque ao movimento Friday for Future3 liderado por estu-
dantes no mundo todo, o qual tem tido papel importante na 
disseminação das informações sobre os efeitos das mudanças 
climáticas nos recursos naturais e na população humana (UN 
ENVIRONMENT).
 Dentre as medidas apresentadas pelos participantes 
como potencial resposta eficaz para reduzir impactos das ati-
vidades socioeconômicas no oceano, a opção “mudança no 
comportamento da sociedade” foi a de maior relevância (90.6%; 
Figura 12). O resultado obtido pelas entrevistas pode estar re-
lacionado a serem os participantes pessoas com maior percep-
ção sobre quanto o modelo econômico das últimas décadas, 
e seu estímulo à produção e ao consumo desenfreados, afeta 
diretamente os recursos naturais e a saúde do oceano. No en-
tanto, uma mudança no comportamento da sociedade com al-
terações substancias em práticas de consumo geram, por con-
sequência, um efeito cascata em vários setores da economia 
tais como, na geração de empregos, no varejo e na tributação, 
entre outros.
 Este resultado apresenta uma importante oportunidade 
de estimular a discussão e expandir a reflexão sobre o modelo

1

3 Friday for Future é um movimento iniciado em 2018 pela adolescente sue-
ca Greta Thunberg, no qual ela protestou durante três semanas em frente 
ao parlamento sueco contra a falta de ações do governo a respeito da crise 
climática. A cada dia de protesto ela postava no Instagram e no Twitter o 
que fez mais jovens aderirem ao movimento. Desde então, diversos jovens e 
adultos protestam mundialmente e pedem mudanças na política para bar-
rar a crise climática.

178



ESTRESSORES ECOSSISTÊMICOS E CENÁRIOS FUTUROS

econômico das últimas décadas, principalmente nesse momento 
em que passamos por uma pandemia (Sars-cov-2) com impacto 
econômico sem precedentes e, com recessão econômica simultâ-
nea em diversos países. O atual sistema socioeconômico, incenti-
vando o aumento exponencial do consumo de recursos e das emis-
sões de poluentes como resultado do crescimento da economia, 
não é favorável a conservação da biodiversidade e a prosperidade 
da humanidade em geral (OTERO et al., 2020).
 Uma mudança no modo de economia exige um empenho 
conjunto das partes interessadas de todos os setores, criando pro-
postas que levem em conta a multidimensionalidade dos proble-
mas enfrentados pelo paradigma do Desenvolvimento Sustentável 
. Por exemplo, a sociedade civil deve repensar seu padrão de con-
sumo, e exigir do Estado e contribuir com a criação de estratégias 
para o desenvolvimento orientada pelos princípios do Desenvol-
vimento Sustentável e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS)4. Os setores do Estado (Poder Executivo, Poder Legislativo e 
Poder Judiciário) precisam promover estratégias que assegurem 
as ações que garantam o desenvolvimento, mas que também res-
peitem e integrem os aspectos ambientais, sociais, políticos, cul-
turais e econômicos (PEREIRA, 2012), compatibilizando assim, os 
interesses desta e das futuras gerações. As empresas, por sua vez, 
podem dirigir tendências de modelos de negócios inovadores, ins-
tituições de pesquisa podem agregar inovações em tecnologias, 
abordagens e processos eficientes, e organizações da sociedade 
civil podem mobilizar amplas forças, principalmente através das 
mídias sociais, para catapultar a transição para outros modelos de 
economia, por exemplo, a economia circular. 
 Intervenções no comportamento pró-ambiental são mais 
bem sucedidas quando as políticas e diretrizes são mais justas e 
assertivas e, a sociedade entende os problemas e conflitos am-
bientais em que estão inseridas (STEG e VLEK, 2009). No entanto, 
atualmente existe uma incompatibilidade, visto como, em geral, 
nas últimas décadas as políticas internacionais sobre biodiversida-
de e sustentabilidade defendem o crescimento econômico (CONS-
TANZA et al., 2014; OTERO et al., 2020). Recentemente, em diretri-
zes para tomadores de decisão, a Plataforma Intergovernamental 
de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos destacou como com-
ponente essencial a importância da evolução dos sistemas eco-
nômicos e financeiros globais e substituição do atual paradigma 
econômico (IPBES, 2019). Uma proposta de alteração para uma 
economia global sustentável, baseia-se na inversão de ordem do 

4 Paradigma do Desenvolvimento Sustentável diz respeito ao conflito entre as 
mudanças estruturais na sociedade para manter os estoques dos recursos na-
turais, como ações que reduzam o consumo, e seus possíveis efeitos negativos 
em diversas dimensões, por exemplo, no crescimento econômico, político-ins-
titucional e cultural.
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modelo: primeiramente, objetiva-se a conservação da biodiversidade e o 
bem-estar da humanidade para em seguida analisar quais trajetórias econô-
micas devem ser adotadas, suprimindo, então, o atual modelo no qual a meta 
é fazer a economia crescer, e secundariamente, buscar medidas para minimi-
zar a perda de biodiversidade e, sem comprometer o crescimento econômico 
(OTERO et al., 2020).
 Vale ressaltar que substituir o atual paradigma de crescimento econô-
mico em prol do bem-estar social tem potencial de catalisar vários ODS da 
Agenda 2030 da ONU. Além do ODS 14 (Conservação e uso sustentável dos 
oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento susten-
tável), por exemplo, o ODS 3 (Assegurar uma vida saudável e promover o bem-
-estar para todos, em todas as idades), o ODS 6 (Assegurar a disponibilidade 
e gestão sustentável da água e saneamento para todos), o ODS 7 (Assegurar 
o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para 
todos), o ODS 8 (Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos), o ODS 
11 (Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros resi-
lientes e sustentáveis), o ODS 12 (Assegurar padrões de produção e de consu-
mo sustentáveis), o ODS 13 (Tomar medidas urgentes para combater a mudan-
ça do clima e seus impactos), o ODS 15 (Proteger, recuperar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as flores-
tas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter 
a perda da biodiversidade) e o ODS 17 (Fortalecer os meios de implementação 
e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável) promovem 
ações para os próximos 15 anos para garantir, não somente a conservação da 
biodiversidade marinha e os serviços ecossistêmicos, mas a sobrevivência da 
humanidade e do planeta como um todo.
 Por fim, ressalta-se que uma evolução no mercado financeiro para 
construir uma economia global sustentável implicaria em uma mudança dos 
indicadores econômicos atuais, ou seja, avaliações através do produto inter-
no bruto (PIB) (CONSTANZA et al., 2014; OTERO et al., 2020), para viabilizar 
outros mais holísticos, de longo prazo, contemplando a qualidade de vida da 
humanidade e a economia (IPBES, 2019). A união dos setores públicos, priva-
dos e a sociedade civil é essencial na busca de alternativas economicamente e 
ambientalmente sustentáveis para o desenvolvimento futuro das práticas de 
negócios e uso de recursos naturais. 

 MUDANÇAS CLIMÁTICAS
 
 Os resultados da percepção dos participantes quanto às mudan-
ças climáticas evidenciam que as pessoas “compreendem” a magnitude 
dos riscos expostos ao meio ambiente marinho relacionados a estas altera-
ções de efeito em escalas globais. De fato, por quase 50 anos os cientistas já 
mostram para a sociedade civil que a queima de combustíveis fósseis causa 
mudanças no clima da Terra (LE et al., 2007). Um estudo realizado em 2015 
mostrou que 56% dos australianos e 55% dos americanos acreditavam que

2
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as mudanças climáticas já estavam acontecendo e que era originada por in-
terferência humana (HARVEY, 2015). Atualizando estes percentuais, somente 
cerca de 2-3% da população recusa a existência de aquecimento global atual-
mente, provavelmente porque as temperaturas globais alcançaram recordes 
na última década (HORNSEY e FIELDING, 2019). No entanto, é importante ava-
liar com cautela o “conhecimento” sobre o problema e suas relações de causa 
e efeito, ou apenas o fato de terem a informação que o problema existe, em 
resposta a disseminação em massa do tema. Esta diferença é essencial ao ava-
liar o envolvimento da sociedade em ações de redução das fontes de estresse 
ecológico.
 A zona costeira abriga cerca de um quarto da população brasileira 
(IBGE, 2011), e a maioria não possui condições socioeconômicas de tomar 
atitudes de prevenção e mitigação de riscos, ou mesmo, para adaptação aos 
desafios que estão sujeitas conforme apontam os cenários ambientais (PBMC, 
2016). A zona costeira é afetada adversamente pelas mudanças globais de for-
ma direta e indireta, por exemplo, crescentes temperaturas atmosféricas e da 
superfície do oceano, incidência de ondas de calor, aumento do nível do mar 
e de processos erosivos, chuvas mais severas e mais frequentes que causam 
graves alterações nos solos, dentre outros (PBMC, 2016). Além de afetar a so-
ciedade, estas mudanças globais afetam adversamente a biodiversidade e os 
serviços ecossistêmicos na terra e no mar, alterando drasticamente a relação 
continentes-atmosfera-oceano (BINDOFF et al., 2019).
 Um impacto adverso e de retroalimentação das mudanças globais nos 
serviços ecossistêmicos envolve as variações no nível do mar e a influência no 
ecossistema manguezal. A elevação do nível do mar contribui com o aumen-
to da intrusão salina nas florestas de manguezais, alterando a dinâmica e a 
estrutura da vegetação e da teia alimentar, e provavelmente, ocasionando a 
perda desses habitats e da biodiversidade associada, refletindo assim em per-
da de recursos pesqueiros. De modo geral, aproximadamente 50% das zonas 
úmidas costeiras foram suprimidas nos últimos 100 anos, o que representa a 
perda da proteção costeira e a exposição dos ecossistemas e populações hu-
manas residentes nesta zona a efeitos de erosão, desmoronamentos e perda 
de território (IPCC, 2019). 
 Ainda, as florestas de manguezais capturam quatro vezes mais carbo-
no atmosférico do que qualquer outra floresta tropical e são cruciais para be-
nefícios sociais e, como exposto acima, para o fornecimento de recursos pes-
queiros (DONATO et al., 2011). Globalmente, no ano 2000, o solo de mangue 
continha estocado cerca de 6,4 bilhões de toneladas de carbono, destes, foi 
estimado que até 122 milhões de toneladas foram liberados para a atmosfera 
devido à perda de florestas de mangue (SANDERMAN et al., 2018). A supressão 
de florestas de manguezais, portanto, leva a diminuição do sequestro de car-
bono atmosférico, e contribui para a emissão de gases do efeito estufa, retroa-
limentando as mudanças climáticas.
 No Brasil, o serviço ecossistêmico de sequestro de carbono por flores-
tas de manguezais em Guaratiba (RJ), por exemplo, equivale cerca de US$ 455 
milhões por ano (ESTRADA et al., 2015). Este recurso não é de ganhos monetá-
rios, mas sim equivale ao valor aproximado conforme o mercado de carbono 
em referência ao sequestro e estoque de carbono. No entanto, sabe-se que

181



I VOLUME  HOB

o valor econômico dos manguezais é subestimado se avaliarmos apenas seu potencial de 
sequestro de carbono, pois ainda há os valores a serem contabilizados por outros servi-
ços ecossistêmicos, como por exemplo, geração e manutenção de recursos pesqueiros, 
purificação de água e, proteção de costa (LOCATELLI et al., 2014). Ainda, atividades socio-
culturais prestadas pelos manguezais têm o seu valor, faz jus a atenção e, ainda, carecem 
de avaliação quanto ao mercado. Por exemplo, o artesanato “panela de barro” do Esta-
do do Espírito Santo com mais de 300 anos de cultura e tradição é feito pelas paneleiras 
de Goiabeiras, e que para confecção utilizam argila local e mangue-vermelho (Rhizophora 
mangle). A panela de barro capixaba tem indicação de origem geográfica pela qualidade, 
é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e resulta em 
atração turística não apenas à visitação das paneleiras e compra do artesanato, mas, tam-
bém, ao setor de serviços (restaurantes, transporte, hotéis e etc.) do Estado. Os mangue-
zais, portanto, prestam diferentes serviços ecossistêmicos, e parte destes serviços trata-se 
de empregos, vidas humanas salvas ou nutridas e que obtém maior ganho quando as con-
dições ambientais são mantidas.
 Além dos efeitos na relação do estoque de carbono e cobertura florestal dos 
manguezais, outras alterações na biodiversidade e no ecossistema marinho induzidas pe-
las mudanças climáticas também trazem efeitos à economia e bem-estar da sociedade. 
 O impacto adverso das mudanças globais é inequívoco, e custos de adaptação são 
geralmente muito mais baixos do que os custos de compensação e execução de ações 
de remediação pelos danos incorridos pela negligência, mesmo que não intencional, na 
adoção de medidas de adaptação. No entanto, no Brasil, estudos que estimem os prejuízos 
à biodiversidade e serviços ecossistêmicos relacionados a mudanças climáticas são ainda 
incipientes e, raramente agregados às tomadas de decisão do poder público. Um estudo 
realizado para a cidade de Santos (SP) sobre inundações decorrentes de eventos mete-
oceanográficos integrados, por exemplo, elevação do nível do mar com ressacas, marés 
astronômicas e meteorológicas e eventos climáticos extremos, mostra a importância da 
adoção de ações de boa governança. Com referência a elevação do nível do mar para a 
cidade de Santos (SP), o valor estimado para adaptação e mitigação às inundações pro-
jetadas até 2100 foi de US$ 242 milhões para um cenário de baixa elevação e, de US$ 467 
milhões para um cenário de alta elevação do nível do mar (MARENGO et al., 2017). Para 
este último cenário, salienta-se que a cada US$ 1,00 investido em medidas de adaptação 
equivale a US$ 28,70 de economia com recuperação dos danos materiais referentes às in-
undações projetadas (MARENGO et al., 2017).
 Vale ressaltar que, apesar de pouco usado, o Plano Nacional de Adaptação à Mu-
dança do Clima do Governo Federal, denominado Plano Nacional de Adaptação (PNA), in-
stituído em 10 de maio de 2016 por meio da Portaria nº 150, objetiva promover a redução 
da vulnerabilidade nacional à mudança do clima e realizar uma gestão do risco associada 
a esse fenômeno. O PNA contém uma série de ações estruturantes para a identificação da 
exposição do país a impactos atuais e futuros. Além de diretrizes e recomendações para 
a gestão e diminuição do risco climático a longo prazo, são considerados 11 setores: ag-
ricultura, recursos hídricos, segurança alimentar e nutricional, biodiversidade, cidades, 
gestão de risco aos desastres, indústria e mineração, infraestrutura, povos e populações 
vulneráveis, saúde e zonas costeiras. 
 As ferramentas estão disponíveis e há conhecimento científico para trazer suporte 
a estas avaliações, resta, porém, a adoção e efetivação de medidas públicas adequadas 
para uma governança de menor risco à vida humana e de perdas econômicas, associadas 
à conservação do oceano. 
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 PETRÓLEO E GÁS
 
 A percepção dos participantes quanto ao Condutor Petróleo e gás como o terceiro mais 
influente em alteração adversa dos ecossistemas marinhos, possivelmente, está relacionado ao 
fato desta atividade envolver múltiplas ações e danos ambientais amplamente expostas pela mí-
dia, principalmente as de período recente. As pressões ambientais relacionadas a este Condutor 
estão relacionadas tanto às etapas de exploração (que envolve a atividade sísmica), mas princi-
palmente com o processo de produção, o qual envolve a instalação e operação de plataformas, 
terminais portuários e refinarias, além do tráfego de navios. Cada etapa inclui múltiplas fontes 
de estressores ecológicos e pressões ao ambiente, tais como poluição acústica, eliminação de 
água de produção e diversos compostos químicos associados, risco de acidentes ambientais, 
além de destinação dos derivados e produtos demandados para processamento do petróleo. 
 No Brasil, diversos acidentes ambientais relacionados à atividade de petróleo e gás foram 
registrados e causaram danos graves ao ecossistema e à questões sociais e econômicas de popula-
ções locais. Durante o segundo semestre de 2019 esta situação foi agravada pelo maior acidente em 
extensão marinha registrado: o derramamento de petróleo no Nordeste (informações atualizadas 
sobre as manchas de petróleo no litoral brasileiro podem ser acessadas em www.ibama.gov.br/
manchasdeoleo). Passados oito meses após o acidente, o responsável pelo incidente não é conhe-
cido, portanto, a multa ambiental não foi aplicada e os cálculos referentes aos possíveis prejuízos 
econômicos e socioambientais também são ainda desconhecidos, ou sequer são sistematicamen-
te monitorados pelo Estado. Este desastre ambiental, somado a extensa lista de acidentes na zona 
costeira e oceânica brasileira, deixa um ônus para o meio ambiente e para toda a sociedade brasi-
leira, que de maneira coletiva perde em qualidade ambiental e mesmo em saúde ecossistêmica.
 Apesar do Brasil possuir o Plano Nacional de Contingência (PNC), criado pelo Decreto 
8.127/13), que estabelece um plano para combater a poluição causada por lançamentos de pe-
tróleo em acidentes de grandes proporções em águas brasileiras, não foi adotado o procedi-
mento adequado e previsto por esse plano para monitorar e avaliar a significância do desastre. 
Ressaltamos ainda, até o presente momento, o responsável pelo derramamento é desconheci-
do. Porém, o artigo 27 do PNC determina que, enquanto não for identificado o responsável pela 
poluição de petróleo, a União deverá ser responsabilizada pelo mesmo. E, caso seja compro-
vado que se trata de uma ação criminosa, os responsáveis deverão responder criminalmente, 
administrativamente e civilmente por crime tipificado de acordo com a Lei de Crimes Ambientais 
(Lei 9.605/98). De acordo com o Decreto 6.514/08, o(s) responsável(is) pelo derramamento do 
petróleo, que afetou nove Estados brasileiros em 2019, poderia(m) pagar uma multa de até R$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para reparação dos danos causados.
 Para o derramamento de petróleo ocorrido em abril de 2010 no Golfo do México, um es-
tudo inicial estimou o valor de US$ 8,7 bilhões referentes aos possíveis impactos econômicos 
negativos na pesca comercial e recreativa, e na aquicultura marinha, para um período de 7 anos 
(SUMAILA et al., 2012). Em 2012, foi estabelecido o Conselho de Restauração de Ecossistemas 
da Costa do Golfo do México (ver mais em www.restorethegulf.gov), o qual receberá da Deepwa-
ter Horizon US$ 8,8 bilhões, proveniente dos danos aos recursos naturais causados pelo derra-
mamento de petróleo, para restauração do meio, da saúde da fauna e das práticas econômicas 
dependentes de recursos naturais. Derramamentos de petróleo podem ter impactos sociais, 
econômicos e culturais extensos, incluindo efeitos no uso de recursos marinhos em meios de 
subsistência, com impactos nas práticas tradicionais, além de efeitos graves psicológicos e de 
saúde pública, incluindo os efeitos potenciais de longo prazo referente aos efeitos patogênicos e 
de alterações imunológicas relacionados à exposição a hidrocarbonetos, em fauna e em huma-
nos (TORMOEHLEN et al., 2014; REYNAUD e DESCHAUX, 2006).
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 PESCA

 A atividade de Pesca tem importante con-
tribuição para a provisão de alimentos em todo o 
mundo, e as realizadas nas áreas costeiras são res-
ponsáveis por aproximadamente 55% da captura 
global anual de peixes, mesmo representando uma 
pequena fração (~ 5%) das áreas marinhas e salo-
bras do mundo (PALOMARES e PAULY, 2019). No 
entanto, historicamente, a pesca global desenvol-
veu majoritariamente práticas não sustentáveis, 
principalmente nos anos 1950-60, e a captura teve 
declínio nos anos 90, mesmo frente aos avanços 
de tecnologias de captura, fato que demonstra a 
vulnerabilidade dos estoques pesqueiros (PAULY et 
al., 2002). Além do impacto direto e mais significa-
tivo desta atividade na composição e dinâmica da 
fauna marinha, é importante destacar que esta ati-
vidade inclui também práticas que alteram o fundo 
oceânico (ex., pescarias de arrasto), a mortalidade 
de espécies não-alvo e/ou ameaçadas de extinção 
(ex., bycatch) e, mesmo, o contributivo de vaza-
mento de petróleo e efluentes ao mar.
 Em resposta ao histórico de sobre-explo-
ração e colapso do estoque pesqueiro, tendências 
globais atuais mostram esforços crescentes e efeti-
vos para restaurar os ecossistemas marinhos e re-
construir as práticas da atividade pesqueira e sua 
cadeia produtiva (PAULY et al., 2002). No entanto, 
apesar da importância da atividade pesqueira, 
em questões sociais, econômicas e culturais, por 
muito tempo, principalmente em países como o 
Brasil, há negligência nas ações de ordenamento 
pesqueiro o que favorece um mercado anual ilíci-
to entre 8 e 14 milhões de toneladas métricas de 
pescados, resultando em uma receita bruta de US$ 
9 a 17 bilhões (SUMAILA et al., 2020). No caso do 
Brasil, existem inúmeros dispositivos legais, Fede-
ral, Estaduais e Municipais, que visam a gestão pes-
queira, mas, a execução dessas normativas todavia 
é medíocre.
 Para esclarecer, o Decreto Nº 1.694 de 13 
de novembro de 1995 criou o Sistema Nacional 
de Informações da Pesca e Aquicultura (Sinpesq), 
cujo o objetivo é coletar, agregar, processar, anali-
sar, intercambiar e disseminar informações sobre 
o setor pesqueiro nacional, sendo a Fundação Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
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encarregada de coordenar a implantação, o desenvolvimento e a manuten-
ção do Sinpesq. Desde então, não há indícios claros da implementação e efe-
tivação das atribuições do Sinpesq. Recentemente, em 2017, no Plano Pluria-
nual (PPA) 2016–2019, publicado pelo então Ministério do Planejamento, o 
Sinpesq foi pontuado como meta: “04HM - Implementar o Sistema Nacional 
de Informações da Pesca e Aquicultura (Sinpesq) em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e outros órgãos”, sendo o “Minis-
tério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) o órgão responsável” 
pelo cumprimento da meta. No entanto, o Sinpesq não aparece em buscas 
no site do MDIC. Ainda, no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA), o Sinpesq tão pouco é encontrado. No entanto, é infor-
mado que a coordenação geral de monitoramento de aquicultura e pesca é 
a responsável pela sistematização, consolidação e publicação da estatística 
pesqueira e aquícola nacional, além de, coordenar e supervisionar a execu-
ção do Plano Nacional de Monitoramento da Pesca e Aquicultura. Por fim, a 
informação disponível5, é a de que o último boletim estatístico de pesca foi 
publicado oficialmente no ano de 2011. Ainda assim, cabe ressaltar que o 
último boletim expõe limitações. Para a pesca marinha, por exemplo, o bole-
tim conta apenas com dados de seis Estados, sendo ainda que são incomple-
tos devido a interrupção do convênio com os fornecedores das informações 
(BRASIL, 2011). 
 Por outro lado, é notório o grande esforço da comunidade científica 
brasileira, algumas vezes em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, 
e também com pescadores artesanais e organizações não governamentais 
objetivando compilar dados pesqueiros e desenvolver estudos de estoque 
dos recursos. Os dados empíricos evidenciam a crise que o setor passa em 
razão da pesca extrativista (DIAS-NETO e DIAS, 2015), e sem levar em consi-
deração os efeitos das mudanças climáticas globais no estoque pesqueiro. 
Destaca-se que, entre os alvos da pescaria em águas costeira, os 25 grupos 
mais importantes encontram-se com o estoque plenamente utilizado (sobre-
-explorado), ou seja, sobre-pescado, e para os grupos de águas continentais 
os 16 mais importantes estão sobre-explorados (DIAS-NETO e DIAS, 2015). De 
fato, haverá possível agravamento se medidas de gestão e governança não 
forem adotadas de imediato para recuperar a saúde do oceano e o estoque 
pesqueiro. Por fim, é importante ressaltar a divergência em dados oficiais de 
pescaria nos últimos anos e o declínio dos estoques pesqueiros. Evidencia-
-se, portanto, um provável mercado ilícito que resulta negativamente para a 
arrecadação fiscal, através de impostos, taxas e alíquotas. 
 Diante do exposto, é notório e alarmante, que desde a criação do 
Sinpesq, há 25 anos, o Brasil ainda não conseguiu atingir o mínimo neces-
sário de informações sistematizadas para uma gestão ordenada da pesca, 
sendo, provavelmente, essa ausência de governança refletida no resultado 
de nossa pesquisa evidenciada pela percepção social. Ainda, existe o agravo, 
baseado em dados científicos, de um real colapso no setor de pesca se uma 
governança eficaz não for adotada.

5https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/aquicultura-e-pesca/registro-monitora-
mento-da-aquicultura-e-da-pesca (acessado em 01 de maio de 2020).
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 Por outro lado, no Brasil, há dados detalhados sobre produção e gerenciamento espacial 
de produção agropecuária, ou seja, provisão de proteína animal e vegetal oriundas do ambiente 
terrestre, que são bastante desenvolvidos pelo governo assim como os tributos são devidamente 
taxados. Ainda, para otimizar a produção, os produtores têm acesso à informação e assistência 
técnica para auxiliar e executar a gestão do solo, insumos, produtos e práticas dentre outros fato-
res. No entanto, este processo é precário ou inexistente quando se trata da atividade de pesca, e 
por isso, são desconsiderados os estoques pesqueiros, assim como, o manejo e conservação do 
habitat marinho.
 Esta ampla diferença entre a gestão de uso de recursos ambientais da terra e do mar é 
um reflexo da negligência frequente e, espera-se, não intencional na governança do oceano, a 
qual ocorrem em níveis regionais e mesmo internacional por décadas. No entanto, é importan-
te destacar esforços recentes têm demonstrado que ações como estabelecimento e manejo de 
áreas marinhas protegidas, reservas e áreas com manejo pesqueiro regulamentado e mesmo de 
proibição de captura, estão tendo efeitos positivos na restauração do ecossistema e de estoques 
pesqueiros, provendo inclusive melhor suprimento e espaço na cadeia produtiva para pesca-
dores artesanais (WORM et al., 2009). A readequação de práticas, assim como o ordenamento 
e gerenciamento adequado desta atividade, além de proteção ao ecossistema, a sua saúde e 
biodiversidade, ainda fortalece questões sociais e econômicas, tais como, segurança alimentar e 
empoderamento cultural (HALPERN et al., 2013). 

 
 OCUPAÇÃO URBANA DESORDENADA

 A ocupação urbana desordenada é muitas vezes originada do crescimento urbano acele-
rado, frequentemente demandado pela implantação de indústrias e portos (fontes de emprego), 
resultando em uso ou ativação de áreas críticas e susceptíveis a desastres ambientais. De fato, 
atividades econômicas, por exemplo, produção agrícola, expansão urbana e industrial, trazem 
múltiplas e sinérgicas consequências ao ambiente e ameaçam a saúde dos ecossistemas mari-
nhos na zona costeira. 
 Um dos efeitos deste tipo de desenvolvimento é a ausência de tratamento de resíduos
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sólidos, produtos químicos e fármacos que escoam para o oceano costeiro. As emissões excessi-
vas de nitrogênio e fósforo, oriundas de insumos nutricionais da produção agropecuária como 
de efluentes urbanos e industriais lançados no ambiente sem tratamento adequado, resulta em 
processos intensos de eutrofização e acidificação costeira, além de alterações na dinâmica e fun-
cionalidade ecossistêmica (BAUER et al., 2013). A eutrofização promove explosões populacionais 
de micro e macroalgas nocivas e organismos patogênicos (por exemplo, Vibrio), e assim, doen-
ças emergentes em seres humanos e na fauna aumentam nas áreas costeiras acarretando perdas 
econômicas complexas, as quais envolvem pesca, lazer e turismo, saúde pública e, monitora-
mento e gerenciamento ecossistêmico (HOAGLAND et al., 2002). As florações ocorrem principal-
mente no verão, ocasionando desoxigenação e eutrofização, assim como efeitos neurotóxicos 
e diarréicos nos indivíduos, refletindo impactos negativos para a economia do mar e bem estar 
humano (BINDOFF et al., 2019).
 Efeitos econômicos podem englobar perda de vendas na aquicultura, pesca, diminuição 
da recreação e do turismo, adicionados aos custos relacionados a saúde pública e monitoramen-
to e gerenciamento destes eventos. No noroeste da Flórida (EUA), os impactos estimados duran-
te meses de incidência da maré vermelha, para os setores de alojamento e restaurantes, atingem 
redução de receitas da ordem de US$ 3,7 milhões e US$ 2,8 milhões por mês, respectivamente 
(LARKIN e ADAMS, 2007). Na costa do Brasil, nos últimos anos, têm sido registrados eventos de 
proliferação de algas nocivas, com aumento na frequência, magnitude e efeitos deletérios na 
fauna e na saúde humana (MAFRA et al., 2019). No entanto, estudos legitimando os reais custos 
econômicos de proliferações de algas nocivas e organismos patogênicos para a economia do 
mar e sociedade brasileira ainda são incipientes, e poderiam destacar a relevância econômica 
quanto à manutenção da dinâmica ecológica natural dos ecossistemas.
 A acidificação dos mares costeiros é impulsionada por resíduos agrícolas e urbanos que 
são escoados pelos rios e águas subterrâneas, além do aumento contínuo da concentração at-
mosférica de dióxido de carbono (pCO2) (DONEY et al., 2007, 2009). A acidificação do oceano afe-
ta os diferentes níveis hierárquicos de organização biológica, dos genes aos ecossistemas, resul-
tando em declínio dos serviços dos ecossistemas e ameaçando a segurança alimentar humana 
(BRIERLEY e KINGSFORD, 2009). Atualmente, estudos demonstrando impactos econômicos em 
atividades estruturais relacionadas ao turismo e respectivas obras costeiras, se não ordenadas, 
causam alterações na conjuntura estrutural terra-mar, contribuem com a degradação de vege-
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tação e solo e, com a emissão de efluentes e resíduos sólidos na zona costeira. Por outro lado, 
quando planejadas e ordenadas, o turismo pode ser implementado com êxito através de boa 
governança para resolução de conflitos nas áreas econômica e conservação da biodiversidade. 
Por exemplo, em 1969, o governo da República de Seychelles implementou a Portaria Nacio-
nal de Parques Nacionais e Conservação da Natureza criando áreas protegidas marinhas e, dois 
anos mais tarde, houve a abertura do aeroporto internacional e a consequente abertura ao turis-
mo mais amplo. Desde então, aparatos legais e, inclusive um novo plano de manejo ambiental 
no início dos anos 2000, foram desenvolvidos e implementados objetivando a conservação dos 
ecossistemas. Em Seychelles, a qualidade ambiental é respeitada por ser entendida como pré-
-condição para o setor do turismo, que é o segundo elemento mais importante da economia (AR-
CHER e FLETCHER, 1996; MATHIEU et al., 2003). A governança eficaz para demandas de proteção 
dos recursos naturais é essencial para o fortalecimento de desenvolvimento regional, por meio 
da atividade turística de maneira sustentável e com valor econômico a longo prazo.
 Todas estas atividades são fontes de pressão e alterações ao ambiente e potencialmente 
causadoras de impactos. Nesse sentido, o desenvolvimento urbano e territorial na zona costeira 
também deve ser avaliado quanto aos efeitos sistêmicos de curto e longo prazo na saúde do 
oceano. 

PERCEPÇÃO E PREOCUPAÇÕES DOS PARTICIPANTES QUANTO AOS ESTRESSORES 
ECOLÓGICOS ABORDADOS 

 
 Ao descrever a percepção e/ou preocupações sobre os impactos das atividades socio-
econômicas no meio ambiente marinho brasileiro, os participantes mencionaram pontuações 
máximas para fatores como: os impactos são altos; a distribuição geográfica é ampla; o tempo 
do impacto no meio marinho é longo; e o nível dos impactos são elevados. Somente a reversibi-
lidade dos impactos, ficou em valores intermediários, mas pode refletir a interpretação conjunta 
de múltiplas atividades, incluindo aquelas mais simples e as mais complexas para reversão de 
impactos, assim como, a falta de conhecimento da sociedade em geral sobre a extensão tempo-
ral de impactos e capacidade regenerativa de processos ecológicos (Figura 9). 

FIGURA 9: Percepção dos participantes quanto às perguntas acima relacionadas aos principais estressores ecoló-
gicos no meio ambiente marinho. Os níveis 1–5 referem-se ao gradiente em uma escala do tipo Likert, onde valores 
mais altos representam níveis mais altos de ameaça ambiental e os mais baixos correspondem a baixo nível de risco 
ambiental percebido pela sociedade (ver anexo I para mais detalhes).
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PASSO 5: 
 MODELO CONCEITUAL APLICADO A PERCEPÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 
 O modelo DAPSI(w)R(m) é apresentado como alternativa de avaliação integrada e compa-
rativa dos resultados, por isso foi simplificado para este capítulo. No presente estudo, conforme 
a percepção dos participantes, foram ranqueados os Condutores diretos oriundos das atividades 
socioeconômicas e os indiretos, isto é, mudanças climáticas e consumo desenfreado (necessida-
de macroeconômica). Estes Condutores têm potencial de serem fontes de pressões adversas aos 
receptores, ou seja, níveis biológicos de organização da biodiversidade (Figuras 1, 3). 
 Para o contexto de discussão geral deste capítulo, em um panorama simplificado, consi-
deramos somente os Condutores mais relevantes, conforme a percepção dos participantes. No 
entanto, apresentamos não somente a complexidade, mas também a urgência de utilizar uma 
abordagem sistêmica para a avaliação das potenciais contribuições de efeitos de múltiplos es-
tressores ecológicos no funcionamento e qualidade dos ecossistemas marinhos do Brasil, assim 
como na sua capacidade de garantir bens e saúde à sua biodiversidade e aos seres humanos. 
 Para demonstrar a complexidade das relações de Condutores, com tipos de pressões 
exercidas nos componentes ecológicos como receptores de impacto e nos  respectivos serviços 
ecossistêmicos, selecionamos quatro casos diretos das atividades socioeconômicas que são: De-
senvolvimento territorial desordenado, Petróleo e gás, Pesca e Aquicultura. 
 As relações do quatros Condutores diretos das atividades socioeconômicas, com as pres-
sões e os componentes ecológicos receptores estão esquematizadas na Figura 10. As pressões 
têm potencial para mudar o Estado do meio ambiente marinho, promovendo distúrbios nos 
componentes ecológicos, por sua vez, impactando os bens e serviços ecossistêmicos aos quais 
estão associados (Figura 11). 

FIGURA 10: Conjunto de relações (linhas) entre quatros Condutores (a esquerda), pressões (centro) que geram nos 
componentes ecológicos como receptores (a direita). O tamanho das barras pretas, assim como a largura das linhas, 
representa a proporção do número de relações.
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O QUE OS PARTICIPANTES ENTENDEM QUE DEVE SER FEITO (COMO MEDIDAS)? 
 
 As medidas consideradas pelos participantes como mais eficazes para reduzir impactos 
das atividades humanas no oceano são: mudança de comportamento da sociedade, reduzir polui-
ção, ações através de políticas, cultura cceânica, eficácia das áreas de proteção marinha, acabar 
com a sobre-exploração de recursos naturais e efetivar a restauração de áreas degradadas (Figura 
12, “Box 2”). 

FIGURA 11: Conjunto de relações entre os componentes ecológicos (a esquerda) e os serviços ecossistêmicos aos 
quais estão relacionados (a direita). O tamanho das barras pretas representa a proporção do número de relações 
(linhas).

FIGURA 9: Percepção dos participantes quanto às medidas a serem adotadas como soluções para o atual cenário 
dos estressores ecológicos e respectivos impactos nos ecossistemas marinhos.
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 Quando questionados sobre outras medidas, os participantes consideram eficazes para 
reduzir os impactos das atividades humanas ações como: “conscientização e educação”, “regu-
lação, controle e fiscalização”, e mesmo a necessidade de “mudanças de costumes”, o que reflete 
em alterações culturais. Estas medidas foram temas recorrentes e são em geral complexas para 
efetivação e demandam processos estruturais de longo prazo. No entanto, destacam a percep-
ção dos participantes quanto à necessidade de mudanças mais profundas na sociedade, nas 
políticas e na estratégia de planejamento e governança.

 Além das medidas sugeridas ou percebidas pelos participantes, são apresentados neste 
capítulo alguns dispositivos legais (Anexo II), que dão suporte às medidas apontadas pela socie-
dade para gestão dos efeitos e interferências no meio ambiente e biodiversidade marinha cau-
sados pelas atividades socioeconômicas. É importante considerar que a saúde dos ecossistemas 
marinhos depende de abordagens holísticas planejadas e efetivadas por gestores e tomadores 
de decisões. Além disso, elas devem ser integradas ao conhecimento científico quanto a dinâ-
mica e funcionalidade do oceano, às necessidades da sociedade para esta e futuras gerações e, 
às políticas públicas existentes e potenciais. Importante salientar que essas ações devem ser 
realizadas para assegurar o direito estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal Brasileira:
 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
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 O monitoramento e avaliação da saúde dos ecossistemas marinhos e serviços ecossis-
têmicos estão sendo globalmente incorporados à política e gestão costeira, para avaliar o bem-
-estar humano derivado desses serviços e a transição para um modelo econômico diferente do 
atual (BORJA et al., 2016; ALI et al., 2018; OTERO et al., 2020). Estudos sobre bens e serviços ecos-
sistêmicos são complexos e requerem uma ampla variedade de dados e conhecimentos ambien-
tais, econômicos e sociais para informar os vários níveis da estrutura do modelo de avaliação 
sobre o valor do ambiente marinho para o bem-estar humano, assim como, informações sobre 
onde e como esse valor é extraído.
 O monitoramento ecológico para identificar as alterações no ambiente marinho, os Con-
dutores que afetam a biodiversidade e o estoque de capital natural são fundamentais para o 
entendimento do valor dos recursos marinhos. No entanto, no Brasil, muitos desafios ainda per-
manecem para a construção de uma abordagem sistêmica e de saúde única (one health6 - “in-
tegração entre a saúde humana, a saúde animal, o ambiente e políticas públicas efetivas para 
a manutenção de qualidade ambiental e prevenção de enfermidades em nível local, regional, 
nacional e global”). A complexidade dos sistemas ecológicos, sociais e econômicos dificultam a 
aplicação das metodologias válidas, e ferramentas de integração e transdisciplinares são neces-
sárias. Portanto, é urgente o fortalecimento da integração entre ciência, sociedade, tomadores 
de decisão e governança participativa. É preciso fortalecer políticas públicas que, por princípio 
cautelar, visem a segurança alimentar, o bem estar cultural, social e econômico da população em 
cenários atuais e futuros. Projeções de cenários futuros devem incluir tanto o desenvolvimento 
que autoriza a intensificação de atividades geradoras de estresse, como também o que regula 
estas atividades econômicas minimizando impactos. Estes cenários alternativos comprometem 
ou otimizam a saúde do oceano e o provimento futuro de serviços ecossistêmicos.

6 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health

 A avaliação dos resultados do estudo de caso, aplicado como um indicativo da percepção 
da sociedade brasileira, demonstrou que o ecossistema marinho brasileiro e os estressores eco-
lógicos oriundos das atividades econômicas e modelos de sociopolíticas são bastante coerentes 
com o panorama delineado por estudos científicos recentes (HALPERN et al., 2015; BORJA et 
al., 2016). Além disso, nossa pesquisa mostrou que a população tem “conhecimento e percep-
ção” que o consumo desenfreado, as mudanças climáticas, a necessidade do petróleo e gás, as 
práticas atuais de pesca, e a ocupação urbana desordenada são as fontes principais que geram 
estresse ecológico e causam alteração na qualidade ambiental oceânica.
 Esse resultado é fornece aos tomadores de decisão a oportunidade para um planejamen-
to participativo e apoiado pela sociedade, encorajando a implantação de políticas que visem a 
melhoria da saúde do oceano, assim como, o cumprimento de políticas públicas já existentes. A 
implementação e efetivação destas políticas e iniciativas contemplam o gerenciamento legal da 
saúde do oceano e águas costeiras, assim como também contribuem com o bem estar humano

CONSIDERAÇÕES
FINAIS
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e a regulação do desenvolvimento econômico através da continuidade dos bens e 
serviços ecossistêmicos.
 Os resultados aqui reunidos indicam que os participantes da pesquisa iden-
tificam a necessidade de ações estruturais, tais como a como mudanças no com-
portamento da sociedade em relação ao consumo, ao uso dos recursos marinhos, 
além do fortalecimento  das políticas de proteção da biodiversidade e ecossistemas 
marinhos, como essenciais para garantir a manutenção dos bens e serviços ecossis-
têmicos oceânicos e costeiros. É preciso canalizar essas ações, acelerar a transdis-
ciplinaridade e amadurecer a interface entre ciência-política-sociedade para uma 
transição à uma economia que vise o desenvolvimento econômico, culturalmente 
forte, ambientalmente sustentável e socialmente justo e inclusivo, para garantir a  
saúde e  sustentabilidade dos recursos para todos que vivem neste planeta.
 Ainda, é de suma importância ressaltar que existe interdependência entre 
mudanças de estado ambiental oriundas dos diferentes estressores ecológicos. 
Portanto, ações considerando solucionar apenas um estressor não garantem o con-
junto dos serviços ecossistêmicos marinhos. Por exemplo, medidas para mitigar 
ou cessar problemáticas relacionadas ao lixo no mar e poluição por águas residu-
ais urbanas e industriais não garantem os benefícios recreativos e da pesca, se por 
exemplo, ainda houverem derramamentos de petróleo e explosões populacionais 
de algas nocivas, eventos que influenciam a qualidade ambiental , a saúde do pes-
cado e a segurança alimentar.
 A compreensão do agravo pelos efeitos cumulativos e sinérgicos de impac-
tos causados pelas múltiplas atividades antrópicas, e a visão holística do sistema 
ecológico marinho complexo a ser avaliado e gerenciado, é central para uma go-
vernança adequada. Será essencial entender o estado e a dinâmica do ecossistema 
marinho, os processos ecológicos, oceanográficos e biogeoquímicos, e sua relação 
com o bem-estar humano. Assim como, é preciso identificar a escala (local ou na-
cional) de efeitos dos fatores reguladores internos e externos, e as pressões que 
alteram o ecossistema e afetam a saúde do oceano. Monitorar com eficácia e cons-
tantemente o estado dos ecossistemas marinhos através de dados in situ, desen-
volver modelos ecológicos e alinhados a modelos econômicos, aprimorar planeja-
mentos adaptativos e participativos são componentes essenciais para estratégias 
de gerenciamento com base na regulação e manutenção de qualidade do oceano, 
da biodiversidade, da economia do mar e dos serviços ecossistêmicos. Portanto, 
a abordagem ecossistêmica transdisciplinar e integrativa deve orientar os proces-
sos de governança que envolvem planejamento e gerenciamento costeiro, assim 
como, de licenciamento ambiental. Desta forma, as atividades socioeconômicas 
serão adequadamente avaliadas quanto ao potencial de impacto, abrangência es-
pacial e  temporal, considerando planejamento prévio de medidas de redução de 
danos.
 Nesse sentido, é importante destacar a iniciativa do Programa Horizonte 
Oceânico Brasileiro (HOB), o qual conta atualmente com sete Times-Pesquisa Ação, 
e atua por meio de uma abordagem transdisciplinar e participativa, promissora 
para a interface ciência-política-sociedade. São estratégias como essa, com atores 
com participação locais, regionais e nacionais, que auxiliarão o Brasil a cumprir 
metas de estratégias globais para o bem-estar humano e do planeta, como as me-
tas relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
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ANEXOS 
FORMULÁRIO

 A lista completa dos Condutores selecionados é apresentada a seguir:
• Agricultura
• Aquicultura
• Consumo desenfreado (por ex. produção de lixo marinho)
• Desenvolvimento territorial desordenado
• Indústrias no continente
• Mineração (outras)
• Mudanças climáticas (por ex. acidificação dos oceanos, aumento do nível do mar, erosão costeira, aquecimento 

dos mares)
• Navegação
• Pesca
• Petróleo e gás (por ex. sísmica, exploração)
• Turismo
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 Inicialmente, foi questionado quais atividades eram percebidas como de origem de estresse ecológico no 
meio ambiente marinho, e o local onde acontece o efeito/consequência destes estressor, ou seja, no oceano ou na 
zona costeira. Para esta pergunta não havia número mínimo ou máximo de escolhas.

 Em seguida, a mesma lista de atividades/estressores ecológicos foi apresentada e solicitado que fossem es-
colhidas as três atividades consideradas como de maior impacto. Posteriormente, em referência às três atividades 
selecionadas, cinco perguntas fechadas, ou seja, com opções de resposta pré-selecionadas, foram apresentadas 
aos entrevistados. Os participantes tiveram para cada uma dessas perguntas cinco opções de respostas que forma-
vam um gradiente de escala (escore). As cinco perguntas e os respectivos gradientes foram:
 
(1) Como você percebe o impacto dessas atividades? 
Escore variando de baixo impacto até impacto significativo.

(2) Você acredita que os impactos dessas atividades no ambiente marinho é:
 Escore variando entre completamente reversível, ou seja, o impacto é baixo, até irreversível, ou seja, o im-
pacto é alto.

(3) Em termos de área, como você percebe que são os impactos dessas atividades no ambiente marinho?
Escore desde local, ou seja, área pequena, até global, ou seja, área grande.

(4) Em termos de tempo, como você percebe que são os impactos dessas atividades no ambiente marinho?
Escore desde curto período de tempo, ciclo reprodutivo ou meses, até longo período de tempo, entre gerações, 
décadas.

(5) Como você percebe o nível dos impactos dessas atividades no ambiente marinho? 
Escore desde menor nível, ou seja, organismos, indivíduos, espécies, até maior nível, ou seja, muitas espécies, co-
munidades.

 Os participantes foram então questionados sobre quais medidas consideram eficazes para reduzir impac-
tos das atividades humanas no oceano. Para esta pergunta, apresentou-se uma lista em ordem alfabética com algu-
mas medidas e havia uma opção em aberto para que descrevessem opiniões pessoais. A lista de medidas apresen-
tada foi: 
• Acabar com a superexploração dos recursos naturais;
• Ações através de políticas;
• Alfabetização/cultura oceânica;
• Controle e fiscalização da navegação;
• Eficácia das áreas de proteção marinhas;
• Mudança de comportamento da sociedade;
• Recuperação de populações exploradas comercialmente;
• Reduzir a poluição;
• Restauração de áreas degradadas;
• Outra(s) 

 Além das perguntas acerca da temática, foram coletadas informações que permitem traçar um perfil dos 
participantes e quanto a sua experiência/vivência profissional. As informações coletadas foram: 
• Vínculo institucional/empregatício
• Área de residência
• Área de atuação
• Faixa etária

 Por fim, os participantes foram questionados sobre o quanto confiam no próprio conhecimento sobre im-
pactos das atividades no ambiente marinho (ponderação de confiabilidade para as respostas). As opções de res-
postas foram apresentadas em escala com cinco opções e variando de: não conheço muito, confiança baixa, tenho 
conhecimento suficiente e excelente confiança nas respostas atribuídas às atividades. 
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TABELA: Alguns dispositivos da legislação nacional aplicável aos ecossistemas marinhos. 

DISPOSITIVOS

Lei nº 4.771/1965, Código Florestal
Lei nº 6.938/1981, Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA)
Lei nº 7.661/1988, Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências (PNCG)
Lei nº 7.802/1989, Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o trans-
porte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, 
o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.
Lei nº 9.433/1997, Política Nacional de Recursos Hídricos
Lei nº 9.605/1998, Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente, e dá outras providências.
Lei nº 9.795/1999, Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA)
Lei nº 9.985/2000, Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC)
Lei nº 9.966/2000, Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de 
óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências.
Decreto nº 4.281/2002, Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Edu-
cação Ambiental, e dá outras providências.
Decreto nº 5.377/2005, Aprova a Política Nacional para os Recursos do Mar (PNMR)
Lei nº 11.445/2007, Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico
Lei 11.959/2009, Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca
Lei nº 12.187/2009, Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC)
Lei nº 12.305/2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos
Lei 12.651 /2012, Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa
Decreto nº 8.827/2013, Plano Nacional de Contingência de Incidentes com Óleo (PNC) 
Decreto nº 9.791/2019, Aprova o Plano Nacional de Turismo 2018-2022
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CONTEXTUALIZAÇÃO
 As zonas costeiras do mundo todo tem sofrido crescentes pressões de ori-
gem antrópica, o que motivou a formulação de um Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável específico (ODS-14) na Agenda 2030 das Nações Unidas, aprovada na 
Assembleia Geral de 2015 e publicada na Resolução A/RES/70/1 (UN, 2015). Intitu-
lado “Vida na água: Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável”, o ODS-14 reafirma a im-
portância da conservação dos recursos naturais costeiros e marinhos, mediante 
o uso racional dos mesmos, sem olvidar do empoderamento de um grupo social/
segmento econômico, muitas vezes, desprezado nas políticas públicas relaciona-
das ao mar – os(as) pescadores(as) artesanais1. Assim, a Agenda 2030 reafirma os 
três pilares do desenvolvimento sustentável – crescimento econômico, conserva-
ção ambiental e justiça social, quando faz menção aos pescadores artesanais em 
seu rol de objetivos.
 No ano seguinte à aprovação da Agenda 2030, em Assembleia Geral de 
2016, a alta cúpula das Nações Unidas se compromete a trabalhar em prol do 
alcance dos objetivos específicos incluídos no ODS-14 – Resolução A /RES/70/303 
(UN, 2016).
 Publicada em 30 de junho de 2017, a Resolução A /71/L.74 inclui a decla-
ração aprovada na Assembleia Geral e denominada “Our ocean, our future: call 
for action”, onde repete o chamamento à ação, por parte dos países signatários, 
no sentido do alcance dos objetivos específicos do ODS-14, conforme propostos 
na Agenda 2030, e reafirma o compromisso da alta cúpula em auxiliar os países 
nesse sentido (UN, 2017a). A Resolução A /RES/71/312, publicada em 14 de julho 
de 2017, reafirma o compromisso das alta cúpula e essa declaração (UN, 2017b).
 No texto de “Our  ocean, our future: call for action”, ressalta-se a impor-
tância do oceano para o suporte à vida humana na Terra e para o alcance do 
crescimento econômico sustentável, com respeito aos direitos humanos das po-
pulações residentes em zonas costeiras e dependentes dos recursos naturais ali 
presentes: 

3. We recognize that our ocean covers three quarters of our planet, connects 
our populations and markets and forms an important part of our natural 
and cultural heritage. It supplies nearly half the oxygen we breathe, ab-
sorbs over a quarter of the carbon dioxide we produce, plays a vital role in 
the water cycle and the climate system and is an important source of our 
planet’s biodiversity and of ecosystem services. It contributes to sustaina-
ble development and sustainable ocean-based economies, as well as to 
poverty eradication, food security and nutrition, maritime trade and trans-
portation, decent work and livelihoods. (UN, 2017a, p.2)

1 Objetivo 14.b “Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos 
marinhos e mercados” (https://nacoesunidas.org/pos2015/ods14/). Incluem-se aqui, os(as) ma-
risqueiros(as).
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 A Declaração “Our ocean, our future: call for action” menciona em sua 8a parte a necessi-
dade de uma abordagem integrada e interdisciplinar, incluindo diferentes setores e grupos de 
atores da sociedade, de modo a implementar os objetivos incluídos no ODS-14. Ressalta-se a 
importância do trabalho participativo nas ações que buscam esse fim. Esse reconhecimento é 
crucial para a efetiva inclusão nas políticas públicas e nos planos de ação governamentais, das 
comunidades pesqueiras e outros grupos sociais, relacionados a diferentes setores econômicos 
que se utilizam de recursos costeiros e marinhos. Mais uma vez, as Nações Unidas reiteram o tri-
pé das dimensões do desenvolvimento sustentável – econômico, ecológico e social (Tripé EES), 
em seus compromissos.

8. We stress the need for an integrated, interdisciplinary and cross -sectoral approach, as well 
as enhanced cooperation, coordination and policy coherence, at all levels. We emphasize the 
critical importance of effective partnerships enabling collective action and reaffirm our com-
mitment to the implementation of Goal 14 with the full participation of all relevant stakehol-

ders. (UN, 2017a, p.2)

  De acordo com o Decreto No 5300/2004, o segundo objetivo do Gerenciamento Costeiro 
Integrado (GERCO) faz referência à gestão sustentável da zona costeira (ZC), sem olvidar do ca-
ráter participativo da gestão e do Tripé EES: “II - o estabelecimento do processo de gestão, de 
forma integrada, descentralizada e participativa, das atividades socioeconômicas na zona cos-
teira, de modo a contribuir para elevar a qualidade de vida de sua população e a proteção de seu 
patrimônio natural, histórico, étnico e cultural” (BRASIL, 2004).
 Em relação à integração das esferas governamentais e a sociedade, com fins ao alcance 
da sustentabilidade costeira e marinha, por meio do processo de GERCO no País, o III Plano de 
Ação Federal para a Zona Costeira (III PAF-ZC) inclui três direcionadores: “i) melhoria da quali-
dade ambiental costeira e estuarina; ii) melhor articulação institucional para elaborar e efetivar 
ações; e iii) hierarquização e priorização de ações na ZC” (CIRM, 2015, p. 4), a partir dos quais são 
definidas as ações prioritárias. No IV PAF-ZC (PAF-ZC 2017/2019), foram definidas ações e grupos 
de trabalho envolvendo diversos setores do Governo Federal, para dar continuidade ao proces-
so de GERCO no Brasil. Para parte das ações, foram detalhadas atividades e prazos de realiza-
ção, além de indicadores de avaliação para acompanhamento do desenvolvimento das mesmas 
(CIRM, 2017). A ficha descritiva de certas ações incluídas no IV PAF-ZC sugere a integração entre o 
Governo e a sociedade, em práticas a serem desenvolvidas de modo participativo com os grupos 
de interesse. Como exemplo, cita-se a Ação 1: “Plano de ação para o combate ao Lixo no Mar”, 
cujo objetivo é “Promover a integração multissetorial para prevenção e remediação dos resíduos 
sólidos no ambiente marinho”. As atividades incluídas nessa ação são basicamente a publicação 
de material informativo e a realização de seminários e de reuniões multissetoriais com os setores 
econômicos e governamentais associados à problemática da gestão dos resíduos em ambientes 
costeiros e marinhos, com participação de representantes da sociedade civil (CIRM, 2017, p.10).
 Uma das maneiras de realizar a tão almejada integração é lançar mão das técnicas de ma-
peamento participativo, dentro de um escopo de planejamento espacial marinho (PEM) ou de 
governança ambiental participativa dos recursos naturais costeiros e marinhos. Nessa via, o pre-
sente texto visa contribuir com apontamentos sobre as vantagens e limitações da utilização do 
mapeamento participativo no âmbito da conservação de recursos naturais costeiros e marinhos 
e da promoção da justiça social de comunidades costeiras. Para tanto, exemplifica a temática le-
vantada, por meio da apresentação de um estudo de caso, sobre a utilização de um mapeamento 
participativo realizado para compreender o desastre ambiental complexo associado aos eventos 
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de chegada de petróleo na costa brasileira que tem ocorrido desde o final do mês de agosto de 
2019.

MAPEAMENTO 
PARTICIPATIVO: 
VANTAGENS E 
LIMITAÇÕES
 O mapeamento participativo2 insere-se como ferramenta da Cartografia Social, campo 
da Cartografia que emergiu inicialmente como resultado da necessidade de inclusão de aspec-
tos sociais/culturais nos mapeamentos, de modo a lidar com as problemáticas que envolvem os 
conflitos de interesse pelo uso dos recursos naturais e os direitos das comunidades tradicionais. 
Com o passar do tempo, esse tipo de mapeamento passou a ser utilizado com outras finalidades, 
porém sempre contemplando o aporte de dados provenientes dos habitantes/usuários de ser-
viços ecossistêmicos. Como exemplo dessa diversificação, podem ser citados seu emprego em 
diagnósticos socioeconômicos para delimitação de áreas de exploração econômica, diagnósti-
cos ambientais para delimitação de áreas de proteção/conservação, como parte das atividades 
de planejamento espacial marinho, ou como uma maneira de valorização do patrimônio cultural 
local.  As pesquisas de Barnett et al. (2016); Brown et al. (2018); Chaves (2011); Costa (2016); 
Gerhardinger et al. (2009a, 2009b, 2010); Käyhko et al. (2019); Karimi e Brown (2017); Klain e Chan 
(2012); Leis et al. (2019); Levine e Feinholz (2015); Martins (2013); Meireles et al. (2016); Moore et 
al. (2017); Moretz-Sohn et al. (2016); Prestrelo e Vianna (2016); e Souza e Freitas (2018);  reportam 
experiências relativamente recentes de mapeamentos participativos em áreas costeiras e mari-
nhas. 
 Muitos autores de textos sobre mapeamento participativo tem ressaltado o caráter in-
clusivo desse tipo de mapeamento. Nos mapas oficiais, produtos da Cartografia convencional 
realizada pelo Estado, estão encobertos frequentemente os aspectos relativos à vida das comu-
nidades, os quais são importantes em determinados inventários, análises, delimitações em área 
habitadas. Adicionalmente, a inclusão da participação comunitária no mapeamento empodera 
as comunidades, que passam então a participar dos processos de planejamento, gestão e de 
tomada-de-decisão. Nessa via, são referências, os trabalhos de Acselrad (2008); Acselrad (2012);

2 No presente texto, será utilizada apenas a terminologia mapeamento participativo. Porém, há que se fazer uma 
distinção entre mapeamento participativo e mapeamento colaborativo. No primeiro tipo, os participantes realizam 
o mapeamento, sob orientação técnica do pesquisador, seja desenhando (em um mapa mental), seja plotando pon-
tos em uma base cartográfica disponibilizada via Internet, por exemplo. No segundo caso (colaborativo), há envio 
de dados e informações pelos participantes do mapeamento, mas eles, efetivamente, não participam da elaboração 
do mapa.
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Campos (2009); Chambers (2006); Cha-
ves (2011); FAO (2018); Gerhardinger et 
al. (2010); IFAD (2009); Lobatón (2009); 
Rambaldi et al. (2006); Silva e Verbicaro 
(2016); Torres et al. (2012). 
 O International Fund for Agricul-
tural Development (IFAD) resume as van-
tagens da adoção do mapeamento parti-
cipativo:

O processo de mapeamento participa-
tivo pode influenciar as dinâmicas in-
ternas da comunidade. Esse processo 
pode contribuir para a construção da 
coesão da comunidade, ajudar a es-
timular o engajamento dos membros 
da comunidade nas tomadas de deci-
são relacionadas ao território, elevar a 
consciência a respeito dos temas rela-
cionados à pressão sobre o ambiente e, 
finalmente, contribuir para o empode-
ramento das comunidades locais e dos 
seus membros. (IFAD, 2009, p.4, tradu-

ção minha)3

 O aperfeiçoamento das técnicas 
empregadas neste tipo de mapeamen-
to acompanhou sua evolução de finali-
dade. Inicialmente, muitos projetos de 
pesquisa empregavam a realização de 
mapas mentais – desenho em papel ou 
em uma película transparente, disposta 
em cima de um mapa cartográfico ou 
uma imagem satelital; e, com o passar do 
tempo, diversos softwares foram desen-
volvidos e tem sido empregados na cole-
ta, análise e síntese dos dados em um ou 
mais mapas finais.  O Quadro 1 descreve 
as técnicas comumente empregadas em 
mapeamentos participativos e suas van-
tagens e limitações.

3 The participatory mapping process can influence 
the internal dynamics of a community. This process 
can contribute to building community cohesion, 
help stimulate community members to engage 
in land-related decision-making, raise awareness 
about pressing land-related issues and ultimately 
contribute to empowering local communities and 
their members.
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TÉCNICA USOS VANTAGENS LIMITAÇÕES

Mapa mental 

Hands-on 
mapping

Serve de ponto de partida 
para a identificação de temas 
importantes para a prob-
lemática em análise;

Fornece uma visão ampla dos 
temas e eventos relacionados 
a uma grande área;

Pode ajudar no planejamento 
das atividades de mapea-
mento subsequentes.

Técnica de baixo custo e que 
não depende de tecnologia;

Necessita de pouco tempo 
para ser realizado e provê 
resultados rapidamente.

O mapa final não é georrefer-
enciado;

A transposição para a escala do 
mapa é difícil;

Menos úteis quando a precisão 
da localização é importante 
ou se for necessário realizar 
medidas quantitativas;

A falta de precisão diminui a 
chance da comunidade advog-
ar por mudanças.

Mapeamen-
to com uso 
de mapas 

cartográficos e 
imagens

Mapping with 
scale maps and 

images

Bom formato para comunicar 
informações da comunidade 
aos tomadores de decisão;

As informações podem ser 
incorporadas em outras 
ferramentas de mapeamento 
(incluindo o SIG) e os dados 
de GPS podem ser facilmente 
transpostas para esses 
mapas4.

Mapeamento relativamente 
barato e rápido e provê uma 
representação precisa do 
conhecimento local;

O mapeamento resultante 
pode ser utilizado para deter-
minar informação quantitati-
va (p. ex. distância e direção).

O mapa de certas áreas pode 
não ser preciso ou pode estar 
desatualizado;

Requer o conhecimento de 
protocolos cartográficos (p. ex. 
escala, orientação e sistemas 
de coordenadas).

Modelos 3D 
participativos 

Participatory 
3-D models

Pode ser usado para encora-
jar a redescoberta e a visu-
alização do conhecimento 
comunitário local.

O aspecto 3D do modelo é 
intuitivo e compreensível, o 
que é importante com grupos 
de pessoas analfabetas.

A elaboração do modelo 3D é 
trabalhosa e demanda muito 
tempo;

O armazenamento e transporte 
do modelo pode ser difícil.

Sistema de 
informações 
geográficas 

Geographic 
Information 

Systems

Usado para armazenar, recu-
perar, analisar e apresentar 
informações espaciais;

Integrar dados locais espa-
cias e não espaciais.

A sua funcionalidade analíti-
ca pode ser usada no design 
do gerenciamento de recur-
sos naturais;

O SIG tem uma curva de 
aprendizagem íngreme. Exige 
atualizações e treinamento 
constante;

Há custos de operação de 
longo prazo.

Mapeamento 
com recursos 
de multimídia 
e baseado na 

Internet

Multimedia and 
Internet-based 

Mapping

Integra dados espaciais e 
não espaciais para suportar 
a discussão e o processo de 
tomada de decisão.

Facilita a comunicação do 
conhecimento tradicional 
entre a comunidade e os in-
divíduos que não pertencem 
à comunidade em um form-
ato acessível e engajador 
(especialmente com vídeos);

Facilidade para o usuário fi-
nal acessar e aprender sobre 
o conhecimento local;

Mais fácil e barato do que o 
uso de SIGs.

Apesar de ser uma técnica mais 
barata do que o uso de SIGs, 
pode ser caro para determina-
das comunidades;

Requer treinamento para editar 
vídeos, fotografias, gerenciar 
arquivos e utilizar programas;

Há risco dos praticantes se 
concentrarem mais no uso da 
tecnologia em si, em detrimen-
to do processo participatório.

QUADRO 1: Características das principais técnicas de mapeamento participativo. Fonte: IFAD, 2009, pp.13-19, tra-
dução minha.

4 SIG é a sigla para “Sistema de Informações Geográficas” e GPS é a sigla em inglês para o sistema de posicionamento 
global (Global Positioning System).
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ESTUDO DE CASO: 
APLICAÇÃO DO MAPEAMENTO 

PARTICIPATIVO COMO 
FERRAMENTA PARA ANÁLISE 
DO DERRAME DE PETRÓLEO 

NA COSTA BRASILEIRA 
EM 2019-2020

 Desde 30 de agosto de 20195, a costa brasileira tem sido atingida por frações de petróleo, 
de diversas consistências e formatos. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), até o dia 19 de março de 2020, em 1009 localidades6, 
130 municípios e 11 estados foram registradas ocorrências de chegada deste material. A seguir, 
discute-se como o mapeamento participativo pode auxiliar no registro, análise e compreensão 
do evento.

O EVENTO E OS DANOS AMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS ASSOCIADOS
 
 O IBAMA adotou três classes para classificar a distribuição dos resíduos de petróleo nas 
localidades atingidas, com base no “Manual de Avaliação de Óleo em Linha de Costa”, publica-
do pelo Centro de Pesquisas Leopoldo A. Miguez de Mello (CENPES, 2006), e no NOAA Shoreline 
Assessment Manual, publicado pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, 
2013). As classes foram: localidades oleadas – manchas (mais de 10% de contaminação); locali-
dades oleadas – vestígios/esparsos (até 10% de contaminação); e praias limpas (nenhuma con-
taminação visível). 
 A Figura 1 mostra a classificação da distribuição dos resíduos de petróleo, conforme 
indicada no supracitado manual do CENPES. Observa-se que grande parte das categorias foram 
condensadas em uma única categoria pelo IBAMA, denominada por “oleadas - manchas”, prova-

1

5  Data referenciada pelo IBAMA, como o início do evento. Relatório de 19/03/2020, disponível em: http://www.iba-
ma.gov.br/phocadownload/emergenciasambientais/2020/manchasdeoleo/2020-03-19_LOCALIDADES_AFETADAS.
pdf
6 Segundo o IBAMA, a localidade se restringe a uma área de 1 km de extensão ao longo da costa brasileira.
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velmente, com o objetivo de facilitar o tra-
balho de identificação, mas que simplifica 
demais, contribuindo para dificultar a pos-
terior análise do evento. Além disso, o supra-
citado manual do CENPES inclui mais outras 
três classificações – quanto à Zona de Maré, 
quanto à espessura e quanto à caracterís-
tica do óleo (Quadro 2), que também não 
adotadas pelo IBAMA nos mapas divulgados 
e, do mesmo modo, dificultam-se as análises 
posteriores. Para os ambientes de mangue-
zal, são incluídas outras duas classificações 
– quanto ao tipo de sedimento e quanto às 
características da camada de óleo na subsu-
perfície, sendo necessário também o registro 
das espécies predominantes no manguezal, 
da presença ou não de sementes/plântulas, 
da presença de tocas/caranguejos oleados e 
de outros crustáceos e/ou moluscos oleados.

FIGURA 1: Classificação da distribuição dos resíduos 
de petróleo, segundo classificação da NOAA. Fonte: 
CENPES (2006, p. 47)

QUADRO 2: Classificação dos fragmentos de petróleo. Fonte: CENPES (2006, pp. 47-48).

QUANTO AO POSICIONAMENTO DO FRAGMENTO DE ÓLEO EM RELAÇÃO À ZONA DE MARÉ

BM = zona ao nível da maré baixa;
MM = zona ao nível da maré média;

AM = zona ao nível da maré alta;
SU = zona acima do nível da maré alta.

QUANTO À ESPESSURA DA CAMADA DE ÓLEO

OE = óleo empoçado;
CG = óleo em camada grossa (óleo ou mousse < 1mm a < 1 cm em qualquer superfície);
CF = óleo em camada fina (< 1mm, podendo ser retirado, raspando-se com a unha);
FI = filme (camada brilhosa, transparente e/ou iridiscente);
NO = nenhum óleo (não encontrada evidência de óleo de qualquer tipo).

QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS DA CAMADA DE ÓLEO

FR = óleo fresco ou líquido;
MS = mousse (óleo emulsificado, cobrindo áreas extensas);
PO = pelotas de óleo (pequenos acúmulos de óleo < 10 cm de diâmetro - “tarballs”);
PI = piche (capa de óleo altamente intemperizada, de consistência grossa, quase sólida);
RS = resíduos de óleo na superfície (resíduos de óleo não coesivos na superfície do sedimento);
PA = pavimento asfáltico (óleo associado ao sedimento, tornando-o coesivo);
NO = nenhum óleo (nenhuma evidência de óleo de qualquer tipo).

QUANTO AO TIPO DE SEDIMENTO (NO CASO DE ÁREAS COM MANGUEZAIS)

AF = areia e lama firme; LF = lama firme; LM = lama mole; NI = não identificado.
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 A Figura 2 mostra o padrão geral de circulação na costa brasileira e como evoluiu a 
dispersão da contaminação na região costeira afetada, considerando-se os quatro primeiros 
meses de evento. Nota-se que, inicialmente, os estados localizados mais a leste foram os primei-
ros a serem atingidos, havendo posteriormente, adensamento dos pontos e espalhamento para 
estados ao norte e ao sul daqueles inicialmente. Após esse período, 3 mil km de costa já haviam 
sido atingidos, ressaltando-se o alcance inclusive à costa amazônica, comprometendo ambien-
tes ecologicamente sensíveis e importantes, tais como os recifes e manguezais.
 Soares et al. (2020) registraram 57 áreas de conservação ambiental atingidas pelo pe-
tróleo (Apêndice 1), com danos incomensuráveis para a fauna e a flora e com prejuízos às co-
munidades extrativistas, que tem na exploração dos recursos naturais, a única ou uma de suas 
pouquíssimas formas de sustento.

QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS DA CAMADA DE ÓLEO EM SUBSUPERFÍCIE 
(NO CASO DE ÁREAS COM MANGUEZAIS)

PC = poros completamente preenchidos com óleo;
PP = poros parcialmente preenchidos com óleo (o óleo não flui quando o sedimento é mexido);
RO = resíduos de óleo (sedimento visivelmente atingido pelo óleo, com camada preta ou marrom sobre ele, mas 
pouco ou nenhum acúmulo de óleo nos poros);
FO = filme de óleo (sedimento com camada fina ou mancha de óleo);
VE = vestígios (camada descontínua ou pontos de óleo, ou odor ou viscosidade);
NO = nenhum óleo (nenhuma evidência de óleo de qualquer tipo).

FIGURA 2: Dispersão da poluição por petróleo na costa brasileira. (a) padrão geral de circulação costeira na área 
atingida: NBC = Corrente Norte do Brasil; BC = Corrente do Brasil; MA, CE, PI, AL, BA, ES, RJ = Unidades da Federa-
ção; (b) localidades costeiras atingidas pelo petróleo em quatro momentos após o início do desastre ambiental em 
2019: setembro (117 afetadas no mês e 122 no total); outubro (170 afetadas no mês e 292 no total); novembro (532 
afetadas no mês e 824 no total); dezembro (161 afetadas no mês e 985 no total). Fonte: Soares et al. (2020, pp. 2-3).
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 Referentes a 11/09/2019 e 11/12/20197, os relatórios do IBAMA sobre a ocorrência de con-
taminação por petróleo na costa mostram que, decorridos três meses após o início do evento 
(oficialmente declarado como 30/08/2019), o número de localidades afetadas passou de 29 para 
997. Inicialmente (11/09/2019), foram reportadas ocorrências em cinco estados: Ceará, Rio Gran-
de do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Após três meses (11/12/2019), foram reportadas 
ocorrências em onze estados, tendo sido estendidos os danos para outros estados, localizados 
mais a norte (Maranhão e Piauí) ou mais a sul (Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro) 
dos inicialmente registrados. No relatório mais recente, de 19/03/2020, publicado pouco mais 
de três meses após o relatório de 11/12/2019 e seis meses após o início do evento, ainda regis-
tram-se ocorrências em oito estados – Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro; e com maior densidade de localidades afetadas 
em Sergipe.
 Dois laboratórios integrantes de universidades federais sugeriram a origem da dissipação 
do petróleo. O Laboratório de Métodos Computacionais em Engenharia (LAMCE), do Instituto Al-
berto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE/UFRJ), sob a coordena-
ção do Dr. Luiz Landau e do Dr. Luiz Paulo Assad, realizou uma modelagem reversa, a partir dos 
dados levantados pelo IBAMA até a data da contratação da consultoria pela Marinha do Brasil. A 
modelagem do LAMCE chegou a uma data estimada de início da dissipação  correspondente a 14 
de junho de 2019 e a uma região estimada de início de 100 km de comprimento no mar, a uma 
distância de 600 a 700 km da costa brasileira, na direção de Alagoas/Sergipe8 (Figura 3).

7 Mapas obtidos dos relatórios oficiais disponibilizados no portal do IBAMA - http://www.ibama.gov.br/manchas-
deoleo-localidades-atingidas
8 Conforme informações obtidas no vídeo disponibilizado pela TV ADUFRJ: https://youtu.be/_sJty0n0TiU.

FIGURA 3: Mapas da 
dispersão do petróleo 
no desastre 2019-2020, 
após modelagem re-
versa, com cenários 
estimados de distribui-
ção das correntes marí-
timas, para quatro da-
tas específicas. Fonte: 
Monteiro (2019a, p.6).

 A outra estimativa foi realizada pelo Laboratório Análise e Processamento de Imagens de 
Satélites (LAPIS), da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), após análise de imagens do Satéli-
te Sentinel-1A. O Dr. Humberto Barbosa identificou em 28 de outubro de 2019, um vazamento de 
petróleo em formato de meia-lua, com 55 km de extensão e 6 km de largura, a uma distância 
de 54 km da costa nordestina, no sul da Bahia, próximo aos municípios de Itamaraju e Prado 
(Figura 4).  
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FIGURA 4: Imagem do Sentinel-1A, mostrando uma área de vazamento de petróleo próximo à costa da Bahia, iden-
tificada pelo Lapis/UFAL no dia 28 de outubro de 2019. Fonte: Ascom Ufal (2019).

 Um empresa denominada Hex Tecnologia Espaciais, contratada pelo Governo Federal 
para auxiliar na investigação da Polícia Federal, chegou a uma data estimada de início da dis-
sipação, correspondente a 28 e 29 de julho de 2019 e a uma área estimada de início de 200km, 
localizada a 700 km de distância da costa, a partir da divisa entre a Paraíba e o Rio Grande do 
Norte (MILITÃO, 2019). Essa análise serviu de base para que a Polícia Federal notificasse um na-
vio petroleiro, de bandeira grega e denominado Bouboulina. Porém, após algum tempo, a hipó-
tese do navio Bouboulina foi descartada, uma vez que a empresa dona da embarcação – Delta 
Tankers, negou o vazamento e assegurou ter provas de que todo o óleo carregado na Venezuela 
foi entregue no destino final. No dia 17 de dezembro de 2019, em depoimento à CPI da Câmara, o 
então coordenador-geral do Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais (CE-
NIMA/IBAMA), Pedro Alberto Bignelli, refutou por completo a única suspeita levantada até então 
publicamente pela PF, de que o navio grego Bouboulina seria suspeito do vazamento (MADEIRO, 
2019a). 
 Além das grandes discordâncias sobre as estimativas de área e data de início do even-
to, entre os laboratórios e a empresa mencionados neste texto, há inconsistências na publica-
ção de notícias relacionadas ao desastre. Como, exemplo, citam-se duas notícias publicadas na 
mesma data – 01/11/2019, uma que afirma que o navio Bouboulina tem capacidade para cerca 
de 80 mil toneladas de óleo (MADEIRO, 2019b) e outra, que afirma que o Bouboulina atracou no 
porto de José (Venzuela), no dia 15 de julho de 2019, e deixou o porto três dias depois, carrega-
do com  1 milhão de barris de petróleo, tendo passado próximo à costa brasileira, no Amapá, 
dando origem ao desastre (COSTA, 2019). O problema é que 80.000 toneladas de petróleo cru
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correspondem a aproximadamente 335.429 barris9. Como o navio poderia ter carregado 1 mi-
lhão de barris?
 Conforme bem perguntou o engenheiro de pesca Daniel Brandt Galvão, oficial da Marinha 
Mercante, doutorando em Oceanografia da UFPE e coordenador do Movimento Salve Maracaípe/
PE, em apresentação realizada na Audiência Pública CPI do Óleo, na Câmara dos Deputados, em 
05 de dezembro de 2019: de todas as hipóteses levantadas para explicar o desastre – crime da Ve-
nezuela, navio fantasma, acidente em operação de transferência de petróleo entre navios e em 
alto-mar (ship-to-ship), chegada de tambores da empresa Shell na costa ou naufrágio; por que 
não foi incluída a investigação sobre o desastre ter se originado em acidente com poço de 
petróleo ou em algum evento de exsudação de petróleo10? O pesquisador aponta alguns mo-
tivos para validar a investigação da origem no(s) poço(s) do Pré-sal brasileiro, conforme citação 
a seguir. De acordo com o seu relato, somente pelo Movimento Salve Maracaípe, foram retiradas 
mais de mil toneladas de petróleo, em menos de uma semana e em apenas uma das praias da 
costa de Pernambuco.

“Os poços de petróleo do pré-sal estão localizados, EXATAMENTE, na variação espacial  da 
corrente sul equatorial;
A corrente sul equatorial, por sua vez,se transforma em outras duas correntes, a CNB (Cor-
rente Norte do Brasil) e a CB (Corrente do Brasil);
A CNB foi responsável por levar o petróleo do poço até o Maranhão;
A CB foi responsável por levar o petróleo do poço até a Bahia;
A meteoceanografia local e costeira, provoca a deriva litorânea e atenua os efeitos das cor-
rentes oceânicas para norte ou sul;
Por isso, e com o poço ainda vazando, o óleo chegou a novamente, por exemplo, a Alagoas 
e Pernambuco.”   (GALVÃO, 2019)

 Além do problema a respeito da correta identificação da origem do desastre ambiental 
que acometeu e ainda acomete a costa brasileira, houve erros relacionados ao atraso no aciona-
mento do Plano Nacional de Contingência, de 2012, pelo Governo Federal e na modificação da 
estrutura do Grupo de Acompanhamento e Avaliação. Segundo entrevista de Dra. Yara Schaeffer 
Novelli ao Marco Zero, publicada em 11 de outubro de 2019, todo o conjunto de normas, proto-
colos, planos e mapeamentos de sensibilidade costeira ao óleo (cartas SAO) não estava servindo 
para nada e as comunidades costeiras tiveram que lidar com o problema sem (ou com pouca) 
ajuda governamental (EBRAHIM, 2019).
 Além dos prejuízos às comunidades costeiras que vivem dos recursos naturais e da po-
pulação em geral, usuária dos ambientes costeiros (praias, costões etc), houve mortandade de 
animais nos estados dos Maranhão (1), Piauí (3), Ceará (9), Rio Grande do Norte (10), Pernambu-
co (3), Alagoas (21), Sergipe (14), Bahia (38), Espírito Santo (1). A Figura 5 apresenta o mapa pro-
duzido no âmbito do Programa Ciência no Mar, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC, 2020).  Segundo Araújo et al. (2020), a contaminação por petróleo em um 
determinado ponto da costa afeta organismos de diferentes ecossistemas costeiros que estão 
interligados, à medida em que existe um fluxo de natural de nutrientes, sedimentos, poluentes e 
organismos entre esses ambientes. Tal conectividade é perturbada e não somente as espécies fi-
cam em situação de ameaça, assim como a população que interage com os ambientes poluídos.

9 1 barril = aprox. 159 L de petróleo cru; 1 L de petróleo cru = 1,5 kg; 1 barril = 238,5 kg de petróleo cru. (https://www.
comunicabaciadesantos.com.br/glossario/b)
10 Exsudação é um fenômeno em que ocorre vazamento de petróleo através de uma rachadura no assoalho oceâ-
nico. Tal evento pode ocorrer tanto próximo a poços de exploração de petróleo em atividade, quanto em poços já 
desativados.
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Casos específicos podem ser ressaltados, tais como os(as) pescadores(as) e marisqueiros(as), 
que permanecem nesses ambientes por um longo período de tempo, todos os dias. Além da 
bioacumulação (quando o poluente se concentra nas vísceras do organismo, por exemplo), há 
também o fenômeno da biomagnificação (quando o poluente passa de um nível trófico a outro, 
pelos hábitos alimentares, como por exemplo, quando a ave é contaminada por se alimentar de 
um peixe contaminado). Nesse sentido, pesquisadores do Instituto de Biologia da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), coordenados pelo Dr. Francisco Kelmo, encontraram resíduos oleosos 
nos aparelhos digestivo e respiratório de peixes e mariscos  (G1 Bahia, 2019) e chegaram à es-
timativa de redução de quase 66% no número de invertebrados bentônicos (corais, moluscos, 
crustáceos, polvos e lagostas) em quatro praias do litoral da Bahia. Além disso, os corais do esta-
do sofreram aceleração no branqueamento, devido à poluição por petróleo que atingiu a costa. 
A taxa anual de branqueamento, que era de 5 a 6% ao ano, passou a 51,92%, após o desastre 
(MONTEIRO, 2019b).

 Antoine e Sampaio (2019) afirmaram que o desastre prejudicou cerca de 300 mil pessoas 
que vivem da exploração dos recursos vivos costeiros e que, infelizmente, a amostragem reali-
zada para avaliar o nível de contaminação do pescado (68 indivíduos, dentre peixes, lagostas e 
camarões) não fora suficiente para determinar a segurança alimentar relativa ao consumo dos 
frutos do mar. E que, uma vez que haja diversas rotas de transporte de petróleo próximas à costa 
brasileira, permanece o risco de contaminação do pescado e à saúde da população. 
 Além da contaminação do pescado e do prejuízo às comunidades costeiras e à popu-
lação em geral, usuária dos ambientes costeiros e consumidora de seus recursos (RAMALHO, 

FIGURA 5: Mapas da dispersão doMapa da ocorrência de fauna oleada morta devido ao desastre do petróleo na 
costa brasileira em 2019-2020. Cores mais quentes referem-se a maiores quantidades de animais oleados mortos 
encontrados. Fonte: MCTIC (2020).
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2019), há a problemática da contaminação a posteriori de corpos hídri-
cos ligados ao mar, tais como: estuários, rios e mesmo lençóis aquíferos 
em regiões onde há forte percolação da água do mar, dando origem a re-
servas de água salobra. Nessa via, o acesso à água com qualidade para 
consumo humano constitui-se como um dos direitos humanos, sendo mister 
buscar a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos, especialmente 
no caso da ocorrência de desastres ambientais.
 

O que é crítico no contexto da gestão sustentável dos recursos hídri-
cos é a necessidade urgente  de  desenvolver  uma  nova  perspectiva  
de  abordagem  do  problema  que  seja  dinâmica,  capaz  de  operar  
em  várias  escalas,  de  maneira  a  representar  todas  as  formas  de  
necessidades  e  de  experiências.  Uma  perspectiva  simplista  não  é  
adequada  para  solucionar  a  complexidade  dinâmica  dos  processos  
geoecológicos  que  controlam  a  disponibilidade  e  a  alocação  dos  
recursos hídricos. (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 2018, p. 74)

 Uma das dificuldades encontradas na contenção dos resíduos, conforme 
reportado pelas comunidades pesqueiras e organizações não-governamentais 
(ONGs), diz respeito à grande diversidade de formas/consistências dos resíduos 
– óleo fresco ou líquido; mousse (óleo emulsificado, cobrindo áreas extensas); 
pelotas de óleo ou tarballs (pequenos acúmulos de óleo < 10 cm de diâmetro); 
piche (capa de óleo altamente intemperizada, de consistência grossa, quase só-
lida); resíduos de óleo na superfície (resíduos de óleo não coesivos na superfície 
do sedimento); ou pavimento asfáltico (óleo associado ao sedimento, tornan-
do-o coesivo) (CENPES, 2006,  pp. 47-48). Tal variedade de aspectos é decorren-
te do processo de intemperização física e química que sofre o material (ITOPF, 
2014), ao longo de sua jornada em direção às praias. O material contamina os 
sedimentos e a coluna d’água, sendo espalhado pelas correntes e marés:

O petróleo cru é uma mistura de milhares de moléculas diferentes, e 
vários processos ocorrem simultaneamente quando o óleo entra em 
contato com a água do mar. Moléculas menores (com maior volatilida-
de, como benzeno, tolueno e xileno) tendem a evaporar rapidamente, 
já na primeira semana. Ao mesmo tempo, iniciam-se a solubilização, a 
dispersão na coluna d’água e o espalhamento do óleo pelas correntes e 
marés. Há também processos de emulsificação (tipo “água-em-óleo”), 
biodegradação, oxidação fotoquímica e sedimentação. Esses poluen-
tes incluem aromáticos e alifáticos e podem conter metais pesados, 
entre outras substâncias extremamente prejudiciais à saúde humana. 
(ARAÚJO et al., 2020, p. 1)

 
 A Figura 6 apresenta dois esquemas para ilustrar o processo. O esquema 
(a) da referida figura ilustra de modo geral os processos de intemperismo físico 
e químico do óleo na coluna d’água e na superfície do mar. Já o esquema (b), 
apresenta como o intemperismo atua, após vazamento de petróleo no assoalho 
oceânico, decorrente de processo de exsudação. Observando o esquema (b), 
fica claro que o material atinge não somente a água, como também se deposita 
no fundo do mar, de onde começa a liberar paulatinamente substâncias para a 
coluna d’água.

I VOLUME  HOB
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FIGURA 6: Processos de intemperismo físico e químico, atuantes após vazamento de petróleo: (a) esquema ilustran-
do os processos em coluna d’água, na superfície do mar e no ar (ITOPF, 2014, p.4); (b) esquema ilustrando os pro-
cessos atuantes após vazamento de óleo, decorrente de exsudação no assoalho oceânico (WHOI apud BOURGAULT 
et al., 2017, p. 4).
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O MAPA PARTICIPATIVO DA POLUIÇÃO POR PETRÓLEO - BRASIL – 2019-2020
 
 Por iniciativa do Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável – IVIDES.org11, 
após a eclosão da crise ambiental e social, decorrente do derrame do petróleo na costa brasilei-
ra, foi iniciado um mapeamento participativo das localidades oleadas (Figura 7). A iniciativa 
buscou plotar a geolocalização dos pontos oleados, com o cuidado de registrar fotos enviadas 
por voluntários, representantes de ONGs, jornalistas, pesquisadores e habitantes em geral. A ini-
ciativa contribui com aporte informacional para o alcance das metas 14.1, 14.A e 14.C12 do ODS-
14 (Vida na água – Conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos para 
o desenvolvimento sustentável) da Agenda 2030 das Nações Unidas (PNUD, 2020).

2

FIGURA 7: Tela do mapa participativo da Poluição por Petróleo – Brasil – 2019-2020. Fonte: http://www.ivides.org/
index/index.php/mapa-participativo-petroleo

11Com o apoio das seguintes instituições: Laboratório de Cartografia – Geocart/UFRJ; Laboratório de Geotecnolo-
gias da UFF/Campos – Lageot/UFF (Rio de Janeiro); Rede Viva Mar Vivo (Bahia); Instituto Marola (Bahia); e Blue 
Change (Rio de Janeiro).
12 “14.1 – Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente a ad-
vinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes.
 14.A – Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e transferir tecnologia 
marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a Transferência de Tecnologia Marinha da Comissão Ocea-
nográfica Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade 
marinha para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em particular os pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento e os países de menor desenvolvimento relativo.
 14.C – Assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela implementação do 
direito internacional, como refletido na UNCLOS [Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar], que provê 
o arcabouço legal para a conservação e utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos, conforme registrado 
no parágrafo 158 do ‘Futuro Que Queremos’. ” (http://www.agenda2030.org.br/ods/14/)

216

http://www.ivides.org/index/index.php/mapa-participativo-petroleo
http://www.ivides.org/index/index.php/mapa-participativo-petroleo
http://www.agenda2030.org.br/ods/14/


ESTUDO DE CASO

FIGURA 8: Exemplos de resíduos de petróleo encontrados: (a) Praia Sítio do Conde, Conde/BA (crédito da foto: 
Raul Spinasse, Folha Press); (b) Praia de Tabatinga, Natal/RN (crédito da foto: PCCB/UERN); (c) Ilha dos Namorados, 
Itaporanga da Ajuda/SE (crédito da foto: Marcos Rodrigues); (d) Praia de Guarajuba, Camaçari/BA (crédito da foto: 
Pablo Sena); (e) Praia do Norte, Ilhéus/BA(crédito da foto: ICMBio); (f) Praia do Paiva, Cabo de Santo Agostinho/PE 
(crédito da foto: Elvys Lopes, TV Globo).

 Os resíduos de petróleo que atingiram a costa brasileira apresentam-se em formas, con-
sistências e distribuição diferentes, dependendo da localização e isso, por si só, já representa 
um alvo para investigação (Figura 8).

(a)

(c) (d)

(e) (f)

(b)

 A disponibilização online do mapa participativo com as fotografias geolocalizadas dos 
pontos oleados subsidia a análise a posteriori dos dados por usuários especializados, tais como 
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cientistas, acadêmicos e técnicos dos organismos governamentais ambientais. Com a disponibi-
lização das fotografias, espera-se contribuir para explicar o episódio do derrame, no que tange à 
sua origem. Para cada localidade oleada plotada no mapa, foram registrados ainda os seguintes 
dados:

• Nome da localidade;
• Descrição da localidade – onde são descritos a localidade e os créditos das fotografias que fo-
ram inseridas no mapa e referentes à mesma;
• Localização – nome da localidade, município e estado;
• LATLONG -  localização em coordenadas geográficas;
• Data – data em que a fotografia foi tirada;
• Nome do responsável – nome da pessoa que inseriu o ponto;
• E-mail do responsável – e-mail da pessoa que inseriu o ponto;  

 Com relação à validação da fonte da fotografia, em outras palavras, a garantia de que a 
fotografia é mesmo do local que é indicado pela pessoa informante, orienta-se que a mesma rea-
lize o georreferenciamento da fotografia (Figura 9), conforme orientações presentes na página 
do projeto (http://www.ivides.org/index/index.php/mapa-participativo-petroleo), enviando-a 
então, por e-mail (mappart.petroleo2019@gmail.com).

FIGURA 9: Exemplo de fotografia geor-
referenciada.

A adesão ao envio por e-mail não foi muito grande e, então, optou-se pelo uso do aplicativo para 
smartphone Whatsapp, tendo sendo disponibilizado um número de telefone para que as pessoas 
enviassem as fotos. Além das contribuições individuais, pelo menos quatro grupos formados no 
Whatsapp disponibilizaram fotografias para publicação no mapa – SOS Mangue Mar Abrolhos 
(Abrolhos – BA), Cumuru sem óleo (Cumuruxatiba – BA), Guardiões Praias Nordeste (Canavieiras 
– BA) e SOS Mangue Mar Belmonte (Belmonte – BA). As demais fotografias foram obtidas de ma-
térias jornalísticas, diretamente com fotógrafos, ou ainda, de páginas de ONGs e comunidades 
de pescadores, disponibilizadas no Facebook  e no Instagram.
 Mas, não foram mapeadas apenas fotos dos resíduos oleosos. Outras fotografias rela-
cionadas à fauna e flora oleados ou aos esforços de remoção por parte de comunidades costei-
ras e/ou ONGs, foram também plotadas, a fim de ilustrar o processo em escala local (Figura 10).
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 Uma segunda vantagem decorrente da disponibilização do acervo de imagens geoloca-
lizadas, diz respeito a colaborar para o aperfeiçoamento das normas e dos mecanismos de 
contenção brasileiros. Com o desastre ambiental, ficou claro que as normas e mecanismos insti-
tucionais não foram suficientes para deter a chegada do petróleo às praias e a outros importan-
tes ambientes costeiros brasileiros, tais como manguezais e recifes coralíneos. Conhecendo-se 
o aspecto da contaminação em cada segmento costeiro – onde chegou mais petróleo e em que 
forma predominante (pelotas ou tarballs, mousse, piche, ...); e sua ocorrência em diferentes seg-
mentos de profundidade (compartimentando-se minimamente em superfície e subsuperfície), 
espera-se contribuir para determinar a melhor técnica para contenção – rede, boia, barreira, es-
puma, dentre outras (Figura 11). 
 De modo geral, o mapeamento participativo foi importante, devido à natureza do 
evento (desastre): i) sua extensão – estima-se que cerca de 3.300 km de litoral brasileiro foi 
atingido, o que corresponde a quase metade de toda extensão litorânea. Com essa dimensão, é 
útil contar com o registro da população local, a fim de dar conta de documentar o evento mais 
rapidamente e cobrir uma área maior; ii) sua quantidade – a quantidade de resíduos retirados 
dos ambientes, chegando a mais de quatro mil toneladas de óleo, nos quatro primeiros me-
ses de desastre (setembro a dezembro de 2019). O mapeamento incentiva o engajamento dos 
integrantes das comunidades e dos habitantes em geral, não apenas no registro das fotografi-
as e dados, como também nas atividades de limpeza, aumentando a eficácia do processo. Por 
outro lado, é necessário cuidar da segurança/saúde das pessoas envolvidas. Houve problemas 
no caso do desastre brasileiro, pois a grande maioria das comunidades costeiras não tiveram 
equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados à disposição, o que contribuiu para que 
as pessoas fossem contaminadas e tivessem problemas de saúde.
 O mapeamento participativo também contribuiu para dar maior visibilidade às comuni-
dades costeiras e a ONGs atuantes nas regiões afetadas, uma vez que tornam-se agentes reais 
do mapeamento, passando do polo passivo, para o ativo. Do ponto de vista da gestão, fortalece-se 

(a) (b)

FIGURA 10: Fotos relacionadas ao evento: (a) tartaruga oleada, encontrada na Praia da Redinha, Natal/RN, pela 
equipe de pesquisa do PCCB/UFRN; (b) voluntários oleados, na Praia de Suape, Cabo de Santo Agostinho/PE, regis-
trado por Anderson Stevens, do Intercept.
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a abordagem bottom-up13, com valorização dos dados e informações oriundas dos habitantes 
e habitués das áreas costeiras, no processo de tomada de decisão, contribuindo para maior in-
clusão de tais grupos sociais no processo de gestão ambiental. Essa discussão é alvo da sub-
seção seguinte.

GOVERNANÇA AMBIENTAL PARTICIPATIVA, JUSTIÇA SOCIAL E MAPEAMENTO PARTICIPATIVO
 
 A governança ambiental participativa é aquela que leva em consideração dados e in-
formações fornecidos pelas comunidades e grupos de interesse locais, nos processos de plane-
jamento e de tomada de decisão, realizados no âmbito de uma gestão participativa. Em outras 
palavras, os usuários dos serviços ecossistêmicos e os agentes de mudança antropogênica do 
meio contribuem com dados e informações locais, muitas vezes de natureza também qualitativa 
e relacionados a aspectos intangíveis, como, por exemplo, relacionados ao nível de importância 
de determinado recurso natural ou lugar.

FIGURA 11: Técnicas de contenção dos resíduos oleosos, adotadas pelas comunidades costeiras: (a) Barreira do 
Aracati/CE; (b) e (c) Boias de contenção em Caravelas/BA; (d) Redes de contenção para proteger o rio Catu, em Cairu/
BA.

(a)

(c)

(b)

(d)

13 Abordagem em que o fluxo de informações segue “de baixo para cima”.

3
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 O incremento no adensamento populacional frequentemente é acompanhado de au-
mento na complexidade dos problemas eco-socioeconômicos. Nesse sentido, a adoção da 
governança participativa proporciona a aquisição de mais informações detalhadas em escala 
local e contribui para a valorização/inclusão dos atores, que são usualmente “invisíveis” nos 
processos de gestão tradicionais.   
 A localização de dados e informações é cada vez mais valorizado, pois permite a reali-
zação de análises espaciais, quando da necessidade de resolução de problemas eco-socioe-
conômicos. O planejamento tradicional, fundamentado em análises de dados desprovidos de 
geolocalização, não mais atendem ao desafio de resolver os problemas eco-socioeconômicos, 
especialmente, quando decorrentes de uma situação emergencial, como se constitui um desas-
tre ambiental de proporções vistas no Brasil, com o derrame do óleo em 2019-2020.
 É importante levar em consideração a escala geográfica local nos processos de plane-
jamento e gestão ambiental. No âmbito de uma governança ambiental participativa, a sua 
adoção permite a inferência de aspectos particulares do fenômeno, que não seriam perceptíveis 
apenas a partir da análise de dados agregados em outros níveis (regional, nacional, internacio-
nal). A inclusão de dados qualitativos enriquece ainda mais as análises, contribuindo também 
para o detalhamento da problemática. Nessa via, a adoção de técnicas de mapeamento parti-
cipativo, no âmbito da gestão participativa, favorece as duas necessidades anteriormente ci-
tadas: de localizar os dados/informações e de valorizar e engajar os atores locais nos processos 
de planejamento e gestão.
 Inicialmente, a Justiça Social foi pensada seguindo-se um paradigma de redistribuição, 
mas com o tempo, passou ao paradigma do reconhecimento (FRASER, 2002). Assim, a pers-
pectiva do direito ao território pelas comunidades passa do direito ao espaço físico (direito de 
propriedade, direito aos recursos), para um outro, mais ampliado, de pertencimento, integra-
ção e visibilidade. Os lugares não são mais vistos apenas como repositórios de recursos para a 
sobrevivência, mas também como um conjunto de aspectos que inclui os valores tradicionais 
(herança cultural) das comunidades. Nessa via, as artes e artefatos de pesca, por exemplo, são 
valorizados e considerados por esse tipo de abordagem. Consequentemente, nas análises sobre 
os danos socioeconômicos decorrentes de um desastre ambiental de grande magnitude, como 
o que ocorre na costa brasileira, devem ser levados em consideração, não apenas os valores mo-
netizados, como também os valores não monetizados (intangíveis).
 Diversas pesquisas foram realizadas com a utilização de mapeamento participativo, de 
modo a captar as percepções dos grupos de interesse costeiros, a fim de subsidiar o planeja-
mento ambiental de áreas costeira e marinhas. Algumas delas foram realizadas especificamente 
no âmbito da produção de diagnósticos para o planejamento espacial marinho (PEM) ou para 
o gerenciamento costeiro integrado (GERCO). A seguir, uma lista não exaustiva: Barnett et al. 
(2016); Brown e Kyttä (2014); Käyhko et al. (2019); Brown et al. (2016); Gerhardinger et al. (2009a, 
2009b); Karini e Brown (2017); Klein e Chan (2012); Leis et al. (2019); Levine e Feinholz (2015); 
Mahboubi et al. (2015); Moore et al. ( 2017); Prestrelo e Vianna (2016); Souza e Freitas (2018).
 O que todas essas pesquisas tem em comum é o reconhecimento do valor da adoção de 
uma abordagem participativa, de modo a promover não apenas a construção de metas, pla-
nos e programas mais eficazes, como também o engajamento dos atores nas causas que lhes 
são comuns. Adicionalmente, reconhecem que tal prática empodera as comunidades, que pas-
sam a ter maior visibilidade, com a participação ativa na resolução dos conflitos de interesses e 
usos e, mais amplamente, no processo de planejamento e gestão ambiental participativos.

221



I VOLUME  HOB

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

HIGHLIGHTS

 No presente texto, discute-se a validade da utilização do mapeamento participativo, 
como forma de contribuir para a resolução dos problemas costeiros e de aperfeiçoar os proces-
sos intrínsecos ao planejamento e gestão ambientais. Os marcos teóricos nacionais e interna-
cionais relacionados à governança ambiental para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas da Agenda 2030, especialmente no caso do ODS-14 (Vida na água 
– Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para 
o desenvolvimento sustentável), reforçam a necessidade da adoção de uma abordagem sistêmi-
ca, integrada e participativa. O recente desastre decorrente do derrame de petróleo na costa do 
Brasil mostrou que o País não está preparado para lidar com uma emergência ambiental desta 
magnitude. O evento possui características (extensão da área atingida, volume e heterogeneida-
de de resíduos, número de pessoas atingidas, dentre outros) que desafiam os setores envolvi-
dos na mitigação dos danos e na recuperação ambiental, econômica e social. O estudo de caso 
apresentado – Aplicação do mapeamento participativo para analisar o derrame de petróleo na 
costa brasileira em 2019-2020, ilustra como este tipo de mapeamento pode auxiliar no registro 
de dados e informações sobre o evento, na compreensão das causas e dos efeitos e ainda, no 
engajamento das comunidades costeiras e demais atores. Por meio da adoção de técnicas, pro-
cessos, métricas, planos e programas mais participativos, espera-se que seja aperfeiçoada a go-
vernança ambiental para os ambientes costeiros e marinhos, com fins à sua conservação, aliada 
ao crescimento econômico com justiça social.

• Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 das Nações Unidas (Vida na água – Conservar 
e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o de-
senvolvimento sustentável) evoca maior integração entre os setores da sociedade, para o 
alcance das metas de sustentabilidade propostas na Agenda 2030;

• As técnicas de mapeamento participativo, ferramenta da Cartografia Social, possuem ca-
racterísticas, vantagens e limitações próprias, as quais devem ser levadas em consideração 
quando do design experimental;

• O derrame de petróleo na costa brasileira, desde o final do mês de agosto de 2019, representa 
o maior desastre ambiental relacionado à poluição por óleo já ocorrido no Atlântico Sul. O 
evento apresentou características (extensão, volume, heterogeneidade, número de pessoas 
afetadas, ...) desafiadoras para os setores envolvidos na mitigação dos danos e na recupera-
ção ambiental, social e econômica;
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• O Mapa participativo da poluição por petróleo – Brasil – 2019-2020, fruto de um mapeamento 
realizado pelo Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável – IVIDES.org, disponibi-
liza online as fotografias geolocalizadas, enviadas por diferentes atores costeiros. Esse ma-
peamento contribui para o registro dos dados relacionados ao evento e sua compreensão e 
ainda, para o engajamento das comunidades costeiras, a qual passam a ter também maior 
visibilidade e protagonismo;

• Frente à complexidade dos problemas ambientais e socioeconômicos costeiros, resultado 
muitas vezes, do exacerbado adensamento populacional e crescimento econômico não pla-
nejado, a governança ambiental moderna tem adquirido uma face participativa, de modo a 
produzir melhores metas, planos e programas;

• A governança ambiental participativa contribui para promover a justiça social, uma vez que 
inclui os segmentos minoritários no processo de tomada de decisão; Espera-se que as práti-
cas participativas sejam cada vez mais adotadas, com fins ao alcance das metas de sustenta-
bilidade, da melhoria da qualidade de vida das comunidades costeiras e de um despertar de 
consciência ambiental por parte dos usuários dos serviços ecossistêmicos costeiros.   

QUESTÕES 
LEVANTADAS
1. Quais providências podem ser tomadas pelo Governo, em todos os níveis da administração 

pública e considerando os horizontes temporais de curto, médio e longos prazos, para que a 
resposta a um desastre desse tipo possa ser mais rápida e eficaz?

2. Qual o papel do Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro (SIGERCO), um dos ins-
trumentos previstos no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro do Brasil, para a preven-
ção da contaminação por óleo dos ambientes costeiros e marinho?

3. Como poderia ser operacionalizado o funcionamento do SIGERCO?

4. Como as instituições envolvidas no desastre, de diversos setores da sociedade, podem ser 
interconectadas, para melhor coordenação das ações em um caso de emergência ambiental, 
tal qual a decorrente do recente derrame de petróleo na costa brasileira?

5. Como podem ser reconhecidas as ações das comunidades costeiras, as quais prontamente 
entraram em ação na mitigação dos danos decorrentes do derrame em questão?

6. Como pode ser garantida a proteção jurídica dos grupos e ONGs ambientais, de modo a mi-
nimizar/extinguir as ameaças sofridas por esses atores?
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QUESTÕES PARA 
PESQUISAS FUTURAS
A. Como se deu a dispersão dos resíduos de petróleo em diferentes escalas (local, regional, na-

cional)?

B. Quais os danos decorrentes do derrame para a fauna e flora costeiras e marinhas? Quais 
ações são necessárias para acelerar o processo de limpeza dos ambientes?

C. Quais os danos à saúde dos integrantes das comunidades de pesca, em decorrência do der-
rame? Envolvendo a segurança alimentar e o acúmulo de substâncias presentes no petróleo 
por meio do contato com os resíduos.

D. Quais os prejuízos econômicos decorrentes do derrame, para os diferentes setores econômi-
cos (turismo, pesca e aquicultura, comércio etc)?

E. Em que grau são afetados economicamente os pescadores artesanais e marisqueiras, por 
causa do derrame, quando comparado aos prejuízos no demais setores econômicos?

F. Qual o nível de cobertura do seguro defeso (ou outra política pública de seguridade social), 
em relação ao total de trabalhadores que foram afetados pelo derrame? Como varia essa 
cobertura nas diferentes Unidades da Federação?

G. Que outras formas de arranjo institucional podem ser pensadas, de modo a otimizar o en-
frentamento à situação de emergência decorrente do recente derrame?

H. Que outras iniciativas participativas podem ser propostas de forma a aperfeiçoar o processo 
de planejamento e gestão ambientais no Brasil?
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Summary of Brazilian coastal and marine protected areas known to be affected to date (03/01/2020) by the crude oil 
spill with their associated ecosystems and primary economic activity. MA = Maranhão state, PI = Piauí state, CE = Ceará 
state, RN = Rio Grande do Norte state, PB = Paraíba state, PE = Pernambuco state, AL = Alagoas state, SE = Sergipe state, 
BA = Bahia state, ES = Espírito Santo state, RJ = Rio de Janeiro state. Source: WWF and the authors.

ANEXO

NAME OF PROTECTED 
AREA

TYPE OF 
PROTECTED AREA

ECOSYSTEMS PRESENT
PRIMARY ECONOMIC 

ACTIVITY

Foz do Rio das Preguiças 
Environmental Protec-

tion Area (MA)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Estuary, Sand dune Fishing, tourism, and subsist-
ence agriculture

Baía do Tubarão Extrac-
tive Reserve (MA) Extractive Reserve

Beach, Estuary, Mangrove, 
Sand dune, Restinga, Land 

area

Fishing and subsistence 
agriculture

Cururupu Extractive 
Reserve (MA) Extractive Reserve Beach, Mangrove, Restinga, 

Land area Fishing

Lençóis Maranhenses 
National Park (MA) National Park Beach, Estuary, Mangrove, 

Sand dune, Restinga
Fishing, tourism, and subsist-

ence agriculture
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NAME OF PROTECTED 
AREA

TYPE OF 
PROTECTED AREA

ECOSYSTEMS PRESENT
PRIMARY ECONOMIC 

ACTIVITY

Reentrâncias Maran-
henses Environmental 
Protection Area (MA)

Environmental Pro-
tection Area

Mangrove, Restinga Fishing

Delta do Parnaíba En-
vironmental Protection 

Area (PI)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Mangrove, Restinga, 
Land area

Fishing, tourism, carnauba 
chaff handcrafts, crab, oyster 

and shellfish gathering

Batoque Extractive Re-
serve (CE) Extractive Reserve Beach, Sand dune

Fishing, subsistence agricul-
ture, small animal breeding, 

and handcraft commerce

Cocó State Park (CE) State Park Sand Beach, Beach rocks, 
Dune, Restinga, Land area Fishing and tourism

Dunas do Litoral Oeste 
Environmental Protec-

tion Area (CE)

Environmental Pro-
tection Area

Restinga, Sand dune Fishing, coconut and palm 
extrativism

Dunas da Sabiaguaba 
Municipal Park (CE) Municipal Park Sand Beach, Beach rocks, 

Dune, Restinga, Land area Tourism, Fishing, subsistence

Jericoacoara National 
Park (CE) National Park Sand Beach, Beach rocks, 

Dune, Restinga, Land area Tourism

Lagamar do Cauipe En-
vironmental Protection 

Area  (CE)

Environmental Pro-
tection Area

Land area, lagoon Tourism, Fishing and  subsist-
ence agriculture

Prainha do Canto Verde 
Extractive Reserve (CE) Extractive Reserve Beach, Marine

Fishing, subsistence agricul-
ture, small animal breeding, 

and handcraft commerce
Rio Pacoti Environmen-
tal Protection Area (CE)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Lagoon, Mangrove, 
Restinga Fishing and tourism

Bonfim/Guaraíra Envi-
ronmental Protection 

Area (RN)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Lagoon, Sand dune, 
Land area, Atlantic Forest 

Remnant
Tourism

Jenipabu Environmental 
Protection Area (RN)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Lagoon, Mangrove, 
Restinga Tourism

Mata Estrela Private 
Natural Heritage Reserve 

(RN)

Private Natural Herit-
age Reserve

Sand area, Atlantic Forest 
remnant

Tourism

Recifes de Corais Envi-
ronmental Protection 

Area (RN)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Coral Reef, Mangrove, 
Restinga Fishing and tourism

Acaú-Goiana Extractive 
Reserve (PB/PE) Extractive Reserve Beach, Estuary, Mangrove, 

Atlantic Forest remnant

Tourism, artisanal fishing, 
shellfish and crustaceans 

gathering

Barra do Rio Maman-
guape Environmental 
Protection Area (PB)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Biological reef, Estu-
ary, Mangrove, Atlantic Forest 

remnant

Tourism, fishing, agriculture, 
subsistence cattle ranching, 

shrimp farming

Manguezais da foz do 
Rio Mamanguape Area 
of Relevant Ecological 

Interest (PB)

Area of Relevant Eco-
logical Interest

Beach, Estuary, Mangrove, 
Atlantic Forest remnant

Fishing, tourism, agriculture, 
shellfish and shrimp farming

Naufrágio Queimado En-
vironmental Protection 

Area (PB)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Biological reefs, Artifi-
cial reefs

Fishing and tourism
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NAME OF PROTECTED 
AREA

TYPE OF 
PROTECTED AREA

ECOSYSTEMS PRESENT
PRIMARY ECONOMIC 

ACTIVITY

Tambaba Environmental 
Protection Area (PB)

Environmental Pro-
tection Area

Beach and Sand dune Tourism and agriculture

Costa dos Corais Envi-
ronmental Protection 

Area (PE/AL)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Coral Reef, Mangrove, 
Restinga Fishing and tourism

Formoso River estuarine 
Environmental Protec-

tion Area (PE)

Environmental Pro-
tection Area

Estuary, Mangrove, Atlantic 
Forest Remnant

Shellfish, oyster and crab 
gathering, subsistence agri-

culture, fishing, tourism

Guadalupe Environmen-
tal Protection Area (PE)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Coral Reef, Estuary, 
Mangrove, Atlantic Forest 
Remnant, Restinga, Sand 

dune

Fishing, agriculture and 
tourism

Jaguaribe River estu-
arine Environmental 
Protection Area (PE)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Estuary, Mangrove, 
Sand beach, Reefs

Shellfish, oyster and crab 
gathering, fishing, shrimp 

farming, tourism

Santa Cruz Environmen-
tal Protection Area (PE)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Biological reefs, La-
goon, Seagrasses, Mangrove, 

Restinga, Atlantic Forest 
Remnant

Fishing, tourism, shellfish, 
oyster and crab gathering, 

and shrimp farming

Sirinhaém and Ma-
racaípe Rivers estuarine 
Environmental Protec-

tion Area (PE)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Estuary, Mangrove, 
Atlantic Forest remnant, Sand 

beach, Seagrass, Lagoon

Shellfish, oyster  and crab 
gathering, subsistence agri-

culture, fishing, tourism

Uma River estuarine En-
vironmental Protection 

Area (PE)

Environmental Pro-
tection Area

Estuary, Mangrove, Atlantic 
Forest Remnant

Shellfish, oyster and crab 
gathering, subsistence agri-

culture, fishing, tourism
Catolé e Fernão Velho 
Environmental Protec-

tion Area (AL)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, river, lagoon, Atlantic 
Forest Remnant Tourism, livestock

Lagoa do Jequiá Marine 
Extractive Reserve (AL)

Marine Extractive 
Reserve Beach, Lagoon, Mangrove Fishing and crab gathering

Piaçabuçu Environmen-
tal Protection Area (AL)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Sand dune, Mangrove, 
Restinga, River’s mouth

Tourism, fishing, manufac-
ture of cordage artifacts, 

manufacture of upholstery, 
agriculture, and livestock 

rearing

Santa Rita Environmen-
tal Protection Area (AL)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Biological reefs, Estu-
ary, Mangrove Fishing and tourism

Litoral Sul do Estado de 
Sergipe Environmental 

Protection Area (SE)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Biological reefs, 
Lagoon, Mangrove, Restinga, 

Atlantic Forest Remnant
Fishing and tourism

Santa Isabel Biological 
Reserve (SE) Biological Reserve

Beach, Lagoon, Mangrove, 
Restinga, Atlantic Forest 

Remnant

Full protection ecosystem, 
closed for recreational and 

extracting activities; non-hu-
man area

Abrolhos Marine Nation-
al Park (BA) National Park Marine Tourism

Baía de Camamu Envi-
ronmental Protection 

Area (BA)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Mangrove, Restinga, 
Atlantic Forest Remnant Fishing and tourism
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Caminhos Ecológicos da 
Boa Esperança Environ-
mental Protection Area 

(BA)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Estuary, Mangrove, 
Atlantic Forest remnant

Beach, Estuary, Mangrove, 
Atlantic Forest remnant

Canavieiras Extractive 
Reserve (BA) Extractive Reserve Beach, Estuary, Mangrove, 

Atlantic Forest remnant

Tourism, artisanal fishing, 
shellfish and crustaceans 

gathering

Caraíva/ Trancoso En-
vironmental Protection 

Area (BA)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Estuary, Mangrove, 
Atlantic Forest remnant

Fishing and tourism

Cassurubá Extractive 
Reserve (BA) Extractive Reserve Beach, Estuary, Mangrove, 

Atlantic Forest remnant

Tourism, artisanal fishing, 
shellfish and crustaceans 

gathering

Corumbau Extractive 
Reserve (BA) Extractive Reserve Beach, Estuary, Mangrove, 

Atlantic Forest remnant

Tourism, artisanal fishing, 
shellfish and crustaceans 

gathering

Costa de Itacaré/ Serra 
Grande Environmental 

Protection Area (BA)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Restinga, Atlantic 
Forest remnant

Fishing and tourism

Lagoa Encantada Envi-
ronmental Protection 

Area (BA)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, lagoon, Atlantic Forest 
remnant

Tourism

Litoral Norte do Estado 
da Bahia Environmental 

Protection Area (BA)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Biological reefs, 
Lagoon, Mangrove, Restinga, 

Atlantic Forest Remnant

Fishing, tourism, and subsist-
ence agriculture

Plataforma Continental 
do Litoral Norte Environ-
mental Protection Area 

(BA)

Environmental Pro-
tection Area

Marine Fishing

Ponta da Baleia/Abrol-
hos Environmental 

Protection Area (BA)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Marine, Estuary, Coral 
reef, Mangrove, Atlantic For-

est remnant
Fishing and tourism

Recife de Fora Municipal 
Park (BA) Municipal Park Beach, Coral Reef, Estuaries, 

Restinga Tourism

Rio da Barra Private 
Natural Heritage Reserve 

(BA)

Private Natural Herit-
age Reserve

Beach, River,  Atlantic Forest 
Remnant Tourism

Santo Antônio Environ-
mental Protection Area 

(BA)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Coral reef, Estuary, 
Mangrove, Restinga, Atlantic 

Forest remnant
Fishing and tourism

Degredo Private Natural 
Heritage Reserve (ES)

Private Natural Herit-
age Reserve Beach, Restinga Fishing and tourism

Conceição da Barra En-
vironmental Protection 

Area (ES)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, River, Mangrove and 
Restinga

Fishing, tourism, and subsist-
ence agriculture

Costa das Algas Environ-
mental Protection Area 

(ES)

Environmental Pro-
tection Area

Beach, Seagrass, Mangrove 
and Restinga Tourism

Itaúnas State Park (ES) State Park
Beach, River, Lagoon, Sand 
dune, Atlantic Forest Rem-

nant
Tourism
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Santa Cruz Wildlife ref-
uge (ES) Wildlife refuge Beach, algae reef bank, Estu-

ary, Mangrove Tourism

Fazenda Caruara Private 
Natural Heritage Reserve 

(RJ)

Private Natural Herit-
age Reserve Beach, Restinga Tourism
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TIPO DE 
PARTICIPAÇÃO 

NOME MINI CV 
ORGANIZAÇÃO/

REDE QUE 
REPRESENTA 

Secretaria 
Executiva

Leopoldo 
Cavaleri

Gerhardinger

Integrante da Secretaria Executiva do PainelMar, 
cientista da área da etnoecologia, etnoconserva-
ção marinha e governança do oceano. Está envol-
vido na construção de redes de aprendizagem para 
ação, utilizando métodos inter- e transdisciplinares 
e promovendo o engajamento voluntário para o 
aperfeiçoamento da governabilidade e saúde dos 
oceanos (https://leocavaleri6.wixsite.com/ocea-
nhealersunite).

Painel Mar

Secretaria 
Executiva

Adayse Bossolani 
da Guarda

Cursou Bacharel Interdisciplinar em Ciências do 
Mar na Universidade Federal de São Paulo (2015). 
Atualmente é estudante de de Ciências Jurídicas e 
Sociais no Centro Universitário de Brasília (DF) e Se-
cretária Executiva do Painel Brasileiro para o Futuro 
dos Oceanos (PainelMar). Colaboradora voluntária 
do Grupo de Trabalho Ouvidoria do Mar;  

Ouvidoria do Mar

Painel Mar

Estagiária 
Marcela Dálete de 

Moraes Santos

Graduanda em Ciências Ambientais - UnB, com en-
foque na temática de conflitos socioambientais e 
ecologia. Integrante do Núcleo de Estudos Amazô-
nicos - NEAz/CEAM/UnB, colaborando com o Movi-
mento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcânta-
ra (MABE). Estagiária do Programa HOB - PainelMar 
e colaboradora no capítulo do Time de Educomuni-
cação SocioAmbiental.

Universidade de 
Brasília

Núcleo de Estu-
dos Amazônicos 
(Neaz/UnB)

Estagiária 
Gabriela 

Kostrzewycz 
Pereira

Bacharela em Geografia pela Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG), graduanda em Oceano-
grafia no Centro de Estudos do Mar (CEM) da Uni-
versidade Federal do Paraná (UFPR), atuou como 
estagiária no Programa HOB e é membra do time 
de Estressores Ecossistêmicos e Cenários Futuros. 
Atualmente trabalha pela saúde e sustentabilidade 
do oceano através da Geração Oceano X (GOX).

Centro de Estudos 
do Mar (CEM)/ Uni-
versidade Federal 
do Paraná (UFPR)

Instituto Geração 
Oceano X (GOX);

Estagiária 
Bianca Gabani 

Gimenez 

Graduanda em Oceanografia pela Universidade de 
São Paulo, realizando pesquisa com a relação do 
Lixo Marinho e transporte por correntes superfi-
ciais. Colaboradora do Programa de Políticas Públi-
cas do IOUSP e da Cátedra UNESCO para a Susten-
tabilidade do Oceano. Estagiária do Programa HOB 
- PainelMar e é membra do time Justiça Socioam-
biental.

Cátedra UNESCO 
para a Sustentabi-
lidade dos Ocea-
nos

TIMES EXECUTIVO
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REPRESENTA 

Anfitriã Amanda Albano 
Alves

anfitriã do time Mandato Coletivo - Oceanógrafa 
pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com 
estudos em gestão costeira integrada, gestão de 
projetos, gestão de coletivos e inovação social. Só-
cia Fundadora da bloom - Agência de Mudança para 
Pessoas, Projetos e Negócios ligados a Ciências do 
Mar e coordenadora do Grupo de Trabalho de Em-
preendedorismo em Ciências do Mar do PPG-Mar.

Bloom

GTEmpreende-
dorismo do 
PPGMar

Co-anfitrião Henrique Kafalás

Coordenador Executivo no Instituto Linha D'Água. 
Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciên-
cia Ambiental - PROCAM do Instituto de Energia e 
Ambiente da Universidade de São Paulo - IEE/USP. 
Oceanógrafo com habilitação em Gestão Costeira 
pelo Centro de Estudos do Mar da Universidade Fe-
deral do Paraná - CEM/UFPR.

Instituto Linha 
D'água 

Membro do Time 
e Debatedor

Leopoldo Cavaleri 
Gerhardinger

Integrante da Secretaria Executiva do PainelMar, 
cientista da área da etnoecologia, etnoconserva-
ção marinha e governança do oceano. Está envol-
vido na construção de redes de aprendizagem para 
ação, utilizando métodos inter- e transdisciplinares 
e promovendo o engajamento voluntário para o 
aperfeiçoamento da governabilidade e saúde dos 
oceanos (https://leocavaleri6.wixsite.com/ocea-
nhealersunite).

Painel Mar

TIPO DE 
PARTICIPAÇÃO 

NOME MINI CV 
ORGANIZAÇÃO/

REDE QUE 
REPRESENTA 

Estagiária 
Vanessa Elias 

Gomes da Silva

Graduanda de Licenciatura em Educomunicação 
(ECA/USP), dedicada às vertentes da Educomuni-
cação “Produção Midiática à Serviço da Educação” 
e “Expressão Comunicativa Através das Artes” por 
meio de projetos de iniciação científica e de cultura 
e extensão. Membro do Time de Educomunicação 
Socioambiental Costeira e Marinha e estagiária do 
Programa HOB, colaboradora do Capítulo de Edu-
comunicação SocioAmbiental e do Plano de Ação 
Inter-redes.

PainelMar

Departamento de 
Educomunicação 
da ECA/USP

MANDATO COLETIVO 
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Membro do Time 
Adayse Bossolani 

da Guarda

Cursou Bacharel Interdisciplinar em Ciências do 
Mar na Universidade Federal de São Paulo (2015). 
Atualmente é estudante de de Ciências Jurídicas e 
Sociais no Centro Universitário de Brasília (DF) e Se-
cretária Executiva do Painel Brasileiro para o Futuro 
dos Oceanos (PainelMar). Colaboradora voluntária 
do Grupo de Trabalho Ouvidoria do Mar;

Painel Mar

Membro do Time 
Simone 

Madalosso

Bióloga e mestre em Práticas em Desenvolvimento 
Sustentável pela Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRRJ). Atua nas temáticas da pesca 
artesanal, comunidades tradicionais, conflitos so-
cioambientais, gestão participativa em unidades 
de conservação, planejamento e análise socioe-
conômica e processos de governança. Atualmente 
ocupa o cargo de Analista em Governança e Desen-
volvimento na Rare, exercendo atividades voltadas 
ao desenvolvimento e implementação de políticas 
públicas, parcerias e gestão em redes.

Rare 

Membro do Time 
Larisse 

Faroni-Perez

Integrante dos times Mandato Coletivo e Justiça 
Socioambiental, e anfitriã do time de Estresso-
res Ecossistêmicos e Cenários Futuros. Bacharel 
em Ciências Biológicas (UFRRJ), Profissional em 
Ciências Ambientais (UFRJ), Mestre em Zoologia 
(UNESP), Doutora em Ecologia (UFSC) com período 
de 12 meses no Muséum national d'histoire naturel-
le (França). Fez Pós-Doutorado em Ecologia (UFJF), 
e cursou os treinamentos internacionais “The São 
Paulo School of Advanced Science on Scenarios and 
Modelling on Biodiversity and Ecosystem Services 
to Support Human Well-Being” (BPBES/FAPESP), 
“Ocean Governance, Sciences & Geoethics” (IOI-T-
C-LAC) e Lider da Realidade do Clima (The Climate 
Reality Project). Atua em pesquisas científicas re-
lacionadas à biodiversidade marinha, modelagem 
ecológica, serviços ecossistêmicos, áreas prote-
gidas, governança oceânica, mudanças climáticas 
e cenários futuros. Atualmente trabalha pela saúde 
e sustentabilidade do Oceano através do Instituto 
Geração Oceano X (GOX).

Instituto Geração 
Oceano X

Revisor(a) Joara Marchezini

Formada em Relações Internacionais e é Especialista em acesso a infor-
mação e transparência, atuando diretamente com atuando diretamen-
te com temas como a Lei de Acesso à Informação,  meio ambiente, os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e violência contra a mulher. 
Atuou por 7 anos como coordenadora da área de acesso a informação da 
Associação Artigo 19.
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Revisor(a) Yumna Ghani

Bacharel em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo 
(USP) com especialização em Política e Relações Internacionais pela Fun-
dação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESP-SP). Atualmente 
ela é assessora do Programa de Acesso à Informação da ARTIGO 19

Revisor(a) Débora Lima 
Aluna de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e atualmente trabalha 
como estagiária da equipe de Acesso à Informação na Artigo 19

Revisor(a) Júlia Rocha 

Formada em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo 
(USP) e pós-graduanda em Sociologia pela Fundação Escola de Socio-
logia e Política de São Paulo (FESP-SP). Hoje trabalha como assessora 
da equipe de Acesso à Informação da Artigo 19, onde atua com temas 
relacionados a transparência, gênero e governo aberto.

Revisor(a) Mauro Figueiredo

Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Pelotas (1997). 
É especialista em meio ambiente e legislação ambiental pela Univer-
sidade do Estado de Santa Catarina (2003) e mestre pelo Programa de 
Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina - 
PPGD/UFSC na linha de pesquisa Direito, Meio Ambiente e Ecologia Po-
lítica. Foi procurador jurídico e coordenador de projetos da Fundação 
de Apoio a Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de SC (FAPESC), 
onde trabalhou na elaboração da Politica Estadual de Ciência, Tecnologia 
e Inovação e na consolidação da legislação referente ao tema. Colaborou 
na Fundação da APRENDER Entidade Ecológica, é diretor para assuntos 
legislativos do Instituto "O Direito por um Planeta Verde" e membro da 
Environmental Law Alliance World Wide (ELAW). Foi conselheiro do Con-
selho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e do Fundo Estadual de Meio 
Ambiente (FEPEMA-SC). Tem quinze anos de experiência como advogado 
na área de Direito Ambiental, atuando principalmente nos seguintes te-
mas: Àreas Protegidas; Gerenciamento Costeiro; Legislação Florestal e 
Pesqueira; Ciência, Tecnologia e Inovação para a sustentabilidade.

Revisora e De-
batedora

Leandra Regina 
Gonçalves

Graduação em Ciências Biológicas (Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas), mestrado em Ciências Biológicas (Universidade Federal de 
Juiz de Fora/MG), Doutorado em Ciências (Instituto de Relações Inter-
nacionais - USP). Co-fundadora da Liga das Mulheres pelos Oceanos. 
Atualmente pesquisadora de pos-doutorado no Instituto Oceanográfico 
da USP.

Debatedor(a) Pedro Ivo
Frente Parlamentar Ambientalista do DF, Frente Parlamentar dos ODS 
(DF); Porta Voz Nacional da Rede Sustentabilidade e membro da Coorde-
nação Política da Liderança da Rede no Senado.

Debatedor(a) Katia Barros
Assessora da CONFREM - Comissão Nacional de Fortalecimento das Re-
servas Extrativistas, Povos e Comunidades Tradicionais Extrativistas 
Costeiras e Marinha
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Anfitrião Henrique Simões

Mestre em Análise Ambiental Integrada pela Univer-
sidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Possui gra-
duação em Filosofia pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). Atualmente é doutorando do 
Programa Interdisciplinar Ambiente e Sociedade do 
Núcleo de Estudos  e Pesquisas Ambientais (NEPAM) 
da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
Contato: henriquesccosta@gmail.com

Unicamp/Unifesp

Membra do 
Time

Bianca Gabani 
Gimenez 

Graduanda em Oceanografia pela Universidade de 
São Paulo, realizando pesquisa com a relação do 
Lixo Marinho e transporte por correntes superficiais. 
Colaboradora do Programa de Políticas Públicas do 
IOUSP e da Cátedra UNESCO para a Sustentabilidade 
do Oceano. Estagiária do Programa HOB - PainelMar e 
é membra do time Justiça Socioambiental.

Programa de 
Políticas Públicas 
IOUSP

Cátedra UNESCO 
para a Sustentabi-
lidade dos Ocea-
nos

Membro do 
Time 

Henrique Kefalás

Coordenador Executivo no Instituto Linha D'Água. 
Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciên-
cia Ambiental - PROCAM do Instituto de Energia e 
Ambiente da Universidade de São Paulo - IEE/USP. 
Oceanógrafo com habilitação em Gestão Costeira 
pelo Centro de Estudos do Mar da Universidade Fede-
ral do Paraná - CEM/UFPR.

Instituto Linha 
D'água 

Membro do 
Time

Leopoldo Cavaleri 
Gerhardinger

Doutor pelo Programa Interdisciplinar em Ambiente 
e Sociedade do Núcleo de Estudos e Pesquisas Am-
bientais (NEPAM), Universidade Estadual de Campi-
nas (UNICAMP). Possui graduação em Oceanografia 
(Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina) e 
mestrado em Conservação (University College Lon-
don, Reino Unido). Pós Doutor pelo Instituto Oceano-
gráfico da Universidade de São Paulo, no Laboratório 
de Manejo, Ecologia e Conservação Marinha (Manejo/
USP). Contato: leocavaleri@gmail.com

Painel Mar

Membra do 
Time

Adayse Bossolani 
da Guarda

Cursou Bacharel Interdisciplinar em Ciências do Mar 
na Universidade Federal de São Paulo (2015). Atual-
mente é estudante de de Ciências Jurídicas e Sociais 
no Centro Universitário de Brasília (DF) e Secretá-
ria Executiva do Painel Brasileiro para o Futuro dos 
Oceanos (PainelMar). Colaboradora voluntária do 
Grupo de Trabalho Ouvidoria do Mar;  

Ouvidoria do Mar

Painel Mar

JUSTIÇA 
SOCIOAMBIENTAL 
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Membra do Time
Gesiane Souza 

Leite
Rede de Mulheres de Comunidades Extrativistas da 
Bahia

Rede de Mulheres 
de Comunidades 
Extrativistas 
Pesqueiras da 
Bahia

Membra do Time
Larisse

Faroni-Perez

Integrante dos times Justiça Socioambiental e 
Madato Coletivo, e anfitriã do time de Estresso-
res Ecossistêmicos e Cenários Futuros. Bacharel 
em Ciências Biológicas (UFRRJ), Profissional em 
Ciências Ambientais (UFRJ), Mestre em Zoologia 
(UNESP), Doutora em Ecologia (UFSC) com período 
de 12 meses no Muséum national d'histoire naturel-
le (França). Fez Pós-Doutorado em Ecologia (UFJF), 
e cursou os treinamentos internacionais “The São 
Paulo School of Advanced Science on Scenarios and 
Modelling on Biodiversity and Ecosystem Services 
to Support Human Well-Being” (BPBES/FAPESP), 
“Ocean Governance, Sciences & Geoethics” (IOI-T-
C-LAC) e Lider da Realidade do Clima (The Climate 
Reality Project). Atua em pesquisas científicas re-
lacionadas à biodiversidade marinha, modelagem 
ecológica, serviços ecossistêmicos, áreas prote-
gidas, governança oceânica, mudanças climáticas 
e cenários futuros. Atualmente trabalha pela saúde 
e sustentabilidade do Oceano através do Instituto 
Geração Oceano X (GOX).

Instituto Geração 
Oceano X

Membra do 
Time/Debate-

dora 

Beatriz Mesquita 
Jardim Pedrosa 

"Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, 
Recife-PE, membro do Coletivo Internacional de 
Apoio a Pesca Artesanal-ICSF e da Teia de Redes 
da Pesca Artesanal no Brasil, atua sobre a temáti-
ca da pesca artesanal e governança ambiental.  É 
editora da Revista Cadernos de Estudos Sociais 
da Fundação Joaquim Nabuco. É conselheira da 
Apa Costa dos Corais e membro suplente do Comi-
tê de Pesca Artesanal do Estado de Pernambuco. 
"

Fundação Joaquim 
Nabuco (Fundaj/
MEC)

Membro do 
Time/Debatedor 

Vagno Martins da 
Cruz

Caiçara,  comunidade de São Gonçalo, Ex presidente 
da Associação de moradores de São Gonçalo (AMO-
-SG), líderança comunitária integrante do Fórum de 
Comunidades Tradicionais de Paraty Angra dos Reis 
e Ubatuba (FCT),  coordenador da Rede Nhandereko 
de Turismo de Base Comunitária, Pesquisador Co-
munitário do Observatório de Território Sustentá-
veis e Saudáveis da Bocaina (OTSS) parceria do FCT 
e FIOCRUZ, integrante da Coordenação Nacional de 
Comunidades Tradicionais Caíçaras (CNCTC),  Guia 
de Turismo.

Fórum de Comuni-
dades Tradicionais
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Revisora
Tania Cecília 

Pacheco da Silva

Graduada em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (1966), mestre em Educacao pelo IESAE / Fundação Getúlio Var-
gas - RJ (1991) e doutora em História pela Universidade Federal Flumi-
nense (1996). Atualmente é coordenadora-executiva do projeto "Mapa de 
Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, na qualidade 
de pesquisadora bolsista da Fiocruz. Trabalha na área de Direitos Huma-
nos, Ciências Ambientais e Saúde, com ênfase em Racismo Ambiental, 
atuando principalmente voltada para os seguintes temas: povos indíge-
nas, quilombolas, comunidades tradicionais, comunidades urbanas, jus-
tiça social e ambiental, cultura e política.

Revisora
Cristiana Simão 

Seixas

Bióloga e Mestre em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), e doutora em Natural Resources and Environmental Mana-
gement pela University of Manitoba (2002), Canadá. É pesquisadora do 
Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (NEPAM) da Unicamp, onde 
co-coordena o grupo Conservação e Gestão de Recursos de Uso Comum 
(CGCommons) e o Laboratório de Manejo e Ecologia de Ecossistemas 
(LEME). Participa da coordenação da Plataforma Brasileira de Biodiver-
sidade e Serviços Ecossistêmicos (BPBES) (desde 2017) e colabora com 
a Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosys-
tem Services (IPBES) (desde 2014) e com a Community Conservation Re-
search Network (desde 2012).

Revisor Camilo Seabra

Possui Bacharelado em Ciências Biológicas com ênfase em Biologia Ma-
rinha pela Universidade Santa Cecilia (1998), Mestrado em Oceanografia 
(Oceanografia Biológica) pela Universidade de São Paulo (2004), Douto-
rado em Oceanografia (Oceanografia Biológica) pela Universidade de São 
Paulo (2008) e Pós-Doutorado (Oceanografia Biológica) no Departamento 
de Física e Química da Universidade de Cádiz - Espanha (2009). Atual-
mente é Professor Associado do Departamento de Ciências do Mar da 
Universidade Federal de São Paulo - Instituto do Mar - Campus Baixada 
Santista e Professor Permanente do PPG Interdisciplinar em Ciências e 
Tecnologia do Mar e do PGG Análise Ambiental Integrada (UNIFESP). Pro-
fessor Permanente do PPG Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros 
e Marinhos da Universidade Santa Cecília e Professor Colaborador do PPG 
Biodiversidade de Ambientes Costeiros da Universidade Estadual Paulis-
ta Julio de Mesquita (Campus do Litoral Paulista). Experiência nas áreas 
de Oceanografia Biológica e Biologia Marinha, com ênfase em Ecotoxi-
cologia.

Revisora/
Debatedora 

Josana Serrão 
Pinto

Coordenadora do Movimento Nacional dos Pescadores do Baixo Amazo-
nas integra as discussões em torno da falta de políticas públicas voltadas 
ao setor pesqueiro e ameaças aos povos de comunidades tradicionais 
que estão sendo expulsos dos próprios territórios devido a grandes obras 
como Hidrelétricas, drenagens dos rios, instalação de mineradoras e fa-
zendas.
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Revisora/
Debatedora 

Selene de Souza 
Carvalho 

Herculano dos 
Santos

Graduada em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas - RJ , 
Mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Coordenação dos Pro-
gramas de Pós Graduação em Engenharia da Produção - COPPE/UFRJ e 
Doutora em Ciências Humanas: Sociologia pela Sociedade Brasileira de 
Instrução - SBI/IUPERJ. É Professora Titular pela Universidade Federal 
Fluminense. Áreas de atuação: Sociedade e Ambiente (com ênfase em 
Ambiente Urbano e Desigualdades Sociais, Sustentabilidade e Justiça 
Ambiental, Ecologia Humana e Ecologia Política do Desenvolvimento 
Sustentável) e Estudos da Condição Social Feminina. Aposentada, in-
tegra o corpo docente do Programa de Pós-graduação em Sociologia e 
Direito - PPGSD, na Linha de Pesquisa sobre Conflitos Socioambientais. 
Foi membro fundador do RC-24/ Environment and Society da Associação 
Internacional de Sociologia - ISA e da ANPPAS - Associação Nacional de 
Pesquisas e Pós-graduação em Ambiente e Sociedade. Autora dos livros 
Em busca da boa sociedade, Niterói: Eduff, 2006, 426p..e Políticas Am-
bientais: o ambiente é você e você somos nós, Niterói: Eduff, 2013, 399p. 
Editou a Revista Eletrônica Vitas - Visões Transdisciplinares sobre Am-
biente e Sociedade, da UFF.

TIPO DE 
PARTICIPAÇÃO 

NOME MINI CV 
ORGANIZAÇÃO/

REDE QUE 
REPRESENTA 

Anfitriã Isabelle da 
Silveira

Anfitriã do time Educomunicação Socioambiental 
Costeira e Marinha e integrante dos times Plane-
jamento Espacial Marinho e Redes Internacionais 
de Aprendizagem - Oceanógrafa pela Universida-
de Federal do Paraná (UFPR), mestranda em Meio 
Ambiente e Desenvolvimento na UFPR e pós-gra-
duanda em História Contemporânea e Relações In-
ternacionais na Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUC-PR). Sócia Fundadora da Associação 
Oceano à Vista e integrante das redes Ouvidoria do 
Mar e PainelMar.

Oceano a Vista 

EDUCOMUNICAÇÃO 
SOCIOEMBIENTAL 
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Membro do 
Time, Revisor e 

Debatedor
Rafael Gué Martini

Revisor do capítulo Educomunicação Socioambien-
tal Costeira e Marinha no Brasil e sua relação com 
a Agenda 2030 - Professor da área de Educação e 
Comunicação na Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC). Doutor em Educação pela Univer-
sidade do Minho (PT), na linha Tecnologia Educati-
va. Membro do Conselho Consultivo Deliberativo da 
Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissio-
nais em Educomunicação (ABPEducom).

ABPEducom SC; 
Coletivo Memórias 
do Mar; Grupo de 
Pesquisa Educom 
Floripa

Membro do Time
Bianca Gabani 

Gimenez 

Graduanda em Oceanografia pela Universidade de 
São Paulo, realizando pesquisa com a relação do 
Lixo Marinho e transporte por correntes superfici-
ais. Colaboradora do Programa de Políticas Públicas 
do IOUSP e da Cátedra UNESCO para a Sustentab-
ilidade do Oceano. Estagiária do Programa HOB - 
PainelMar e é membra do time Justiça Socioambi-
ental.

Programa de 
Políticas Públicas 
IOUSP, Cátedra 
UNESCO para a 
Sustentabilidade 
dos Oceanos

Membro do 
Time, Revisora e 

Debatedora

Cristiane Parente 
de Sá Barreto

Revisora do capítulo Educomunicação Socioambi-
ental Costeira e Marinha no Brasil e sua relação com 
a Agenda 2030 - Jornalista, Educomunicadora. Dou-
tora em Comunicação pela Universidade do Minho. 
Mestre em Educação pela Universidade de Brasília. 
Mestre em Comunicação, Cultura e Educação pela 
Universidade Autônoma de Barcelona. Foi Debate-
dora do II Seminário Inter-redes do Programa HOB 
no webinar de Educomunicação Socioambiental.

Mentoria/ 
Consultoria em 
Educomunicação 
Socioambiental

Membro do Time 
Mariana Paul de 

Souza Mattos

Anfitriã do time de Pesca Sustentável - Oceanógra-
fa e MBA em Gerência de Projetos pela Universidade 
do Vale do Itajaí (UNIVALI) e Mestra em Oceanografia 
pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Pesquisadora no Laboratório de Gestão Costeira In-
tegrada (LAGECI) da UFSC e integrante das redes 
Coletivo Memórias Mar, Ouvidoria do Mar, Painel 
Mar, Teia de Redes de Apoio à Pesca Artesanal (TEIA 
PESCA), Red Ibermar e Liga das Mulheres pelos 
Oceanos.

Laboratório de 
Gestão Costeira 
Integrada 
(LAGECI/UFSC)

Membro do Time 
Marcela Dálete de 

Moraes Santos

Graduanda em Ciências Ambientais - UnB, com 
enfoque na temática de conflitos socioambien-
tais e ecologia. Integrante do Núcleo de Estudos 
Amazônicos - NEAz/CEAM/UnB, colaborando com 
o Movimento dos Atingidos pela Base Espacial de 
Alcântara (MABE). Estagiária do Programa HOB - 
PainelMar e colaboradora no capítulo do Time de 
Educomunicação SocioAmbiental.

Universidade de 
Brasília

Núcleo de Estu-
dos Amazônicos 
(Neaz/UnB)
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Membro do Time 
Julliet Correa da 

Costa

Oceanógrafa e Mestre em Gerenciamento Costeiro 
pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 
Atualmente, doutoranda em Geografia pela Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pesqui-
sadora no Laboratório de Gestão Costeira Integrada 
(LAGECI) da UFSC e no Grupo de Gestão Marinha e 
Costeira Ecossistêmica (GMC-Eco - FURG).

Laboratório de 
Gestão Costeira In-
tegrada (LAGECI)/ 
Grupo de Gestão 
Marinha e Costeira 
Ecossistêmica 
(FURG/ Agência 
Educomar)

Membro do Time 
Vanessa Elias 

Gomes da Silva

Graduanda de Licenciatura em Educomunicação 
(ECA/USP), dedicada às vertentes da Educomuni-
cação “Produção Midiática à Serviço da Educação” 
e “Expressão Comunicativa Através das Artes” por 
meio de projetos de iniciação científica e de cultura 
e extensão. Membro do Time de Educomunicação 
Socioambiental Costeira e Marinha e estagiária do 
Programa HOB, colaboradora do Capítulo de Edu-
comunicação SocioAmbiental e do Plano de Ação 
Inter-redes.

PainelMar

Departamento de 
Educomunicação 
da ECA/USP

Membro do Time 
e 

Debatedora

Patricia 
Zimermann

Educomunicadora. Mestra e Doutoranda em Ciên-
cias da Comunicação pela Escola de Comunicações 
e Artes(ECA)(USP). Especialista em Comunicação 
Organizacional com Formação para o Magistério 
Superior pela universidade do Vale de Itajaí. Grad-
uada em Gestão de Eventos pelo Instituto de Ensi-
no Superior de Joinville e em História da Arte pela 
Fundação Cultural de Joinville. Criou e Coordenou o 
Projeto Educom Joinville. Pesquisadora do Obser-
vatório de Comunicação, Responsabilidade Social 
e Sustentabilidade (SustenCOM) da ECA-USP e do 
Núcleo de comunicação e educação-USP. Ministra 
palestras e cursos de capacitação sobre Educomu-
nicação, Cultura e Meio Ambiente.

Observatório de 
Comunicação, 
Responsabilidade 
Social e Sustenta-
bilidade – Susten-
COM, ECA/USP

Debatedor 
Ronaldo Adriano 

Christofoletti

Professor na UNIFESP, desenvolve pesquisas integrando duas áreas de 
conhecimento: Ciências do Mar e Comunicação Científica. Atua na in-
terface entre ciência, políticas públicas e outros setores da sociedade. 
O objetivo é entender como a comunicação pode fortalecer a tomada 
de decisão e o engajamento de outros setores da sociedade em prol do 
desenvolvimento sustentável. Coordena o projeto Maré de Ciência que 
promove a cultura oceânica através de processos participativos e inte-
grando as ações locais às metas globais da Agenda 2030 e da Década do 
Oceano.
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Anfitriã Julliet Corrêa da 
Costa

Anfitriã do time Planejamento Espacial Marinho - 
Oceanógrafa e Mestre em Gerenciamento Costeiro 
pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 
Atualmente, doutoranda em Geografia pela Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pesqui-
sadora no Laboratório de Gestão Costeira Integrada 
(LAGECI) da UFSC e no Grupo de Gestão Marinha e 
Costeira Ecossistêmica (GMC-Eco - FURG).

Laboratório de 
Gestão Costeira In-
tegrada (LAGECI)/ 
Grupo de Gestão 
Marinha e Costeira 
Ecossistêmica 
(FURG/ Agência

Co-anfitriã Tânia Maria Serra 
de Jesus Nolêto

Geógrafa, Bacharel em Direito, Mestre em Desenvol-
vimento e Meio Ambiente, Auditora Fiscal Ambiental 
SEMAR/PI, Coordenação Gerenciamento Costeiro 
Piauí - Secretaria Estadual de Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos do Piauí.

Secretaria Es-
tadual do Meio 
Ambiente e dos 
Recursos Hídricos 
do Piauí - SEMAR/
PI

Membro do Time 

Mariana Bruck de 
Moraes 
Ponna 

Schiavetti

Mestre em Direito Político e Econômico - UPM. Pes-
quisadora do Projeto de Pesquisa “A estratégia de 
gestão sustentável dos recursos marinhos vivos 
e não vivos” UnB, UFC e UPM – CAPES. Membro do 
Grupo de Pesquisa CNPq Direito e Desenvolvimento 
Sustentável. Membro da Comissão de Meio Ambien-
te da OAB/SP.

Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie

Membro do Time 
Marinez Eymael 
Garcia Scherer

Bióloga e Doutora em Ciências do Mar pela Univer-
sidade de Cádiz, Espanha. Professora e Pesquisa-
dora na Universidade Federal de Santa Catarina e 
Coordenadora do Laboratório de Gestão Costeira 
Integrada. Professora visitante da Universidade 
de Cádiz para o Mestrado em Gestão Integrada de 
Áreas Litorais e treinadora acreditada em Planeja-
mento Azul e Planejamento Espacial Marinho (Pla-
nejamento Azul na Prática, BPiP - GIZ). Faz parte 
do grupo temático de especialistas, cuja função é 
apoiar o Grupo Global de Especialistas em Plane-
jamento Espacial Marinho (COI-UNESCO) durante a 
redação do Guia Internacional para o Planejamento 
Espacial Marinho.

Fórum do Mar, 
Rede IBERMAR

PLANEJAMENTO 
ESPACIAL MARINHO
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Membro do Time 
Daniel Hauer 

Queiroz Telles

Geógrafo e Doutor em Geografia Humana pela Uni-
versidade de São Paulo. Professor e Pesquisador do 
Centro de Estudos do Mar/Universidade Federal do 
Paraná. Coordenador do Laboratório de Geografia 
Marinha e Gestão Costeira (GEOCOST/CEM/UFPR).

Centro de 
Estudos do Mar

Observatório de 
Conservação 
Costeira

MarBrasil

Membro do Time 
Orleno Marques 
da Silva Junior

Engenheiro Ambiental, Doutor em Planejamento 
Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (COPPE/UFRJ). Coordenador do Programa de 
Gerenciamento Costeiro do Estado do Amapá (GER-
CO/AP).

GERCO

Membro do Time 
Naomy Christiani 

Takara

Mestre em Direito, Estado e Constituição pela Uni-
versidade de Brasília (UnB). Pesquisadora do Grupo 
de Estudos em Direito, Recursos Naturais e Susten-
tabilidade, da Universidade de Brasília (GERN/UnB).

GERN/UNB

Membro do Time 
Maria Teresa de 
Jesus Gouveia

Bióloga e Doutora em Ciências pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Servidora aposen-
tada do serviço público federal (JBRJ/MMA). Pes-
quisadora Colaboradora do Museu Nacional/UFRJ, 
Conselheira do Conselho Regional de Biologia -02 
(RJ / ES), e Coordenadora de Educação Ambiental 
e de Políticas Públicas do Projeto Coral Vivo. Faci-
litadora das Redes Brasileira de Educação Ambien-
tal, e de Políticas Públicas de Educação Ambienta. 
Experiência em docência e pesquisa nos campos 
da educação e conservação ambiental, e de acom-
panhamento e análise de políticas públicas ambien-
tais.

Instituto 
Coral Vivo /Rede 
de Educação Coral 
Vivo, Rede BIO-
MAR/Projeto Coral 
Vivo, 
REDÁGUA/
Projeto Coral Vivo

Membro do Time 
Enio Ricardo 

Gomes Júnior

Arquiteto e Urbanista, Mestre em Gestão Pública 
para o Desenvolvimento do Nordeste, atuou na 
Superintendência do Patrimônio da União em 
Alagoas - SPU/AL, onde participou de ações de 
planejamento, gestão e fiscalização na zona 
costeira. Atua como instrutor e facilitador da 
metodologia do Projeto Orla na empresa Orla Brasil.

Participo de um 
grupo de gestores 
da APA Costa dos 
Corais (AL/PE)
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Membro do Time 
Isabelle da 

Silveira

anfitriã do time Educomunicação Socioambiental 
Costeira e Marinha e integrante dos times Plane-
jamento Espacial Marinho e Redes Internacionais 
de Aprendizagem - Oceanógrafa pela Universida-
de Federal do Paraná (UFPR), mestranda em Meio 
Ambiente e Desenvolvimento na UFPR e pós-gra-
duanda em História Contemporânea e Relações In-
ternacionais na Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUC-PR). Sócia Fundadora da Associação 
Oceano à Vista e integrante das redes Ouvidoria do 
Mar e PainelMar.

Oceano a Vista 

Revisor(a) Julia Nyland

Oceanógrafa pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Mestra em 
Sensoriamento Remoto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), técnica em Geoprocessamento pelo Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul (IFRS). Doutoranda em Geografia pela Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), pesquisadora no Laboratório de Gestão Cos-
teira Integrada (LAGECI - UFSC) e no Grupo de Gestão Marinha e Costeira 
Ecossistêmica (GMC-Eco - FURG). Atualmente, professora substituta do 
curso técnico em Geoprocessamento do IFRS.

Revisor(a) e 
Deabtedora

Michele Quesa-
da-Silva

Bióloga e mestre em Oceanografia pela USP. Mestre em Planejamento Es-
pacial Marinho (PEM) pelo Programa Erasmus Mundus (Universidades de 
Sevilla, dos Açores e IUAV di Venezia). Atualmente é consultora na área de 
PEM para a Iniciativa MSPglobal da COI-UNESCO, sendo responsável pela 
elaboração da Estratégia de Participação Pública e pela coordenação do 
caso piloto na costa do Pacífico Sul da América Latina. Também é mem-
bro do Grupo de Especialistas MSPglobal que está elaborando uma nova 
guia internacional para o PEM

Revisor e 
Debatedor 

Milton Lafourcade 
Asmus

é Oceanógrafo e Mestre em Oceanografia Biológica pela Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG) e Doutorado em Ciências do Mar pela Uni-
versity of South Carolina (USA). É, atualmente, Secretário de Relações 
Internacionais e Professor do Instituto de Oceanografia da Universidade 
Federal do Rio Grande (IO-FURG). Asmus é membro do The Global Forum 
on Oceans, Coasts, and Islands e atua como Professor do Programa de 
Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catari-
na (UFSC). Coordena o Grupo Gestão Marinha e Costeira Ecossistêmica 
(GMC-Eco) com atuação focada em Gerenciamento Costeiro Integrado, 
Ecologia de Sistemas, Ecologia de Estuários e Gestão com Base Ecos-
sistêmica.

Debatedor Rodrigo Carvalho

Oficial da Marinha do Brasil. Bacharel em Eletrônica (Escola Naval). Gra-
duado no Curso de Hidrografia de Extensão - Categoria A (Organização 
Hidrográfica Internacional - OHI). Mestre em Engenharia Geodésica e 
Geomática (University of New Brunswick,Canadá)
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Debatedor 
Javier García 

Sanabria

"Professor Substituto Interino no Dep. de História, Geografia e Filoso-
fia da Universidade de Cádiz. Professor do Programa de Mestrado em 
“Gestão Integrada de Áreas Costeiras”; “Conservação e Manejo do Meio 
Ambiente Natural” e do Programa de Mestrado em ""Patrimônio, Ar-
queologia e História Marítima"". É coordenador do módulo de “Planeja-
mento Espacial Marinho” da Pós-Graduação em Gestão Integrada de 
Áreas Costeiras. Participou de uma série de projetos locais, como a 
Demarcação Costeira Andaluzia-Atlântica, em Cádiz, bem como proje-
tos nacionais, como o projeto da Rede Espanhola de Gestão Integrada 
das Áreas Litorâneas (REGIAL), e mais recente, da formulação da Estra-
tégia de Gestão Integrada do Mar Menor (Murcia). Entre os projetos in-
ternacionais, atuou na criação e coordenação da Rede Ibero-Americana 
de Gestão Costeira Integrada (IBERMAR), o projeto europeu CIT (Centro 
de Inovação e Tecnologia no Turismo Transfronteiriço Andaluzia-Mar-
rocos), e no projeto mais recente European Marsp (Planejamento Es-
pacial Marinho na Macaronésia), que foi desenvolvido nos últimos dois 
anos na área dos arquipélagos dos Açores, Madeira e Canárias Ilhas. 
"

TIPO DE 
PARTICIPAÇÃO 

NOME MINI CV 
ORGANIZAÇÃO/

REDE QUE 
REPRESENTA 

Anfitriã Mariana Paul de 
Souza Mattos

Anfitriã do time de Pesca Sustentável - Ocea-
nógrafa e MBA em Gerência de Projetos pela 
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e Mes-
tra em Oceanografia pela Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (UFSC). Pesquisadora no 
Laboratório de Gestão Costeira Integrada (LA-
GECI) da UFSC e integrante das redes Coletivo 
Memórias Mar, Ouvidoria do Mar, Painel Mar, 
Teia de Redes de Apoio à Pesca Artesanal (TEIA 
PESCA), Red Ibermar e Liga das Mulheres pelos 
Oceanos.

Laboratório de 
Gestão Costeira 
Integrada 
(LAGECI/UFSC)

PESCA SUSTENTÁVEL
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Co-anfitrião Pedro Henrique 
Dias Marques

Cientista Socioambiental (UFMG), mestre em 
Ciências e Tecnologias Ambientais (UFSB). 
Profissionalmente atua com Áreas Protegidas 
e comunidades tradicionais. Desenvolve pes-
quisa nas áreas de ecologia humana, gestão 
de áreas protegidas, sistemas de informações 
geográficas e ciências sociais aplicadas. Parti-
cipa como voluntário da Ouvidoria do Mar e do 
Programa Horizonte Oceânico Brasileiro.

Ouvidoria do Mar

Membro do 
Time 

Lara Iwanicki

Engenheira Ambiental (UNESP) e Mestre em 
Gestão Ambiental pela Universidade de Yale 
(EUA). Atua como cientista marinha na ONG 
Oceana, em campanhas de advocacy relaciona-
das à pesca, proteção de habitats marinhos e 
transparência. Atualmente coordena a campa-
nha de redução da poluição marinha por plásti-
cos no Brasil. Integra o time de Pesca Susten-
tável do HOB.

OCEANA

Membro do
 Time 

Carlos Eduardo 
Villaça

Bacharel em Oceanografia Biológica; Membro re-
presentante do Setor Industrial Pesqueiro – Cadeira 
do Sindfrio CE; Líder do MasterPlan – Rotas Estra-
tégicas para Economia do Mar; Diretor Técnico do 
Coletivo Nacional da Pesca e Aquicultura – Conepe; 
Coordenação do Projeto de Melhoria de Pescarias – 
PROME-FIP. 

CONEPE

Membro do 
Time 

Simone 
Madalosso

Bióloga e mestre em Práticas em Desenvolvi-
mento Sustentável pela Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Atua nas te-
máticas da pesca artesanal, comunidades tra-
dicionais, conflitos socioambientais, gestão 
participativa em unidades de conservação, pla-
nejamento e análise socioeconômica e proces-
sos de governança. Atualmente ocupa o cargo 
de Analista em Governança e Desenvolvimento 
na Rare, exercendo atividades voltadas ao de-
senvolvimento e implementação de políticas 
públicas, parcerias e gestão em redes.

RARE

Membro do Time Mariana Clauzet

Bióloga, com mestrado e doutorado Interdisicpli-
nar na área de Ecologia Humana e especializada 
em Políticas Públicas para o desenvolvimento local, 
atuando em territórios com elevada biodiversidade 
nos quais vivem populações que sobrevivem do uso 
de recursos naturais comuns.

Ouvidoria do Mar
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Membro do 
Time 

Letícia Bruning 
Canton

Oceanóloga pela Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG) e Especialista em Economia e Meio Ambiente 
pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Proprietá-
ria da Oceanus ME, empresa voltada a atividades pro-
fissionais, científicas e técnicas nas áreas de pesca e 
aquicultura Membro do Painel Brasileiro para o Futuro 
do Oceano (Painel Mar) e do time de Pesca Sustentável 
do Programa Horizonte Oceânico Brasileiro (HOB).

Membro do Painel 
Brasileiro para o 
Futuro do Oceano 
(Painel Mar), do 
Programa Hori-
zonte Oceânico 
Brasileiro (HOB) e 
colaboradora da 
Liga das Mulheres 
pelos Oceanos

Membro do 
Time

Felippe 
Veneziani 

Abbatepaulo

Mestre em Aquicultura e Pesca (IP-SP), Oceanógrafo 
(UFPR). Diretor Presidente da Oceano à Vista. Integra 
os times ‘Pesca Sustentável’ e ‘Redes de Aprendizagem 
Marinhas’ do HOB.

Oceano à Vista

Membro do 
Time

Monica Brick 
Peres

Possui graduação em Licenciatura e Bacharelado 
Ciências Biológicas pela Universidade Santa Úrsula, 
mestrado e doutorado em Oceanografia Biológica pela 
Fundação Universidade Federal do Rio Grande e espe-
cialização em Interdisciplinaridade e Produção de Con-
hecimento, na Universidade de Kiel, Alemanha. Tem 
experiência na área de biologia pesqueira, dinâmica 
de populações, biologia da conservação da megafauna 
marinha, ferramentas de seleção de áreas protegidas, 
ecologia pesqueira, levantamento de conhecimento 
ecológico tradicional, diagnóstico e gestão de pesca, 
legislação e políticas públicas. Nos últimos anos tem 
trabalhado com políticas de conservação de biodiver-
sidade marinha e gestão científica da pesca.

Ouvidoria do Mar

Membro do 
Time

Jocemar 
Tomasino 
Mendonça

Possui graduação em Oceanografia pela Fundação 
Universidade Federal do Rio Grande (1991), mestrado 
em Oceanografia (Oceanografia Biológica) pela Univer-
sidade de São Paulo (1998) e doutorado em Ecologia e 
Recursos Naturais pela Universidade Federal de São 
Carlos (2007). Atualmente é pesquisador científico do 
Instituto de Pesca. Tem experiência na área de Ocea-
nografia, com ênfase em Pesca, atuando principal-
mente nos seguintes temas: pesca, ecologia e gestão 
de recursos naturais. Apresenta dezenas de publica-
ções técnicas e científicas nas áreas de ecologia, pes-
ca, etnologia e sociologia.

Rede Ater Pesca
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Revisor
Carlos 

Alberto Pinto dos 
Santos

Carlinhos, Pescador Extrativista Costeiro e Marinho. Morador da RESEX 
de Canavieiras - Bahia na região dos Abrolhos na Bahia - Brasil. Filho de 
jangadeiros e também jangadeiro atua na pesca desde criança. Ativista 
e militante em defesa das RESEX no Brasil modelo de área protegida que 
tem como objetivo proteger os meios de vida e cultura das comunida-
des tradicionais extrativistas, vistas pelas comunidades como estratégia 
de garantia dos territórios e maretórios das Comunidades Tradicionais 
Extrativistas Pesqueiras frente ao avanço da destruição dos ambientes 
costeiros e marinhos no Brasil. Membro fundador da Associação Mãe da 
RESEX de Canavieiras e um dos fundadores da CONFREM BRASIL - Co-
missão dos Extrativistas Costeiros e Marinhos do Brasil- organização de 
atuação local, nacional e internacional, que desde sua criação em 2007 
ajudou a criar mais de 16 Reservas Extrativistas ao longo da costa Brasi-
leira. Membro do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicio-
nais - CNPCT.

Revisor
Renato Azevedo 
Matias Silvano

Possui diplomas de licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas, 
além de Mestrado e Doutorado em Ecologia pela Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) e pós-doutorado na University of Queensland 
(Australia). Professor titular na Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), coordena o Laboratório de Ecologia Humana e Peixes. Atua 
nas linhas de pesquisa de ecologia humana, etnobiologia e ecologia de 
peixes, relacionadas à pesca.

Debatedor e 
revisor

Francisco Ozina 
Costa

 Empresário, responde pela Netuno Alimentos Ltda., a Netumar (Fortale-
za Ceará). Iniciou como estagiário na Cepesca Ceara Pesca SA.  Iniciou 
como estagiário na Cepesca- Ceara Pesca SA e hoje opera regionalmen-
te, tem ampla cadeia de fornecedores no litoral brasileiro: Restaurantes, 
Hoteis, Barracas de Praia e Redes regionais de Supermercados. 

Debatedora e 
revisora

Beatrice Padovani

Professora do departamento de Oceanografia da Universidade Federal de 
Pernambuco, graduação em Ciências Biológicas, mestrado na FURG dou-
torado na James Cook University tem trabalhado em ecologia de ecossis-
temas incluindo ecologia pesqueira em sistemas tropicais.

Debatedor
Marcos Luis de 

Souza
Representante da COMISSÃO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DAS RE-
SERVAS EXTRATIVISTAS COSTEIRAS E MARINHAS

Debatedora Marizelha Lopes
Pescadora artesanal , militante do Movimento dos pescadores e pesca-
doras artesanal MPP e Taambem militante da articulação de mulheres 
pescadoras ANP
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Anfitrião Bruno Libardoni

 anfitrião do time de Política e Governança Internacio-
nal - Oceanógrafo, mestre em Sistemas Costeiros e 
Oceânicos pela Universidade Federal do Paraná (UFPR 
- Brasil), mestre em Biodiversidade Marinha e Conser-
vação pelas Gent universiteit (Bélgica), Universidade 
do Algarve (Portugal), Universität Bremen (Alemanha), 
Universidad de Oviedo (Espanha), Klaipèdos Univer-
sitetas (Lituânia) e Université Pierre et Marie Curie 
(França), e doutor em Geociências, especialização 
em Geoquímica Ambiental pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF - Brasil). Fundador da Infinito Mare, 
empresa focada em pesquisa, inovação e educação 
em ciências ambientais, marinhas e sustentabilidade.

Infinito Mare

Anfitriã Alessandra 
Pfuetzenreuter

Co-anfitriã do Time de Política e Governança Interna-
cional - Mestranda em Oceanografia - Gerenciamento 
Costeiro, Integrante do Laboratório de Gestão Cos-
teira Integrada - UFSC, e membra do Projeto Subsí-
dios para Avaliação do Termo de Adesão de Gestão de 
Praias. Integrante do GT-Gerco - Babitonga. Integra o 
time de Política e Governança Internacional Marinha 
do HOB. E membra do Fórum do Mar.

LAGECI, Painel 
Mar, Gerco 
Babitonga, Fórum 
do Mar

Membro do 
Time 

Mariana Bruck 
de Moraes 

Ponna 
Schiavetti

Mestre em Direito Político e Econômico - UPM. Pesqui-
sadora do Projeto de Pesquisa “A estratégia de gestão 
sustentável dos recursos marinhos vivos e não vivos” 
UnB, UFC e UPM – CAPES. Membro do Grupo de Pes-
quisa CNPq Direito e Desenvolvimento Sustentável. 
Membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB/SP.

Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie

Membro do 
Time 

Jemilli 
Castiglioni 

Viaggi

Mestre em Biodiversidade (UNIRIO).Doutoranda no 
Programa de Ecologia da UFRJ. Consultora do Insti-
tuto Brasileiro de Biodiversidade. Co-criadora do Blog 
de divulgação científica: Popularizando Ciencia. Inte-
gra o time Política e Governança Internacional Mari-
nha do HOB.

Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro

Instituto Brasileiro 
de Biodiversidade

POLÍTICA E GOVERNANÇA 
INTERNACIONAL
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Membro do Time 
Natalia de 

Miranda Grilli

Mestre em Oceanografia (IO-USP). Consultora de 
comunicação do projeto "Construindo conhecimen-
to para o combate ao lixo no mar: o Plano de Moni-
toramento e Avaliação de Lixo no Mar no estado de 
São Paulo". Colaboradora na Bloom - Agência de Mu-
dança e no Laboratório de Manejo, Ecologia e Con-
servação Marinha do IOUSP. Integrante do Instituto 
Costa Brasilis. Conselheira da Liga das Mulheres pe-
los Oceanos. Integra o time de Política e Governança 
Internacional Marinha do HOB.

Liga das Mulheres 
pelo Oceano;Youth 
Climate Leaders

Laboratório de 
Manejo, Eco-
logia e Con-
servação(IOUSP)

Bloom

Instituto Costa 
Brasilis;

Revisor(a)
Leandra Regina 

Gonçalves

revisora dos capítulos Governança e Política Internacional e Mandato 
Coletivo. Bióloga, Doutora em Relações Internacionais. Atualmente é 
pós-doutoranda no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Pau-
lo. Participa como pesquisadora das redes de pesquisa da Plataforma 
Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, Governança do 
Sistema Terra e Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista face 
à variabilidade climática.

Revisor(a) Fernanda Daltro 

Profissional com 15 anos de experiência reconhecida na área ambiental, 
dividida entre o Ministério do Meio Ambiente e a ONU Meio Ambiente no 
Brasil. Campaigner com atuação em awareness e advocacy. Estratégias 
de comunicação e articulação de parceiros nos setores público, privado 
e terceiro setor. Iniciando uma carreira no setor privado, apoiando a Co-
ca-Cola Brasil em suas metas do plano Mundo Sem Resíduos.

Debatedor(a)
Rubens Harry 

Born
Mestre e Doutor em saúde pública e ambiental. Componente de redes 
com enfoque em temáticas Socioambientais

Debatedor(a)
Ana Flávia 

Platiau
Instituto de Relações Internacionais da UnB.

Debatedor(a) Carina Oliveira
Professora da Faculdade de Direito (UnB). Codiretora do Grupo de Estu-
dos em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade (GERN-UnB)
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Anfitriã Larisse 
Faroni-Perez

Anfitriã do time de Estressores Ecossistêmicos e Ce-
nários Futuros e, integrante dos times Mandato Cole-
tivo e Justiça Socioambiental. Bacharel em Ciências 
Biológicas (UFRRJ), Profissional em Ciências Ambien-
tais (UFRJ), Mestre em Zoologia (UNESP), Doutora em 
Ecologia (UFSC) com período de 12 meses no Muséum 
national d'histoire naturelle (França). Fez Pós-Douto-
rado em Ecologia (UFJF), e cursou os treinamentos 
internacionais “The São Paulo School of Advanced 
Science on Scenarios and Modelling on Biodiversity 
and Ecosystem Services to Support Human Well-
-Being” (BPBES/FAPESP), “Ocean Governance, Scien-
ces & Geoethics” (IOI-TC-LAC) e Lider da Realidade do 
Clima (The Climate Reality Project). Atua em pesqui-
sas científicas relacionadas à biodiversidade mari-
nha, modelagem ecológica, serviços ecossistêmicos, 
áreas protegidas, governança oceânica, mudanças 
climáticas e cenários futuros. Atualmente trabalha 
pela saúde e sustentabilidade do Oceano através do 
Instituto Geração Oceano X (GOX).

Instituto Geração 
Oceano X

Membro do 
Time 

Maria Eugênia 
Fernandes 

Freitas

Graduanda em Oceanografia - IOUSP, realiza sua pes-
quisa no Laboratório de Manejo, Ecologia e Conser-
vação Marinha, em conjunto com o Laboratório de Si-
mulação e Previsão Numérica Hidrodinâmica, ambos 
do IOUSP. Contribuiu no planejamento de ações con-
servacionistas no Programa Marinho da WWF-Brasil e 
foi estagiária do HOB por 1 ano. Atualmente é colabo-
radora técnica da Cátedra UNESCO para Sustentabi-
lidade dos Oceanos e integrante do time Estressores 
Ecossistêmicos e Cenários Futuros.

Laboratório de 
Manejo, Ecologia 
e Conservação do 
Instituto Ocean-
ográfico da USP

ESTRESSORES 
ECOSSISTÊMICOS E 
CENÁRIOS FUTUROS
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Membro do 
Time 

Anaide 
Wrublevski 

Aued

"Bióloga pela UFSM e doutora em Ecologia pela UFSC. 
Pesquisadora da Rede Nacional de Biodiversidade 
Marinha do Brasil (SISBIOTA-Mar) e do projeto PELD 
Ilhas Oceânicas, onde também é pós-doutoranda 
(UFF) e responsável técnica. Integra o time Estresso-
res Ecossistêmicos e Cenários Futuros. Atualmente 
trabalha pela saúde e sustentabilidade do Oceano 
através do Instituto Geração Oceano X (GOX)."

SISBIOTA-Mar 

PELD Ilhas Oceâni-
cas

Membro do 
Time 

Camila Domit

Bióloga pela Universidade Estadual de Londrina 
(UEL) e doutora pela Universidade Federal do Pa-
raná (UFPR). Desde 2008 é bióloga e pesquisadora 
da UFPR, onde é responsável pelo Laboratório de 
Ecologia e Conservação, o qual tem suas ações di-
recionadas à conservação da megafauna marinha 
e ecossistemas associados. Atua em projetos de 
monitoramento da biodiversidade marinha e efei-
tos de impactos antrópicos,  além de participar de 
diferentes fóruns e redes referentes à ações para 
planejamento para a conservação e governança dos 
oceanos. Junto ao HOB compõe o time Estressores 
ecossistêmicos e Cenários Futuros. 

REMASUL/REMAB

Coalizão UFPR 
pela Década dos 
Oceanos

MarBrasil

Laboratório de 
Ecologia e 
Conservação - 
CEM/UFPR

Membro do 
Time 

Gabriela 
Kostrzewycz 

Pereira

Bacharela em Geografia pela Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG), graduanda em Oceanografia 
no Centro de Estudos do Mar (CEM) da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), atuou como estagiária no 
Programa HOB e é membra do time de Estressores 
Ecossistêmicos e Cenários Futuros. Atualmente tra-
balha pela saúde e sustentabilidade do oceano atra-
vés da Geração Oceano X (GOX).

Centro de Estudos 
do Mar (CEM)/ Uni-
versidade Federal 
do Paraná (UFPR)

Instituto Geração 
Oceano X (GOX);

Debatedor(a) 
Camilo Dias 

Seabra 
Pereira

Possui Bacharelado em Ciências Biológicas com ênfase em Biologia Ma-
rinha pela Universidade Santa Cecilia (1998), Mestrado em Oceanografia 
(Oceanografia Biológica) pela Universidade de São Paulo (2004), Doutorado 
em Oceanografia (Oceanografia Biológica) pela Universidade de São Pau-
lo (2008) e Pós-Doutorado (Oceanografia Biológica) no Departamento de 
Física e Química da Universidade de Cádiz - Espanha (2009). Atualmente 
é Professor Associado do Departamento de Ciências do Mar da Universi-
dade Federal de São Paulo - Instituto do Mar - Campus Baixada Santista e 
Professor Permanente do PPG Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia 
do Mar e do PGG Análise Ambiental Integrada (UNIFESP). Professor Perma-
nente do PPG Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros e Marinhos da 
Universidade Santa Cecília e Professor Colaborador do PPG Biodiversidade 
de Ambientes Costeiros da Universidade Estadual Paulista Julio de Mes-
quita (Campus do Litoral Paulista). Experiência nas áreas de Oceanografia 
Biológica e Biologia Marinha, com ênfase em Ecotoxicologia.
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Debatedor(a)
Priscila da Mata 

Cavalcante

"Graduação - Direito USP; Mestrado - Direito UFBA - Sistema Internacional 
de Cooperação para o Desenvolvimento; MBA - ISAE/FGV - Gerenciamento 
de Projeto. Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação 
e Urbanismo (GAEMA - Regional Paranaguá) Ministério Público do Estado do 
Paraná. Promotora de Justiça MPPR - GAEMA/Paranaguá"

Debatedor(a)
Dep. Rodrigo 

Agostinho

Advogado e Deputado Federal. Integra a Frente Parlamentar Ambientalista 
do Congresso Nacional e é membro da Diretoria da Frente Parlamentar Mis-
ta Ética Contra a Corrupção.

Debatedor(a) Alexander Turra

Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campi-
nas e mestrado e doutorado em Ecologia pela Universidade Estadual de 
Campinas. E professor titular do IOUSP e responsável pela Cátedra UNES-
CO para a Sustentabilidade dos Oceanos, além de diversas atuações em 
grupos, programas e redes que atuam com conservação marinha, impacto 
ambiental marinho; Mudanças climáticas; Lixo nos mares e ecologia de po-
pulações e comunidades marinhas.

Debatedor(a) 
Ademilson 
Zamboni

DIRETOR GERAL DA OCEANA BRASIL. Oceanólogo, Mestre e Doutor em En-
genharia Ambiental pela Universidade de São Paulo. Oceana

TIPO DE 
PARTICIPAÇÃO 

NOME MINI CV 
ORGANIZAÇÃO/

REDE QUE 
REPRESENTA 

Anfitriã e 
tradutora

Steffany 
Katherine 
Baudisch

Anfitriã do time de Redes de Aprendizagem Marinha, 
oceanógrafa e mestre em Engenharia de Recursos 
Hídricos e Ambiental, com foco em contaminantes 
emergentes, pela Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). Diretora Financeira da Associação Oceano à 
Vista.

Oceano à Vista

Membro do 
Time e Tradutor

Felippe 
Veneziani 

Abbatepaulo

Mestre em Aquicultura e Pesca (IP-SP), Oceanógrafo 
(UFPR). Diretor Presidente da Oceano à Vista. Integra 
os times ‘Pesca Sustentável’ e ‘Redes de Aprendiza-
gem Marinhas’ do HOB.

Oceano à Vista

REDES DE
APRENDIZAGEM
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Membro do 
Time e 

Tradutora

Isabelle da 
Silveira

Oceanógrafa pela Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), mestranda em Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento na UFPR e pós-graduanda em História Con-
temporânea e Relações Internacionais na Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Sócia 
Fundadora da Associação Oceano à Vista e integran-
te das redes Ouvidoria do Mar e PainelMar.

Oceano à Vista

Membro do 
Time

Luis Henrique 
Oliveira da Silva 

Graduação (2018) e mestrado (2020) em Oceanologia 
pela Universidade Federal do Rio Grande. Membro da 
Oceano à Vista desde 2016, participando em diversos 
projetos desde então.

Oceano à Vista

Membro do 
Time 

Daniel Hauer 
Queiroz Telles

Geógrafo e Doutor em Geografia Humana pela Uni-
versidade de São Paulo. Professor e Pesquisador do 
Centro de Estudos do Mar/Universidade Federal do 
Paraná. Coordenador do Laboratório de Geografia 
Marinha e Gestão Costeira (GEOCOST/CEM/UFPR).

Centro de Estudos 
do Mar

Observatório de 
Conservação 
Costeira

MarBrasil

Orientador
Leopoldo 
Cavaleri

Integrante da Secretaria Executiva do PainelMar, 
cientista da área da etnoecologia, etnoconservação 
marinha e governança do oceano. Está envolvido na 
construção de redes de aprendizagem para ação, 
utilizando métodos inter- e transdisciplinares e pro-
movendo o engajamento voluntário para o aperfei-
çoamento da governabilidade e saúde dos oceanos 
(https://leocavaleri6.wixsite.com/oceanhealersuni-
te).

Painel Mar

Orientador e 
Debatedor

Patrick Christie Professor da University of Washington: School of Marine Affairs

Tradutora
Gabriela Nalini 

Santos

Possui graduação em Oceanografia pela Universidade Federal do Paraná 
(2013) e mestrado em Dinâmica dos Oceanos e da Terra com enfâse em 
geofísica pela Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área 
de Oceanografia Física.

Tradutores Oceano à Vista
Somos profissionais e estudantes das Ciências do Mar em busca de 
amenizar ou sanar problemáticas identificadas no cotidiano de nossas 
profissões e cursos!

Debatedor(a) Marlena Skrobe
MMA Candidate, University of Washington (2020) BA, Marine Affairs & Visual 
Journalism, University of Miami, Rosenstiel School of Marine and Atmos-
pheric Science (2012)

Debatedor(a) 
Benjamin 
Kantner

MA Candidate, University of Washington (2020) MMA Candidate, University 
of Washington (2020)

Debatedor(a) Henry Bell
MMA Candidate, University of Washington (2020) BA, Geography & Environ-
mental Studies, Middlebury College (2014)
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Debatedor(a) Dave Berndtson
Master of Marine Affairs, University of Washington (2020) Bachelor of Sci-
ence, Biology and Psychology, University of Wisconsin-Madison (2012)

Debatedor(a) Katy Dalton
MMA Candidate, University of Washington (2020) BA, Biology, Colorado Col-
lege (2016)

TIPO DE 
PARTICIPAÇÃO 

NOME MINI CV 

Autora do 
Estudo de Caso

Raquel 
Dezidério Souto

Pós-doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Geografia e doutora 
em Ciências (UFRJ). Mestra em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais 
pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE). Bacharel em 
Oceanografia (UERJ). Professora colaboradora em projetos no Laboratório 
de Cartografia - GeoCart/UFRJ. Presidenta no Instituto Virtual para o De-
senvolvimento Sustentável - IVIDES.org.

ESTUDO DE CASO 
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Ampliando o Horizonte da Governança Inclusiva para o

desenvolvimento sustentável do oceano brasileiro

Fotografia e poema de Márcio

José de Novaes, "Rede de

Poesias"

Barra do Saí, Itapoá - SC

"Amanheceu

Voando alto lá no céu

Um bando de garça anunciou

Alvorada lá no mar
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No mar da cultura popular"
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Estrutura do programa

O PainelMar é uma rede-de-redes, fruto da expansão e consolidação

da atuação das redes costeiras e marinhas no Brasil, formalizando-se

em 2015 a partir de seu Documento BaseO PainelMar tem como missão

fundamental “Atuar como plataforma colaborativa multisetorial de

indivíduos e organizações na interface do conhecimento e tomadas de

decisão, visando a qualificação de políticas para o uso sustentável e

saúde dos oceanos”.  O Programa Horizonte Oceânico Brasileiro (HOB)

formata-se a partir de um plano de ação construído pelos membros do

PainelMar, objetivando a articulação e criação de oportunidades para

o protagonismo de profissionais em início de carreira na interface

entre o conhecimento e as políticas públicas, com um foco nos temas

da governança inclusiva para a implementação do Objetivo de

Desenvolvimento Sustentável No.14.

Nosso modelo operacional de trabalho

As ações desenvolvidas pelo grupo são executadas a partir de um

modelo operacional descentralizado de pesquisa-ação transdisciplinar

que visa atender os objetivos do PainelMar e do Programa HOB a

partirde Seminários Inter-Redes e a elaboração e implementação de

Planos de Ação Inter-Redes. O programa realiza a editoração

colaborativa da síntese de conhecimentos e a elaboração de produtos

de educomunicação. Esse modelo contribui para consolidar um

ecossistema educomunicativo que estimula o protagonismo da

juventude e o diálogo inter-geracional voltado ao empreendedorismo

socioambiental na fronteira entre diferentes sistemas de conhecimento

ecológico e suas interfaces de suporte às políticas públicas.

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

AMPLIANDO O HORIZONTE DA GOVERNANÇA

INCLUSIVA 

para o desenvolvimento sustentável do oceano brasileiro

Nós nos perguntamos, qual a potencial contribuição das redes

costeiras e marinhas brasileiras para uma governança inclusiva da

implementação da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável?

Qual o melhor conhecimento disponível sobre os temas principais

costeiros e oceânicos face à realidade brasileira?
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Seminários inter-redes norteadores do processo 

Mandato Coletivo

Educomunicação Socioambiental Costeira e Marinha

Redes de Aprendizagem Marinha

Justiça Socioambiental

Planejamento Espacial Marinho

Política e Governança Internacional

Pesca Sustentável

Estressores Ecossistêmicos e Cenários Futuros

Estudo de Caso: O Óleo no Mar Brasileiro

O I Seminário Inter-Redes, realizado em abril de 2019 com 50

participantes e 31 redes, culminou na formação de 8 times pesquisa-

ação em torno de temas sensíveis às prioridades de atuação das redes

participantes. Em novembro do mesmo ano, um encontro em São Paulo

definiu as lideranças de cada time, o aprofundamento da editoração

colaborativa e as questões a serem exploradas pelo Vol I HOB: qual a

potencial contribuição das redes costeiras e marinhas brasileiras

para uma governança inclusiva da implementação da Agenda

2030 de Desenvolvimento Sustentável? Qual o melhor

conhecimento disponível sobre os temas principais costeiros e

oceânicos face à realidade brasileira?

A partir dos capítulos dos times pesquisa-ação publicados no Vol I do

HOB, foram elaboradas as Sínteses para Tomadores de Decisão,

apresentadas nesta edição:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Todos os conteúdos desta síntese foram preparados com muito carinho

e dedicação por meio de várias mãos, mentes atentas e

comprometidas com um trabalho editorial verdadeiramente

colaborativo. Esperamos que este material ofereça um horizonte de

sustentação conceitual e programático para uma frutífera jornada de

aprendizagem e ações inter-redes no Brasil para os próximos anos.

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO
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I VOLUME

SÍNTESE PARA TOMADORES
DE DECISÃO

Quantas vezes lhe foi apresentada a possibilidade de

participar da construção de políticas públicas e processos de

tomada de decisão? Para termos um país justo, sustentável,

diverso e democrático é preciso que exista incentivo para que

as pessoas construam processos participativos e ocupem os

espaços previstos nos comitês, fóruns e conselhos de forma

representativa.

ADAPTADORES

Bianca Gabani

Hiarque de Oliveira

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

Encontre este assunto na íntegra no I Volume Horizonte

Oceânico Brasileiro, disponível para leitura em

https://painelmar.com.br/2020/08/21/volumes-hob/
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O Programa HOB e as ações em rede de incidência nas políticas

públicas para a zona costeira e marinha. Desde as atividades da

rede Ouvidoria do Mar na Cúpula dos Povos, que ocorreu

paralelamente à Rio+20 em 2012, as ações de advocacy inter-redes

voltadas ao ambiente costeiro e marinho vêm ganhando força e se

expandindo. Em 2015, a rede Ouvidoria do Mar contribuiu para a

identificação de prioridades para a Agenda Socioambiental 2015-

2018 no tema das políticas públicas para o mar e costas,

possibilitando um primeiro panorama do advocacy em redes sob esta

temática no Brasil. Em 2017, com a identificação de gargalos de

participação da sociedade civil no GI-GERCO, foi proposta uma

construção de um modelo de incidência em redes para qualificar e

ampliar a participação convergente e sinérgica de diversos atores e

interesses sob uma plataforma socioambiental. Enfim, no mesmo ano

uma cadeira da sociedade civil foi oportunizada às redes costeiras e

marinhas no GI-GERCO, endossando o Dr. Leopoldo Cavaleri

Gerhardinger, articulador do PainelMar e que, em 2018, se tornaria

responsável técnico do Programa HOB. O Painel Brasileiro para o

Futuro do Oceano – PainelMar, que iniciava sua construção antes

mesmo da Rio+20 e que foi consolidado em 2015, juntamente ao

programa HOB se dispõem a auxiliar na construção e fortalecimento

dos espaços de representação e no alcance das metas

estabelecidas pelas agendas nacionais e internacionais, visando a

qualificação de políticas para o uso sustentável e saúde dos

oceanos.

MANDATO COLETIVO

Mandato Coletivo

Mandato de tamanho reduzido de coparlamentares que em geral

atuam em causas sociais parecidas. No caso do HOB, trata-se de um

agrupamento que visa interconectar os times de pesquisa ação ao

mesmo tempo que pretende se auto-organizar para fazer incidência em

políticas públicas baseada no melhor conhecimento disponível sobre o

ambiente costeiro e marinho.

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO
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monitorar, sob diferentes olhares,

os processos legislativos

assessoria técnico jurídica para a

construção de novos marcos

legais

elaboração de propostas de lei

que compreendam interesses

multilaterais

sinergia entre agendas para

incidência política

aprendizagem e construção de

consenso coletivo

aumento da efetividade das

estratégias; especialização do

conhecimento

atuação em temas

interdisciplinares; diálogo com

diferentes tomadores de decisão;

maior mobilização dos

movimentos sociais e populares;

interação com o 1º, 2º e 3º setor 

legitimidade de processos

participativos e credibilidade na

construção de conhecimentos

capacitação e qualificação contínua

dos participantes

formulação e monitoramento de

objetivos e resultados de médio a

longo prazo

identificação das potencialidades de

cada rede; promoção do

empreendedorismo social

necessidade de identificação e

fidelidade com a causa

socioambiental

habilidade em perseguir resultados

coletivamente

racionalidade voltada à defesa dos

bens comuns e do interesse público

capacidade de autocrítica e

habilidade para moderação de

conflitos

combater o corporativismo, a falta de

representatividade e a falta de

publicidade e transparência

predisposição e compromisso com a

discussão prévia das pautas para

posicionamentos coletivos e enfrentar

divergências de priorização entre as

agendas de interesse social

econômico e ambiental e aquela

adotada pela gestão pública vigente

VANTAGENS

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

MANDATO COLETIVO

DESAFIOS
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QUAL A DIFERENÇA ENTRE ADVOCACY, LOBBY

E ATIVISMO? 

LOBBY: ações que visam atender aos setores privados e corporativos, onde

estratégias são tomadas para influenciar políticas públicas em prol das

demandas de um grupo específico.

Em função de, em alguns casos, ocorrerem sem muita transparência, estes

processos

podem acabar gerando uma impressão “negativa”.

ATIVISMO: ações públicas, através de confrontos de ideias e embates como

estratégia de

disputa política, voltadas a causas específicas com a intenção de chamar a

atenção e

pressionar a sociedade e os tomadores de decisão.

ADVOCACY: tem valores compartilhados, foco em problemas que exigem

ação coletiva, como os direitos humanos e proteção ambiental, e busca

promover mudanças em políticas públicas e diminuir a distância entre os

parlamentares e a sociedade civil.

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

MANDATO COLETIVO

CONFRONTO

PÚBLICO

CONSENSO

PRIVADO

Cartas e posicionamentos

públicos

Encontro de

espacialistas

Reunião com

tomadores de decisão

Mídia/

Imprensa

Abaixo assinado

Boicote

Passeata

Adaptado de MORGATTO E GOZETTO

LOBBY

ADVOCACY

ATIVISMO
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Contexto atual das instâncias representativas de Nível Nacional

que fazem interface com as Políticas Públicas da Zona Costeira

e Marinha: CONAMA e GI-GERCO. Após a publicação do decreto

presidencial nº 9.806, de 28 de maio de 2019, o número de membros

do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) passou de 96

para 23, o que gerou uma redução na participação da sociedade

civil e um aumento significativo da representação do governo

federal. O número de organizações ambientalistas foi reduzido, na

época, a quatro cadeiras, sendo: Associação Rare do Brasil,

Comissão Ilha Ativa, Associação Novo Encanto de Desenvolvimento

Ecológico e Instituto Internacional de Pesquisa e Responsabilidade

Socioambiental Chico Mendes.Atualmente apenas as organizações

Novo Encanto e Chico Mendes permanecem. O GI-GERCO, por sua

vez, foi extinto após a publicação do decreto presidencial nº 9.806

de 2019. A atuação do Mandato Coletivo nestes dois espaços de

participação a nível federal está em observar o andamento dos

trabalhos no CONAMA e acompanhar se haverá de fato uma

retomada do GI-GERCO. No último, cabe a avaliação da

implementação do IV Plano de Ação Federal para a Zona Costeira

2017-2019 e o resgate desse tema para os atores que estarão

eventualmente envolvidos na sua retomada.

MANDATO COLETIVO

Projetos de lei sobre a zona costeira e marinha propostos por

organizações e movimentos da sociedade civil. A partir da

articulação de pescadores e pescadoras artesanais foi proposto um

Projeto de Lei na Câmara dos Deputados, com o objetivo de instituir

o território pesqueiro e políticas públicas de apoio e fortalecimento

da pesca artesanal. Em novembro de 2019, os movimentos sociais da

pesca artesanal e apoiadores encaminharam uma proposta

legislativa à Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos

Deputados. Após análise, esta comissão apresentou o PL 131/2020 à

casa, em fevereiro de 2020. O PL pretende aplicar direitos presentes

em outras leis em benefício das comunidades pesqueiras. Diante

disso, o time Mandato Coletivo pode contribuir e gerar insumos que

possam ser oferecidos aos debates, tendo como premissa o direito e

a garantia das populações tradicionais aos seus territórios e a

conservação dos ecossistemas e recursos naturais. Outro ponto de

possível atuação, teve início em um Seminário realizado pela Frente 

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO
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Exemplo de incidência inter-redes junto à Procuradoria Geral da

República – PGR. Incidência inter-redes junto à Procuradoria Geral

da República (PGR) busca estreitar parcerias entre as redes e o

Ministério Público Federal. Em abril de 2019, os integrantes das redes

e movimentos sociais se reuniram com as 4a e 6a Câmaras de

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – CCRs/MPF,

por meio do I Seminário Inter-Redes do programa HOB. Nesta

ocasião, representantes acadêmicos, terceiro setor e movimentos

sociais levaram as principais questões relacionadas à conflitos

socioambientais na zona costeira brasileira. O Ministério Público

colocou-se à disposição para elaborar uma agenda de eventos

regionais com a presença da academia, comunidades tradicionais,

ONGs e demais atores de cada região, sendo o PainelMar o

responsável por elaborar um esboço do projeto e, juntamente ao

MPF, criarem este plano de ação.

Perpectivas Futuras. Atualmente é perspectiva do time Mandato

Coletivo um delineamento preciso da sua atuação, buscando

identificar com mais clareza sua finalidade e objetivos, premissas

básicas para composição, funcionamento e articulação.

Parlamentar Ambientalista e a Fundação SOS Mata Atlântica, em

2013, que destacou as lacunas existentes na legislação brasileira

aplicada à zona costeira e marinha do Brasil. O material apresentado

e produzido nesse seminário orientou a construção de um rascunho

de projeto de lei que foi discutido em um workshop no Rio de Janeiro,

com cerca de 30 especialistas (governamentais, ONGs,

pesquisadores e do setor privado). Em dezembro de 2013, foi

apresentado na Câmara dos Deputados pelo Deputado José Sarney

Filho, o intitulado Projeto de Lei 6.969/2013 (Lei do Mar). É esperado

que a “Lei do Mar” seja um marco legal referencial para o território

marinho, proteção ambiental e uso sustentável do Sistema Costeiro-

Marinho Brasileiro.

MANDATO COLETIVO

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO
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I VOLUME

SÍNTESE PARA TOMADORES
DE DECISÃO

“Eu comunico, tu comunicas, nós educomunicamos”. Vivemos

um contexto em que, apesar de ainda haver exclusão digital

e informacional, temos um processo acelerado de produção

e consumo de informações. Você já deve ter percebido que

mais difícil do que ter acesso a informações, é saber como

selecioná-las. Esse papel de curadoria, assim como a

transformação da informação em conhecimento e utilização

do conhecimento para desenvolvimento social é feito pela

Educomunicação. Isso porque ela se apresenta como uma

prática dialógica, que considera o meio ambiente como

espaço de relações de vida, inserido no cotidiano dos

sujeitos, em seu aspecto natural, social e cultural.

ADAPTADORES

Cristiane Parente

Isabelle da Silveira

Julliet Correa

Patricia Zimermann

Victor Vasques 

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO
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EDUCOMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

PRINCÍPIOS DA
EDUCOMUNICAÇÃO

Incentivo à partilha de conhecimento

numa linguagem acessível a todos,

levando à reflexão e dando subsídios

para promoção de transformações no

ambiente

Conhecimento para a transformação

social

Conhecimento de todos e para todos;

Identifica para quem a comunicação

será direcionada, para adequar

linguagem e mídia, se preocupando

com transparência e veracidade das

informações

Aprendizado para a tomada de

consciência

Acontece em ambiente formal e

informal de educação;Promove a

emancipação/autonomia, criticidade e

engajamento dos indivíduos;

Orienta seleção, uso, análise crítica e

produção responsável de informações

e da mídia

Valoriza a comunicação face a face,

as relações sociais e a sua

horizontalidade, o respeito entre os

indivíduos e a compreensão do outro

enquanto sujeito

Respeita o diálogo, a diversidade e as

diferentes linguagens

Encara a comunicação como um

direito humano fundamental e sem o

qual não conseguimos conhecer e

acessar os demais

A Educomunicação nos apresenta

uma prática baseada no diálogo

e na participação, não apenas a

partir das mídias e novas

tecnologias da comunicação e da

informação, mas sobretudo a

partir de uma nova leitura do

mundo, da qual podem fazer

parte outras narrativas, como

expressões artísticas e culturais

com as quais o sujeito intervém

de modo coletivo, colaborativo,

no exercício do diálogo.  No Brasil,

a Educomunicação Socioambiental,

se constituiu historicamente no

âmbito do Ministério do Meio

Ambiente como um campo de

atuação consolidado para o

desenvolvimento de ações

comunicativas e educativas em

ambientes formais e não-formais.

A Educomunicação

Socioambiental possibilita o

fortalecimento do poder de

transformação que cada

indivíduo possui na construção de

uma sociedade sustentável. Na

busca por uma relação mais

sustentável entre a sociedade e os

oceanos, a educomunicação

socioambiental vem ganhando

forma no Brasil. A zona costeira e

marinha brasileira é composta por

ambientes abundantemente

produtivos e diversos, nos quais o ser

humano está inserido. Cada vez

mais se fazem necessárias ações 
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Agentes educomunicadores não precisam

ser necessariamente profissionais da área

da educação ou comunicação. Eles podem

ser indivíduos ou redes que, a partir dos seus

conhecimentos e saberes sobre determinado

assunto, desenvolvem processos, estratégias e

produtos áudio-scripto-visuais de

compartilhamento de informações, buscando

contribuir com o ecossistema comunicativo na

sua temática de atuação. No Brasil, contamos

com agentes educomunicadores

socioambientais de Norte a Sul na costa

brasileira, sendo o Terceiro Setor o principal

responsável pela Educomunicação

Socioambiental nas temáticas costeiras e

marinhas no país.

A promoção da Cultura Oceânica e o uso sustentável dos mares,

oceanos e recursos marinhos está diretamente ligada à

Educomunicação Socioambiental. Ela forma indivíduos com senso crítico

em relação às mensagens que recebem. Ainda, os tornam responsáveis por

produzir e compartilhar informações de forma reflexiva sobre suas posturas

enquanto cidadãos, atuando como agentes de transformação dos cenários

que estão inseridos. Sendo assim, busca o empoderamento de redes e atores

em construções e execuções de políticas públicas ambientais assertivas,

reconhecendo a presença cultural na educação e comunicação na complexa

relação sociedade-oceano. Dessa forma, a Educomunicação Socioambiental

contribui com a Década dos Oceanos para o Desenvolvimento e com a

Agenda 2030 e seus Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), em

especial o ODS 14.

de educomunicação que promovam o conhecimento sobre esses ecossistemas

de forma acessível e dialógica. Essas ações auxiliam a população brasileira no

processo da tomada de consciência sobre a importância desses ecossistemas

para a vida humana, bem como do papel de cada indivíduo na proteção e uso

sustentável dos ambientes e recursos costeiros e marinhos brasileiros.

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

Conteúdo áudio-scripto-visual

 Conteúdo com informações em formato de som, texto e imagem.
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•  Busque conhecer boas práticas educomunicativas e pense

coletivamente projetos de lei que protejam e regulem os usos dos

ambientes costeiros e marinhos.

•  Valorize os ambientes de participação popular, como os

conselhos e câmaras técnicas e demais espaços que discutem

temáticas ambientais.

•  Consulte os documentos que apoiam o Programa Nacional de

Educação Ambiental (ProNEA), em especial os materiais relativos

à Educomunicação Socioambiental, e alinhe suas ações locais às

prerrogativas do Ministério do Meio Ambiente.

•  Busque parcerias nos diversos níveis (local, regional, nacional e

internacional), para ampliar o alcance de políticas públicas e

programas que possam promover práticas educomunicativas em

rede. Estratégias como essa ampliam a sustentabilidade das

ações para além de um único período de gestão. Pense a curto,

médio e longo prazo.

Até este momento, você já conheceu um pouco mais sobre universo

que envolve a educomunicação socioambiental e como ela vem

acontecendo nos ambientes costeiro e marinho brasileiros. Neste

sentido, separamos algumas recomendações para que você possa

embarcar nessa jornada, fomentando e/ou promovendo a

educomunicação socioambiental costeira-marinha no Brasil.

• Promova e/ou apoie ações educomunicativas relacionadas às

temáticas costeiras e marinhas.

•  Dedique uma pequena porcentagem de seus lucros para

patrocinar e fomentar ações de educomunicação socioambiental

costeiras e marinhas em seu país. Você pode lançar um edital

para selecionar iniciativas, por exemplo.

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

TOMADOR(A) DE DECISÃO 

EMPREENDEDOR(A) ou gestor(a) no setor privado

EDUCOMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 14



•  Ao utilizar as mídias sociais, faça com criticidade, sempre

checando a fonte das informações, para “não cair” ou

compartilhar fake news/desinformações.

•  Repasse a importância da checagem das informações

disponíveis nas mídias sociais para seus amigos e familiares,

criando uma rede de compartilhamento de informações seguras.

•  Participe de grupos e fóruns online que compartilhem e

troquem conhecimentos e saberes sobre as temáticas costeiras-

marinhas. Você pode colaborar nesses espaços compartilhando

informação de qualidade a partir do acesso à revistas de

divulgação científica e portais especializados na temática

costeira e marinha.

•  Conheça e valorize as iniciativas locais de mediação de

informações.

•  Preocupe-se em como compartilhar o conhecimento científico

produzido numa linguagem mais acessível para a população.

•  Impulsione ações educativo-culturais em escolas e

organizações em geral, democratizando o saber científico e

apoiando a mudança de hábitos e transformação social.

•  Organize ou participe ativamente de congressos e workshops,

promovendo e protagonizando a troca de conhecimentos e

saberes sobre as temáticas costeiras-mari-nhas.

•  Incentive pesquisas-ação participativas, aproximando mais a

academia da sociedade, firmando com os atores sociais locais

compromissos de transformação alinhados aos parâmetros

globais, como os ODS.

•  Promova a troca de saberes com as populações, valendo-se de

diversos meios audio-scripto-visuais.

Você é ou conhece um agente educomunicador socioambiental que atua nas

temáticas costeiras-marinhas no Brasil? Mande um e-mail para

painelmar@gmail.com até janeirode 2022, receba o formulário e faça parte do

mapa interativo de agentes educomunicadores socioambientais costeiros-

marinhos! Acesse o mapa em www.painelmar.com.br.

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

CIDADÃO 

CIENTISTA
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• Promova espaços de discussão e construção coletiva sobre

temáticas relacionadas aos ambientes costeiros e marinhos.

•  Estimule seus alunos a ter criticidade e checar as informações

acessadas no ambiente virtual.

•  Incentive que sejam realizadas semanas acadêmicas,

workshops, feiras de ciências, entre outros momentos de

construção de ideias e troca de conhecimentos.

•  Promova ecossistemas educomunicativos dinâmicos por meio

de grupos que se reúnam em torno da produção midiática. Eles

podem divulgar os diversos saberes locais e científicos por meio

do vídeo, do rádio, do jornal impresso ou outras linguagens

audio-scripto-visuais. Estimulando a investigação da realidade

ambiental a sua volta, interagindo com a comunidade, vendo

bons exemplos e possibilitando o sentimento de co-

responsabilidade por boas práticas.

•  Estimule a implementação de práticas pedagógicas

educomunicativas na sua escola, de acordo com Base Nacional

Comum Curricular (BNCC

•  Busque atuar na transformação social em sua instituição de

ensino.

•  Participe ativamente das suas aulas, das semanas acadêmicas,

workshops, feirasde ciências e outros momentos de construção

de ideias e trocas de conhecimentos.

•  Crie e/ou participe de grupos de estudos que se dediquem à

discussões relacionadas ao ambiente costeiro-marinho.

Identifique junto com seus colegas problemas nessas temáticas e

busquem coletivamente a sua resolução.

•  Proponha um projeto de meio de comunicação coordenado

pelos alunos.

•  Participe e valorize as ações de Grêmios Estudantis e

Centros/Diretórios Acadêmicos, utilizando esse espaço como

apoio para ações educomunicativas, conectando as demandas

globais na sua realidade local.

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

PROFESSOR(A) do ensino fundamental, médio ou superior

ALUNO(A) do ensino fundamental, médio ou superior

EDUCOMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 16
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Você já parou para pensar no que são Redes? E Redes de

Aprendizagem Marinhas? Ou como e por que essas redes

funcionam? Talvez você não tenha se perguntado nada disso

e/ou talvez não se veja envolvido em nenhuma rede. Mas

nossa ideia é mostrar que você provavelmente esteja

relacionado com alguma rede mesmo sem saber. Depois que

você descobrir o que é uma Rede, nós também contamos

porque algumas delas vão para frente ou não.

ADAPTADORES

Felippe Veneziani

Isabelle da Silveira

Luiz Henrique

Oliveira da Silva

Steffany Baudisch
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REDES DE APRENDIZAGEM INTERNACIONAIS

POR QUE SE
ORGANIZAR E

ATUAR EM
REDE?

As redes são capazes de

preencher lacunas no que

se refere a governança e a

capacitação de indivíduos

que atuam em sua

temática de abrangência.

COMO ISSO SE APRESENTA?

Resposta a situações onde há

lacunas ou desconexão de

informações

Compartilhamento de

conhecimentos e recursos para

melhorar a gestão e fluxo de

informação sobre políticas públicas

Apoio ao engajamento dos

diversos setores e comunidades

Aumentam/potencializam o

número de atores envolidos

Desenvolvimento de capacitações

e melhora na divulgação e

comunicação científica

As Redes de Aprendizagem Marinhas

podem auxiliar na troca de informação,

capacitação, compartilhamento de

boas práticas uma vez que tem o

potencial de abordar uma

multiplicidade de questões que inibem

o efetivo manejo e governança dos

oceanos. Quando as redes são eficientes

e efetivamente funcionam, elas servem

como elos de ligação para a tradução,

agregação, validação, e disseminação de

conhecimento e informações que suportam

sistemas de governança mais inclusivos,

sustentáveis, e adaptativos. Elas podem

servir de elo entre a sociedade e

tomadores de decisões, sendo necessárias

para preencher lacunas na governança

costeira e marinha. As Redes de

Aprendizagem Marinhas são encontradas

em diferentes escalas, no entanto elas

possuem o objetivoabrangente de cuidar

da saúde dos oceanos.

As atividades em redes de

aprendizagem marinhas podem

influenciar boas práticas de políticas

públicas, beneficiando tanto a

sociedade quanto os ambientes

marinhos. A estratégia mais efetiva dentre

as redes para gerar tais resultados é

através de atividades de capacitação dos

que ocupam posições de gestores,

governantes, ou formuladores de políticas

públicas. Desenvolver capacitação nas

comunidades nas quais as redes existem é

normalmente uma prioridade crítica

(indispensável), especialmente porque o

acesso a assistência externa é geralmente

caro e ineficiente.

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO
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Para que uma rede tenha sucesso ele deve definir um senso de

propósito. Não existe um medidor ou indicador perfeito para avaliar

precisamente o sucesso de uma rede de aprendizagem. No entanto,

histórias de sucesso, crescimento da liderança por meio de

envolvimento da rede, números de participantes, pesquisa de

feedback de membros e outros métodos podem ser usados para

demonstrar valor. Mais importante, uma rede deve definir claramente

sua teoria de mudança e o que deseja alcançar,  bem como para

quem e por quê ela existe. Um dos pontos que levam as redes ao

sucesso são as maneiras com que essas redes planejam medir o

sucesso e a comunicação eficaz entre os membros.

REDES DE APRENDIZAGEM INTERNACIONAIS

Para que as redes possam desenvolver, implementar e operar

elas dependem de insumos externos, que nem sempre são certos

e são altamente dependentes do contexto. Além da questão dos

insumos, barreiras podem existir principalmente com relação aos

tomadores de decisão e devido a desconfiança e falta de diálogo.

Outras barreiras incluem a ignorância dos conhecimentos existentes

bem como a desconfiança ou uma falta de diálogo entre o

conhecimento existente e aqueles que precisam  dele.

As redes devem construir capacidade adaptativa em suas

estruturas para garantir que tenham sucesso. Suas metas e

objetivos podem e, em muitos casos, devem mudar com o tempo.

Muitas dessas iniciativas ocorrem em curtas escalas de tempo, como

respostas a determinadas situações. Essa questão do tempo de

existência de uma rede pode ser um diferencial na sua eficiência de

atuação, uma vez que se entende que a maiolongevidade da rede lhe

confere uma maior credibilidade.

Rede
Um conjunto de atores
que se conectam com um
propósito em comum.
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REDES DE APRENDIZAGEM INTERNACIONAIS

INVESTIR EM

LIDERANÇAS
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REDES

EFICIENTES

Investir em pessoas que ajudem a conduzir as atividades mantendo o

engajamento e o envolvimento dos membros.

Definir as necessidades principais da rede e suas atuações; definir

prioridades e estabelecer metas.

Responder rapidamente à mudanças nas necessidades dos seus

membros.

Se adaptar as condições mutáveis e questões emergentes, muitas

vezes em tempo real.

Atuar por longos períodos de tempo, desta forma a longevidade pode

gerar credibilidade.
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Este documento reúne informações sobre o histórico da luta por

justiça ambiental e também alguns casos atuais de injustiça

socioambiental com populações litorâneas no Brasil. Sintetizar essas

informações para que cheguem de modo mais direto e objetivo ao

público e para que possam apoiar com dados os responsáveis por

tomadas de decisão nessas questões foi e continua sendo um

propósito deste e dos demais times de pesquisa-ação do Programa

HOB. Com isso, esperamos contribuir com promotores, juízes,

deputados, senadores, prefeitos, vereadores, lideranças de

movimentos, gestores públicos e demais atores de conflitos

potenciais ou já estabelecidos para que possam, numa rápida

apropriação desses tópicos, refletir e adaptar ideias desta síntese

em seus contextos específicos.

Henrique Simões de Carvalho Costa,

Leopoldo Cavaleri Gerhardinger,

Aikaterini Tsakanika, Lucila Pinsard

Vianna, Raquel Dezidério Souto,

Beatriz Mesquita Jardim Pedrosa,

Naetê Barbosa Lima Reis, Bianca

Gabani Gimenez, Larisse Faroni-

Perez, Thomaz Willian de Figueiredo

Xavier, Henrique Callori Kefalás,

Fernanda Castelo Branco Araujo,

Gesiani Souza Leite, Adayse

Bossolani da Guarda, Beatriz

Mattiuzzo, Luisa Vilas Boas Cardoso,

Vanessa Elias, Mauro Figueredo de

Figueiredo, Flávio Lontro   

Encontre este assunto na íntegra no I Volume Horizonte

Oceânico Brasileiro, disponível para leitura em

https://painelmar.com.br/2020/08/21/volumes-hob/
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Questão proposta na Carta Pública da Rede Nacional de Injustiça Ambiental.
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De modo geral podemos dizer que os conflitos envolvendo situações

de injustiça socioambiental (incluindo as situações de racismo

ambiental), apresentam diferentes fases com possibilidades de

atuação: para evitar o estabelecimento da situação de injustiça,

para reverter uma situação de injustiça já estabelecida ou ainda

para acompanhar uma situaçãojá revertida.

Conhecer os antecedentes que constituem os casos de injustiça, os

possíveis mecanismos de reversão e as formas de acompanhamento

dessas situações são fundamentais para minimizar essas recorrentes

formas de desrespeito às populações vulnerabilizadas e contribuir

com os objetivos e metas da Agenda 2030.

JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

POSSIBILIDADES

DE ATUAÇÃO

ANTECEDENTES

MECANISMOS DE

REVERSÃO

ACOMPANHAMENTO

Situação de Injustiça

Socioambiental

Situação de Justiça

Socioambiental
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Injustiças socioambientais acontecem quando populações

vulnerabilizadas sofrem os efeitos nocivos da degradação dos

ambientes provocados por atividades públicas ou privadas que

visam lucros e crescimento econômico. As políticas

desenvolvimentistas de governos e empresas em muitos casos não

consideram os passivos socioambientais que seus empreendimentos

geram e, com isso, prejudicam a qualidade ambiental e de vida das

pessoas que vivem e usufruem dos serviços ecossistêmicos disponíveis

no território ocupado;

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL

CONTEXTUALIZAÇÃO

Pela complexidade das situações e desigualdade dos

mecanismos institucionais, as comunidades afetadas

permanecem em situação de risco. Pela diferença de possibilidades

de atuação política, jurídica, econômica e sociocultural esses atores

enfrentam as consequências de modo desigual, sendo invariavelmente

mais favorável aos empreendedores que aos afetados pelos impactos

dos empreendimentos;

O movimento por justiça ambiental iniciou no final dos anos 70

nos Estados Unidos, com casos de populações sofrendo

consequências de contaminações em áreas de descarte de

resíduos tóxicos. Os casos emblemáticos de Love Canal, no estado

de Nova Iorque, Warren, na Carolina do Norte e Emelle, no Alabama

geraram grande mobilização popular e conquistas para populações

afetadas. Desde então, inúmeros estudos são realizados no mundo

sobre o tema;

Populações Vulnerabilizadas

23

Correspondem aos grupos que possuem um menor acesso em relação à disponibilidade dos

recursos materiais e simbólicos dos seus territórios naturais, às oportunidades oferecidas pelo

mercado, pelo estado ou pela sociedade. Historicamente são vistos como o ‘outro’ inferior, sem

respeito ou acesso à justiça sendo expostos a riscos e situações que impactam na qualidade de

vida e/ou provocam perda ou alienação do seus próprios territórios. Os grandes

empreendimentos, promovidos na perspectiva do crescimento econômico, não valorizam as

necessidades desses grupos que são os mais afetados pelos impactos negativos à saúde, ao

acesso à educação e às condições de vida.



No Brasil, a partir dos anos 2000, iniciam-se as discussões sobre

o tema com o “Colóquio Internacional sobre Justiça Ambiental,

Trabalho e Cidadania” realizado na Universidade Federal

Fluminense, iniciativa que daria origem à “Rede Brasileira por

Justiça Ambiental” (RBJA), que continua atuando nessas

discussões. O evento contou com a participação de pesquisadores

dos casos norte americanos e impulsionou pesquisadores de diversas

universidade brasileiras a identificarem a relatarem casos de injustiça

socioambiental em cada estado do país;

Esse esforço de identificação e descrição dos casos gerou

alguns mapeamentos das situações envolvendo injustiça

socioambiental no território nacional. Uma das mais importantes

iniciativas é a dos pesquisadores da FIOCRUZ que produziram o Mapa

de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil;

(acessível em: http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/);

Pela alta densidade demográfica, grande parte dessas situações

de injustiça ocorrem nas regiões costeira e marinha envolvendo

populações tradicionais litorâneas. Indígenas, quilombolas e

comunidades de pescadores e pescadoras artesanais são

normalmente afetados por passivos ambientais causados por

empreendimentos imobiliários, expansões portuárias, contaminações

de suas áreas de trabalho e moradia entre outros;

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO
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A situação de vulnerabilidade dessas populações não está

relacionada apenas à baixa renda, mas também a outros fatores,

como o pertencimento a grupo étnico discriminado. Neste caso, o

termo utilizado é “racismo ambiental”. Os casos de Warren e

Emelle trazem essa situação em que a localização definida para a 

 construção dos aterros de resíduos tóxicos foi na próximidade de

comunidades de maioria afro-americana;

Serviços Ecossistêmicos

São as contribuições da natureza usufruídas pela sociedade e pelas pessoas dependendo do

acesso que permitem os mecanismos econômicos, sociais, institucionais, culturais e jurídicos.

São enquadradas em quatro categorias: (a) de suporte, (b) de regulação, (c) culturais e (d)

de provisão. Em alguns casos ocorrem em mais de uma categoria, por exemplo, o pescado,

considerado um serviço de provisão que garante o sustento das pessoas, é também um

serviço cultural pois está relacionado à culinária e ao modo de vida dos pescadores. 



A pauta da "economia azul" ou "crescimento azul" como

desenvolvimento de setores emergentes relacionados ao oceano

(energia eólica, exploração mineral em mar profundo, pesca

industrial, infraestrutura costeira, navegação, aquicultura etc.)

preocupa alguns teóricos, ambientalistas e movimentos sociais

de pesca artesanal. Essas grandes iniciativas apresentadas com uma

roupagem de futuro sustentável são geralmente as principais fontes de

passivos ambientais para comunidades em condições de

vulnerabilidade. Ademais, com frequência não são considerados nos

discursos e políticas para ‘economia/crescimento azul’, por exemplo, a

pesca em pequena escala, que atualmente responde por mais da

metade da produção de pescados no país.

RECOMENDAÇÕES OU POTENCIAIS
MECANISMOS DE REVERSÃO E
MONITORAMENTO DE CASOS DE INJUSTIÇA
SOCIOAMBIENTAL

Conhecimento detalhado do caso, assim como dos atores

envolvidos são fundamentais para uma atuação eficaz.

Mapeamentos e estudos de caso realizados revelam detalhes das

situações que podem ser úteis na tentativa de reversão de injustiças.

Este material reunido pode embasar documentos, petições ou mesmo

ações judiciais;

Conhecimento detalhado de casos semelhantes e de

encaminhamentos e ações exitosas. Conflitos que envolvem

situações de injustiça socioambiental, em muitos casos, são

semelhantes e, por isso a troca de experiências entre os atores pode

colaborar com encaminhamentos de pacificação. No campo jurídico,

casos de jurisprudência apoiam-se em decisões já tomadas em outros

tribunais;

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO
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A atuação dos Ministérios Públicos Federal e Estadual é de

grande importância para que o cumprimento das leis ocorra.

Muitas situações de injustiça socioambiental são provenientes

de irregularidades por descumprimento de legislações. Cabe aos

Ministérios Públicos investigar esses casos e cobrar dos infratores as

devidas explicações e medidas de mitigação ou reparação aos

afetados. Para isso, é muito importante acompanhar inquéritos pela

Lei de acesso à informação além de protocolar pedidos (e até mesmo

denúncias) para defesa dos territórios;

Organizações que atuam preventivamente podem evitar o

estabelecimento de situações de injustiça socioambiental. O

acompanhamento de processos de licenciamento ambiental e seus

estudos de impacto, por exemplo, pode antever iniciativas danosas de

empreendedores, barrando no tempo oportuno os avanços da

potencial situação de injustiça;

Monitoramento constante pelas organizações e atuações em

redes de conhecimento permite antecipação a novas iniciativas

danosas de crescimento econômico pelos setores público e

privado e acompanhamento dos casos já revertidos. Iniciativas

não comprometidas com o desenvolvimento sustentável aproveitam-se

da falta de articulação para encaminhar suas propostas. Portanto, a

atuação de redes de conhecimentos para monitoramento de novos

possíveis casos, assim como acompanhamento de casos já revertidos é

mecanismo de grande efetividade.

Ampla divulgação para mobilização de pessoas, coletivos e

instituições interessadas na reversão das situações de injustiça.

Nessa via, trazer a população e outros atores para as discussões sobre

o caso, é uma forma eficaz de exercer pressão sobre os

empreendedores. Matérias em TVs, rádios e jornais, divulgação nas

redes sociais, abaixo-assinados e a mobilização de coletivos, ONGs e

universidades podem expor os empreendedores associando suas

imagens a destruição dos ambientes e ao descaso com as pessoas;

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO
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Você já imaginou como são delimitados os ambientes marinhos-

costeiros? Pense nas diferentes atividades socioeconômicas que

acontecem e compartilham o mar. Agora imagine  todas elas 

 interagindo e se beneficiando  dos serviços ecossistêmicos

fornecidos pelos  oceanos. Imaginou? Estas interações também se

manifestam na forma de conflitos e impactos, gerando uma série

de problemas ambientais e socioeconômicos, e desafiando assim,

os sistemas de governança e gestão referentes a estes espaços. É

neste contexto que se insere o Planejamento Espacial Marinho

(PEM). Aqui você vai descobrir um pouco mais sobre o PEM, sua

importância, situação no Brasil e os atores/setores envolvidos.

ADAPTADORES

Julliet Corrêa

Maria Tereza

Mariana Bruck

Isabelle da Silveira

Naomy Takara

Giuliani Manfredini
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O Planejamento Espacial Marinho (PEM) se destaca como um

importante instrumento de planejamento e gestão dos mares e

costas marinho, buscando harmonizar estratégias de

desenvolvimento socioeconômico e a necessária proteção dos

espaços marinhos. Por isso o PEM vem sendo adotado como

mecanismo de políticas ambientais no setor intergovernamental

internacional em países com diferentes níveis de desenvolvimento, bem

como, política pública e plataforma operacional nas ações de

planejamento e gestão integrada dos usos no espaço marinho-costeiro

Através de uma abordagem ecossistêmica, o PEM, possui meios

capazes de mediar e conciliar os diferentes usos e atividades

socioeconômicas, de acordo com a capacidade do ambiente

marinho em fornecer serviços ecossistêmicos e benefícios. Subsidia

gestores, minimizando os impactos ambientais, econômicos e socias

Serviços Ecossistêmicos 

Podem ser entendidos como “benefícios que

as pessoas obtêm dos ecossistemas”.

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO

Abordagem Ecossistêmica 

A gestão através de uma Abordagem Ecossistêmica tem como objetivo

geral a manutenção dos recursos naturais de uma forma holística,

reconhecendo as conexões entre os diferentes elementos dos

ecossistemas – incluindo os seres humanos e os processos responsáveis

por produzir os serviços ecossistêmicos e proporcionar benefícios sociais

A inovação através de uma gestão baseada nos ecossistemas,

torna o PEM uma ação fundamental para o alcance dos Objetivos

do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.

Especialmente o ODS 14 - Vida na Água que busca conservar e

promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos

marinhos para o desenvolvimento sustentável
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PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

Planejamento Espacial Marinho pode ser compreendido como

“...um processo público de análise e alocação da distribuição

espacial e temporal das atividades marítimas, visando alcançar

objetivos ecológicos, econômicos e sociais, que geralmente são

especificados por meio de um processo de caráter político”

(UNESCO)

O QUE

VEMOS

O QUE REALMENTE É

P

L

A

N

E

J

A

M

E

N

T

O
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Até o momento, o Brasil se encontra na fase inicial de articulação e

estruturação de uma política para o PEM. As primeiras discussões

sobre o tema no país iniciaram em 2011 e desde então foram realizadas

algumas capacitações para um melhor entendimento do PEM pelas

autoridades brasileiras e setores interessados. Além disso, desde 2013

constituiu-se um grupo de discussão sobre o PEM no âmbito da

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). Atualmente

denominado GT PEM, o grupo permite uma interlocução entre diferentes

ministérios governamentais relevantes para o PEM, incluindo também a

representação da academia.

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO

1

2

3

DEFINIR AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

4

5

6

OBTER SUPORTE FINANCEIRO

ORGANIZAR O PROCESSO DO PEM

ENVOLVER AS PARTES INTERESSADAS

ANALISAR CONDIÇÕES EXISTENTES

ANALISAR CONDIÇÕES FUTURAS

7 DESENVOLVER O PLANO DE GESTÃO

8

9 AVALIAR DESEMPENHO DO PLANO

10 ADAPTAR O PLANO DE GESTÃO

IMPLEMENTAR O PLANO DE GESTÃO

ADAPTADO DE:  IOC - UNESCO (2009)

AS ETAPAS PARA O

DESENVOLVIMENTO E

IMPLEMENTAÇÃO DO PEM

Entre as pesquisas

acadêmicas-científicas

brasileiras sobre PEM,

principalmente nos últimos

cinco anos, destacam-se

propostas em ambientes

estuarinos e Áreas Marinhas

Protegidas (AMP), sobretudo

diante das criações das Áreas de

Proteção Ambiental do

Arquipélago de Trindade e

Martim Vaz e do Arquipélago de

São Pedro e São Paulo. Também

observamos estudos voltados

para o desenvolvimento de

metodologia para definição de

unidades ambientais marinhas e

áreas prioritárias para gestão e

outros que abordam a

importância dos processos

participativos nas estratégias de

PEM, bem como mecanismo de

governança com intuito de

facilitar a harmonização dos

interesses da sociedade. 
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“Por mais diferentes que eles possam ser, os elementos ou indivíduos constituindo um

sistema tem pelo menos uma identidade comum de vinculação à unidade global e de

obediência às suas regras organizacionais.“ (Edgar Morin)

SOMOS PARTES E TODO NO PEM!

PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

GOVERNO FEDERAL

GOV. MUNICIPAL

EMPRESAS PÚBLICAS

MECANISMOS E

FINANCIAMENTOS

PÚBLICO GOVERNOS

ESTADUAIS

PÚBLICO

INTERNACIONAIS

GRUPOS DE

INTERESSE PÚBLICO

ACADEMIA

ONGs NEGÓCIO

ONGs TRABALHISTAS

FÓRUNS

MULTIPARTICIPATIVOS

VINCULADOS COM O

MINISTÉRIO

FÓRUM NOVO

COLEGIADO PEM

FÓRUNS GOV.

FEDERAL

FÓRUNS

MULTIPARTICIPATIVOS

REGIONAIS

FÓRUNS GOV.

ESTADUAL

FÓRUNS

INTERNACIONAIS

USUÁRIOS DE

NEGÓCIOS

USUÁRIOS

TRABALHISTAS

USUÁRIOS

TRABALHISTAS

USUÁRIOS DE

ENERGIA

PÚBLICO

FÓRUM

ONGs USUÁRIOS DE RECURSOS
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Promoção e troca de experiências entre redes costeiras e marinhas

para aprimorar a arena de PEM nascente

Melhor compreensão sobre a dinâmica institucional que restringe a

integração de políticas públicas

Estímulo de uma arena de governança equilibrada (incluindo melhor

alinhamento entre as ações lideradas pelos diferentes poderes e as

iniciativas da sociedade)

Escalonamento coordenado das soluções baseadas em princípios

(e.g., abordagem ecossistêmica, equidade, etc.) e integração de

iniciativas ‘piloto’ entre os níveis de governança

Fortalecimento da participação crítica e proativa da sociedade civil

enfatizando o engajamento dos atores periféricos e menos influentes

da rede.

PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

R E C O M E N D A Ç Õ E S

A complexidade e a biodiversidade ambiental se reproduzem igualmente

na complexidade social.

E porque?

Porque agem e interagem, direta ou indiretamente nos ambientes, em

níveis de interação e intensidade variados, pela diversidade de

entendimentos, interesses e demandas individuais e coletivas. Porque as

vinculações ocorrem nas relações socioambientais e socioeconômicas,

sejam nos níveis de gestão governamental; na utilização dos recursos

naturais; e, nas diferentes origens de conhecimentos, saberes e fazeres.

Mas todos são o todo!

E o que é o todo? O todo é o mar, o oceano. Onde acontecem as ações e

as interações de todos - os grupos, atores e sujeitos sociais. Onde todos

somos gotas no oceano!

GRUPOS, ATORES E SUJEITOS SOCIAIS DIVERSOS ESTÃO

ENVOLVIDOS E VINCULADOS NO PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO MARINHO, O PEM!
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I VOLUME

SÍNTESE PARA TOMADORES
DE DECISÃO

O Time Política e Governança Internacional Marinha surgiu

com o objetivo de compreender as discussões com relação à

governança dos oceanos no Brasil e quais os impactos

internacionais desse cenário. E dessa forma, analisar o

posicionamento do governo brasileiro quanto às questões

marinhas na arena internacional, bem como se há

convergência do discurso reproduzido internacionalmente com

as ações apresentadas em âmbito nacional.

Conceito de Governança Ambiental de Oran Young que a

apresenta como uma “função social que visa guiar ou orientar o

comportamento dos atores com objetivo de evitar resultados

socialmente indesejados e auxiliar na conquista de resultados

socialmente desejados”.

ADAPTADORES

Alessandra Pfuetzenreuter 

Mariana Bruck Schiavetti

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

Encontre este assunto na íntegra no I Volume Horizonte

Oceânico Brasileiro, disponível para leitura em

https://painelmar.com.br/2020/08/21/volumes-hob/

https://painelmar.com.br/2020/08/21/volumes-hob/


1. Qual o papel da Governança e Política Internacional Marinha?

Visto que a Governança enfatiza a responsabilidade dos atores

envolvidos no processo, para alcançar objetivos socialmente

desejáveis, a Governança e Política Internacional Marinha, converge

com as metas estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS), bem como a proposta pela Década da Ciência

Oceânica.

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

POLÍTICA E GOVERNANÇA INTERNACIONAL

2.Qual o panorama brasileiro frente a Governança e Política

Internacional Marinha? A necessidade da análise do tema no

cenário atual é ímpar para que haja total compreensão de quais são

as prioridades internacionais sobre o assunto e o que realmente é

reconhecido pelo governo brasileiro como relevante na discussão

sobre o futuro dos oceanos. Dessa forma, foram definidos como

objetivos específicos desse grupo de trabalho, nos quatro anos de

projeto, levantar as políticas existentes no cenário nacional, mapear

os posicionamentos no Brasil nos fóruns específicos sobre oceanos e

por fim qual a relação dessas políticas e posicionamentos com o ODS

14: Conservação e Uso Sustentável dos Oceanos, dos Mares e dos

Recursos Marinhos para o Desenvolvimento Sustentável. 

Os oceanos tiveram destaque com a Conferência Rio+20, em 2012, a

partir da publicação do relatório "O futuro que queremos". Essa

conferência estabeleceu 169 metas sustentáveis a serem cumpridas

até o ano de 2030. Estas metas foram amplamente discutidas e então

subdivididas nos conhecidos 17 Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS), aprovados pela ONU em 2015. 

Os ODS compõem uma agenda global que enseja a integralização de

ações de governança e um diálogo transversal de políticas,

considerando as frentes de maior pressão social e ambiental,

limitantes do desenvolvimento econômico sustentável da sociedade

moderna. Cabe destacar o ODS 14 "Vida na água", que oferece

ingredientes essenciais para aperfeiçoar a governança das questões

marinhas. 

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos em 2017,

os países signatários estruturaram um documento com indicativos de

urgência para com o ODS 14. Em dezembro do mesmo ano, as Nações

Unidas declararam, assim, a Década da Ciência Oceânica para o 
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Desenvolvimento Sustentável (2021-2030), com o intuito de elucidar a

importância do ODS 14 na governança sustentável da sociedade e de

promover cooperações internacionais que visam preservar os oceanos e a

gestão dos recursos naturais de zonas costeiras. Essa declaração materializa

a necessidade dos países em pautar e escolher modelos de governança que

caminhem de acordo com a agenda de governança global.

PANORAMA BRASILEIRO

Conferência Rio+20 que

impulsionou o

desenvolvimento de 169 metas

sustentáveis até 2030

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

GOVERNANÇA E POLÍTICA INTERNACIONAL MARINHA

Lançamento dos Objetivos

do Desenvolvimento

Sustentável (ODS) da ONU

Apresentação dos

indicadores para com o

ODS 14.

Declaração da Década da

Ciência Oceânica para o

Desenvolvimento

Sustentável (2021-2030)

2012

2015

2017

2017
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3. Quanto essas temáticas vêm sendo abordadas em nosso país? 

Com o objetivo de internalizar, difundir e dar transparência à

implementação da Agenda 2030 no Brasil, a Comissão Nacional para

os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (CNODS) foi estabelecida em 2016. No ano de 2018, o

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em concordância

com a até então vigente CNODS, elaborou uma proposta de

adequação das metas globais dos ODS para a realidade brasileira. O

documento foi considerado pioneiro, contou com a participação de

mais de 600 especialistas e técnicos governamentais e 75 órgãos

públicos, e apresenta resultados como: aplicabilidade à realidade

nacional; nível de precisão do texto; necessidade de adequação da

meta; condições de acompanhamento; identificação de órgãos

públicos que implementam ações que contribuem para o seu alcance.

Com essa iniciativa, o Brasil se torna um dos poucos países do mundo

a dispor de um instrumento que orienta a territorialização dos ODS.

No que tange o ODS 14 e suas dez respectivas metas, o IPEA avaliou

todas como aplicáveis ao contexto do país, apesar de adequações

terem sido apresentadas para três delas. Sendo a meta 14.5

relacionada à conservação de 10% das zonas costeiras e marinhas e o

Brasil á apresenta a cobertura total de 25%. Relacionada a

sobrepesca, meta 14.6, apresentando o Seguro Desemprego para

pescadores profissionais artesanais. E relacionada ao uso sustentável

dos recursos marinhos, meta 14.7, aumentando os benefícios

econômicos dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento

(SIDS) e dos países menos desenvolvidos (LDC). No ano de 2016 foram

criados 8 programas ( Programa Oceanos, Programa Mudança do

Clima, Pesca e Aquicultura, Programa Petróleo e Gás, Promoção do

Trabalho Decente e Economia Solidária, Programa Conservação e Uso

Sustentável da Biodiversidade, e Programa Qualidade Ambiental e

Recursos Hídricos) que contribuem para o ODS 14 e suas metas, com a

finalidade de conservar e conscientizar sobre o uso sustentável dos

oceanos e seus recursos.

O IBGE é a instituição responsável pela produção dos indicadores

nacionais para acompanhar o cumprimento das metas. Até o

momento, apenas uma meta 14.4 não apresenta indicador em estágio

de construção. A meta 14.5 é a única que já apresenta indicador

calculado pelo IBGE e as demais 8 metas estão com indicadores em 
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construção. Além do IBGE, anualmente o Grupo de Trabalho da

Sociedade Civil da Agenda 2030, GTSC A2030, produz o Relatório

Luz, que aborda uma atualização do que o Brasil tem feito para

cumprir as metas referentes ao ODS 14. Até o último ano, não houve

avanços em relação às metas referentes a acidificação do oceano e

gestão de pesca.

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

4. Em que pé o Brasil se encontra frente à internalização das

metas do ODS 14? O estudo realizado possibilitou a compilação e a

verificação de 785 normativas internas, que contribuem para as metas

do ODS 14 e, dentre elas, 04 internacionais, 62 se encontram na

esfera federal, 224 na esfera estadual e 495 na esfera municipal. As

normativas internacionais correspondem apenas para a meta 14.2. Na

esfera estadual apenas a meta 14.1 está contemplada em todos os

estados costeiros. Para a esfera municipal, foram encontradas

instruções normativas em apenas 83 municípios, das 295 cidades

litorâneas (SPU 2018) nas plataformas de buscas disponíveis. Na

esfera municipal apenas duas normativas municipais estão

relacionadas com a meta 14.3, no entanto as outras metas estão

contempladas em todos municípios pesquisados.
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56 normativas

5 Federais

23 Estaduais

28 Municipais

258 normativas

23 Federais

87 Estaduais

148 Municipais

106 normativas

2 Federais

40 Estaduais

4 Municipais

2 normativas

2 Municipais

90 normativas

17 Federais

21 Estaduais

52 Municipais

118 normativas

4 Federais

23 Estaduais

91 Municipais

33 normativas

3 Federais

7 Estaduais

23 Municipais

64 normativas

1 Federais

9 Estaduais

54 Municipais

29 normativas

7 Federais

8 Estaduais

14 Municipais

29 normativas

6 Federais

23 Municipais

5. O que você pode fazer para proteger nossos oceanos? O conceito de

governança é complexo e amplo, porém buscar uma estrutura política

considerando os problemas relacionados ao meio terrestre e marinho,

possibilitam alternativas para a gestão mais sustentável. A participação

cidadã, da sociedade civil organizada e também do setor privado é de suma

importância para a manutenção de uma política de governança ambiental,

dando legitimidade às ações. Embora o Brasil tenha assumido compromisso

com a Agenda 2030, há muito o que se fazer para efetivar a implementação.

Existem lacunas na atuação governamental para o cumprimento das metas, o

veto do governo frente a Agenda 2030 para o ano plurianual de 2020-2023.

No entanto, é importante destacar que, diante do distanciamento federal

dessa agenda, observa-se a crescente atuação dos municípios costeiros no

que diz respeito a legislação local para atingir determinadas metas, ainda

que não seja possível, até o presente momento, avaliar o grau de

efetividades dessas normativas.
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I VOLUME

SÍNTESE PARA TOMADORES
DE DECISÃO

Esta Síntese está baseada no capítulo “Pesca Sustentável” do I

volume publicado no Programa Horizonte Oceânico Brasileiro

(acessível em painelmar.com.br) e tem como objetivo informar e

recomendar ações a fim de garantir o acesso aos recursos

pesqueiros para gerações atuais e futuras, gerando o menor

impacto possível para os ecossistemas, conforme preconizado

na Lei nº 11.959/2009 (“Lei da Pesca”), nas Diretrizes Voluntárias

da FAO, na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do

Mar, nas Metas de Aichi para a Biodiversidade e no ODS 14 da

Agenda 2030 da ONU.

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

Encontre este assunto na íntegra no I Volume Horizonte

Oceânico Brasileiro, disponível para leitura em

https://painelmar.com.br/2020/08/21/volumes-hob/

ADAPTADORES

Aikaterini Tsakanika

Letícia B. Canton

Sabrina de Oliveira

Sérgio M. G. de Mattos
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Pesca

“Soma de todas as atividades envolvidas na captura ou extração de um

recurso pesqueiro, podendo ser diferenciada quanto à sua localização,

recurso-alvo, características socioeconômicas, tipo de equipamento

utilizado, finalidade e sazonalidade”.

“Toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar,

apreender ou capturar recursos pesqueiros” (Lei nº 11.959/2009).

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

PESCA SUSTENTÁVEL 40

A pesca é uma atividade econômica com forte apelo social, ambiental e

tecnológico, desenvolvida no Brasil desde o período pré-colonial, e está

intimamente ligada ao ambiente onde é realizada, a exemplo de manguezais,

estuários e mar. Apesar da sua importância socioeconômica, a situação atual

da atividade não assegura sua gestão sustentável de modo a garantir emprego

e alimentos para cerca de 1 milhão de pescadores e pescadoras; não há um

programa nacional de estatística pesqueira desde 2011 e nem investimentos em

pesquisa para produção sistematizada de registros oficiais na vasta área da

costa brasileira. Além disso, os acelerados impactos causados pela degradação

dos ecossistemas, outras atividades econômicas e a instabilidade institucional

dos órgãos gestores, vêm causando impactos à atividade e atores envolvidos,

inclusive levando ao esgotamento dos recursos pesqueiros.

PESCA

COMERCIAL  NÃO COMERCIAL

ARTESANAL (98%)INDUSTRIAL

SUBSISTÊNCIA

AMADORA

CIENTÍFICA

EXPLORAÇÃOCONSERVAÇÃO TRANSPORTE COMERCIALIZAÇÃO

CATADOR

MARISQUEIRO/A

REDEIRO

REPARADOR DE

EMBARCAÇÃO



1
◦ DIVULGAR o repositório de atos

normativos e regulatórios

federais sobre gestão pesqueira,

elaborado no âmbito do Programa

Horizonte Oceânico Brasileiro:

https://bit.ly/3etpXn3

◦ APRIMORAR a Lei da Pesca,

seus conceitos e definir os

responsáveis pela implementação

das políticas estabelecidas ;

◦ APOIAR o Projeto de Lei nº

131/2020, sobre a demarcação e

regularização dos territórios

pesqueiros, que representará um

inegável avanço no sentido da

promoção da justiça

socioambiental para as

comunidades pesqueiras.

Direitos e responsabilidades

são requisitos-chave ao se

estabelecerem regras para

uma pesca sustentável. A

pesca é uma atividade

essencial diversa ao longo de

sua cadeia produtiva e o

estabelecimento de normas

claras, objetivas e adequadas

favorece o atingimento de seus

objetivos, pois favorece o fluxo

entre os setores e atores

envolvidos. As atuais normas

referentes às políticas de

ordenamento, registro, controle

e monitoramento são, por

diversas vezes, ineficientes em

virtude da dificuldade de

implementação no ambiente

diverso da pesca, ademais da

falta de recursos financeiros e

humanos.
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PESCA SUSTENTÁVEL

O QUE PODEMOS

FAZER?
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2
Independentemente da sua

finalidade, a pesca depende

da existência e

disponibilidade dos recursos

pesqueiros, a qual está

profundamente ligada a

saúde do ecossistema e a

manutenção dos estoques. A

instabilidade institucional do

órgão gestor da atividade

pesqueira, a falta de um

sistema de monitoramento e

estatística pesqueira, a

paralisação do sistema de

Registro Geral da Pesca

(RGP) e o desconhecimento

sobre a real capacidade dos

estoques pesqueiros, leva a

um temor por parte do setor

produtivo sobre a plena

continuidade do exercício da

sua atividade e a competição

entre pesca artesanal e

industrial pelos recursos

pesqueiros.

◦GARANTIR os recursos financeiros

e humanos para a implementação de

programas de registro,

monitoramento e disponibilização da

estatística pesqueira, construídos

em conjunto com o setor produtivo e

a comunidade científica. O

Programa Horizonte Oceânico

Brasileiro está fazendo um

levantamento sobre iniciativas de

monitoramento pesqueiro por meio

de questionário disponível no link

https://forms.gle/zPGNNEEN2XeNwi

sq9.

◦ PROMOVER por meio de recursos

financeiros o desenvolvimento de

pesquisas científicas que forneçam

a base de conhecimentos necessária

para a tomada de decisão na gestão

da pesca;

◦ PRIORIZAR a regularização do

Registro Geral de Pesca, tornando

eficiente a emissão de licenças,

registros e autorizações de pesca,

assim como os benefícios sociais e

previdenciários associados à pesca

(ex. Seguro Defeso);
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PESCA SUSTENTÁVEL

O QUE PODEMOS

FAZER?
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AMBIENTES DE

PARTICIPAÇÃO

A extinção de colegiados e

fóruns participativos com a

publicação do Decreto nº
9.759/2019 e a inatividade do

Conselho Nacional de

Aquicultura e Pesca (CONAPE)

desde 2015, levou a perda de

espaços de diálogo e

participação, necessários

para a gestão e o

desenvolvimento sustentável

da pesca. Por meio de

diálogos entre saberes e

ideias que se estabelecem as

diretrizes básicas que

garantem transparência,

equidade e eficiência no

planejamento e ordenamento

da atividade pesqueira entre

o Governo e os atores

envolvidos.

◦ ESTABELECER e garantir a

implementação de Comitês

Permanentes de Gestão, Grupos de

Trabalho, e outros fóruns

participativos de modo a promover o

diálogo e a sintonia na gestão entre

as instituições governamentais, o

setor produtivo, a sociedade civil e a

academia;

◦ PROMOVER a gestão conjunta

entre as comunidades pesqueiras, os

respectivos governos e órgãos

gestores das UCs costeiras,

fortalecendo os conselhos

deliberativos ou consultivos e

promovendo acordos de pesca locais.

SINDICATOS,

ASSOCIAÇÕES,

COLETIVOS,

MOVIMENTOS

COLÔNIAS

MUNICIPAL

ESTADUAL

FEDERAL

SECRETARIAS

CONSELHOS
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RECURSOS

PESQUEIROS

Visando o desenvolvimento

sustentável da pesca, é

necessário levar em conta

os impactos nos

ecossistemas costeiros e

marinhos consequentes de

empreendimentos, expansão

imobiliária, defensivos

agrícolas, esgoto, resíduos

de mineração, entre outros,

e como estes afetam o

desenvolvimento e

sobrevivência das espécies.

◦ IMPLEMENTAR as medidas e ações

previstas nos Planos de Recuperação

das espécies ameaçadas de extinção e

mecanismos de controle social, bem

como elaborar novos Planos para

àquelas que ainda não o possuem

◦ PROMOVER UMA CONSIDERAÇÃO

HOLÍSTICA dos fatores responsáveis

pela extinção ou ameaça das espécies

◦ CRIAR mecanismos para garantir

controle social, continuidade do

diálogo Institucional e divulgação de

informações dos Planos de

Recuperação das 47 espécies

marinhas de interesse socioeconômico,

a serem incorporadas nos Planos de

Gestão Locais (PGL), como condição

para seu uso.

A categoria de Pesca

Artesanal, tem sua prática

intimamente ligada aos

saberes, símbolos,

sentimentos e percepções

que os pescadores

constroem sobre o mar e

seus recursos.

4
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PLANICIE ABISSAL

CROSTA OCEÂNICA

ELEVAÇÃO

CROSTA CONTINENTAL

ADAPTADO DE MINISTÉRIO DO BRASIL/ MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES



CADEIA

PRODUTIVA

A cadeia produtiva do

pescado é composta por um

conjunto de etapas

consecutivas e conectadas

que, com frequência, são

tratadas de modo

fragmentado no que toca a

captura ou produção e a pós-

captura ou beneficiamento do

pescado. O conhecimento e a

conexão de toda a cadeia

permite a obtenção de

informações sobre onde,

quando e como um produto foi

capturado. Esse conhecimento

demonstra o comprometimento

com uma pesca sustentável e

pode ser um diferencial de

mercado.

◦ CRIAR NOVAS RESERVAS 

 EXTRATIVISTAS COSTEIRAS E

MARINHAS no litoral do Brasil para

fortalecer as cadeias de valor

sustentáveis

◦ PROMOVER, por meio de recursos

e tecnologia, a rastreabilidade dos

produtos pesqueiros em toda a

cadeia de produção

◦ INCENTIVAR INICIATIVAS PARA

AGREGAÇÃO DE VALOR AOS

PRODUTOS PESQUEIROS, como a

Certificação de pescado a exemplo

do programa de Melhoramento de

Pescaria da UNEP e da WWF-Brasil

◦ PROMOVER CAMPANNHAS DE

CONSUMO RESPONSÁVEL DOS

PESCADOS, como o Guia de

Consumo Responsável de Pescado

elaborado pela WWF-Brasil, e o

programa Pesca+Sustentável da CI-

Brasil.

PESCA SUSTENTÁVEL

EIXO

SOCIAL

EIXO

ECONÔMICO

EIXO

AMBIENTAL

GESTÃO

PESQUEIRA

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

PESCA SUSTENTÁVEL

O QUE PODEMOS

FAZER?

45

5



I VOLUME

SÍNTESE PARA TOMADORES
DE DECISÃO

ADAPTADORES

Anaide W. Aued

Gabriela K. Pereira 

Giuliani Manfredini

Larisse Faroni-Perez

SÍNTESE PARA TOMADORES DE DECISÃO

Encontre este assunto na íntegra no I Volume Horizonte

Oceânico Brasileiro, disponível para leitura em

https://painelmar.com.br/2020/08/21/volumes-hob/

Todos sabemos que a natureza é composta de diferentes

ecossistemas que abrigam os seres vivos e suas interações

com elementos não-vivos, como as rochas, a água e o ar. Os

ecossistemas marinhos são bem diversos e incluem, por

exemplo, os manguezais, as restingas, as praias, os costões

rochosos, os recifes e o mar aberto. Mas apesar da

importância desses ecossistemas, grande parte deles está

ameaçada. Você saberia citar três atividades humanas que,

na sua opinião, comprometem a saúde do oceano brasileiro?

Quais seriam?

https://painelmar.com.br/2020/08/21/volumes-hob/
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Você já ouviu falar sobre serviços

ecossistêmicos? 

Provavelmente, você já usou e/ou

precisou de algum desses serviços e

nem imagina. Os serviços

ecossistêmicos podem ser

entendidos como os benefícios que

as pessoas obtêm dos ecossistemas,

neste caso, benefícios vindo dos

ecossistemas marinhos como, por

exemplo, quando comemos um peixe

ou frutos do mar, ou quando vamos

a praia relaxar num domingo. Ou

seja, tanto o alimento gerado pelo

mar, quanto o bem-estar

proporcionado por um dia na praia,

são considerados serviços

ecossistêmicos. Inclusive, o oceano

tem importante papel como

regulador do clima e produção do

oxigênio que respiramos, e portanto,

dois benefícios que usufruímos.

Porém, os serviços ecossistêmicos

são dependentes de um ambiente

marinho saudável.

Para saber mais sobre como parte da

sociedade brasileira pensa a respeito

dos impactos das atividades humanas

nas zonas costeiras e oceânicas do

Brasil, o time pesquisa-ação Estressores

Ecossistêmicos e Cenários Futuros do

Programa Horizonte Oceânico Brasileiro

(HOB) entrevistou pessoas residentes em

diferentes regiões do país, incluindo

especialistas e não especialistas no

assunto, de diferentes idades, áreas do

conhecimento e atuações profissionais.

Qual o cenário atual dos ecossistemas

marinhos? Globalmente, grande parte dos

ecossistemas marinhos no mundo está

ameaçada por diferentes pressões negativas

que afetam a qualidade do ambiente, a

biodiversidade e tem consequências na

manutenção e continuidade dos serviços

ecossistêmicos. Essas pressões, como a

sobrepesca, a exploração de petróleo e as

mudanças climáticas, por exemplo, são

classificadas como estressores ecológicos

(ou ecossistêmicos) e têm causado grandes

prejuízos para as pessoas e para a

economia. Um exemplo é o caso do grande

derramamento de petróleo que chegou no

litoral de diversos estados brasileiros em 2019

e impactou a biodiversidade marinha dessas

regiões. Além disso, esse impacto trouxe

prejuízos econômicos e para a saúde das

populações locais. Em resumo, se os

ecossistemas marinhos não estão saudáveis e

conservados, o ônus é compartilhado por 

 todos nós. Por outro lado, se os ecossistemas

marinhos estão saudáveis o bônus é difuso

para o bem-estar humano e desenvolvimento

econômico.
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E será que nós, como sociedade e seus diferentes setores,

estamos cientes das alterações negativas que as pressões

humanas causam nos ecossistemas marinhos? Por meio do

resultado das entrevistas semiestruturadas e virtuais, notamos que a

maioria dos entrevistados considera o consumo desenfreado, as

mudanças climáticas, as atividades de exploração de petróleo e gás,

a pesca e a ocupação urbana desordenada como fonte de  estresse

ecológico para os ecossistemas marinhos. De forma geral, o modo de

vida e o padrão de consumo das pessoas hoje em dia têm impacto

negativo muito forte nos recursos marinhos. Consumimos esses

recursos até o seu limite, ou perto disso, geramos grandes quantidade

de lixo e produzimos poluentes de diversos tipos que ameaçam a

qualidade do ambiente, a biodiversidade marinha e a prosperidade

da humanidade em geral.
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Como podemos reverter esta situação? O resultado desta pesquisa

fornece aos tomadores de decisão e à sociedade de modo geral, uma

excelente oportunidade para governança integrada e participativa,

unindo os diferentes setores para (re)pensar políticas e ações que visem

a garantia da saúde do oceano. Apesar da condição atual debilitada,

ainda temos tempo para agir e inovar, freando, ou mesmo cessando, as

fontes estressoras nos ecossistemas marinhos. As ações precisam ser

realizadas urgentemente para prevenir e mitigar os risco que iremos,

todos, enfrentar num futuro muito próximo. Os impactos das mudanças

climáticas e acidificação do oceano irão acentuar ainda mais tanto os

riscos quanto a garantia de serviços ecossistêmicos, como também, as

desigualdades sociais e os problemas ambientais e de desenvolvimento

urbano nas regiões costeiras. Mais do que nunca, no Brasil é preciso

canalizar ações pelo desenvolvimento sustentável, acelerar a

transdisciplinaridade nas tomadas de decisão e implementar ativamente

interface entre ciência-política-sociedade. É fundamental consolidar

uma  economia que vise o desenvolvimento econômico culturalmente

forte, ambientalmente sustentável e socialmente justo e inclusivo, para

garantir os serviços ecossistêmicos e a saúde de todos e do planeta.
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O OCEANO BRASILEIRO
ESTÁ ESTRESSADO!

Os entrevistados entenderam que as três medidas mais eficazes para

reduzir os impactos das atividades humanas no oceano e transformar

esse cenário seriam: a mudança no comportamento da sociedade, a

redução da poluição e a produção de ações através de políticas

públicas. É importante considerar que a saúde dos ecossistemas

marinhos depende de abordagens transdisciplinares e holísticas,

planejadas, com abordagem ecossistêmica integrada, e efetivadas por

gestores e tomadores de decisão. Se queremos um oceano saudável e

continuar usufruindo de seus serviços ecossistêmicos, agora e no

futuro, é preciso repensar o nosso modo de vida e superar os

problemas de forma coletiva.
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O capítulo Governança Ambiental Participativa e Justiça Social -

Estudo de caso: Uso do mapeamento participativo como

ferramenta para análise do derrame de petróleo na costa

brasileira em 2019-2020, discute o uso de um tipo de

mapeamento que envolve participação pública, na avaliação dos

danos associados ao derrame de petróleo, que vem ocorrendo

desde  setembro de 2019 no Brasil  
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O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 da Agenda 2030

das Nações Unidas chama-se "Vida na água" e continua

seguindo a linha da busca pela sustentabilidade em áreas

costeiras e marinhas, uma tradição da organização. O ODS 14

tem o objetivo de promover o uso racional dos recursos dessas áreas,

de modo a que seja garantida a sua utilização pelas gerações

futuras. Na dimensão social do desenvolvimento, uma das metas do

ODS 14, a meta 14.b, menciona ainda, a garantia do acesso de

pescadores artesanais aos estoques de recursos vivos e aos

mercados. Outra meta, a 14.2, coloca em pauta a gestão sustentável

dos ecossistemas marinhos, garantindo a sua produtividade e

resiliência (capacidade de se adaptar a mudanças). Pensando

nessas duas metas, discorremos a seguir algumas ideias sobre a

importância da participação pública na gestão para o alcance de

condições sustentáveis de utilização dos recursos naturais e sobre as

implicações socioeconômicas associadas ao derrame de petróleo na

costa brasileira

No texto da Resolução das Nações Unidas chamada “Our ocean,

our future: call for action” ("Nosso futuro: chamada à ação"),

ressalta-se a importância do oceano para o suporte à vida

humana na Terra e para o alcance do crescimento econômico

sustentável, com respeito aos direitos humanos das populações

residentes em zonas costeiras e dependentes dos recursos

naturais ali presentes. O oceano participa de inúmeros

processos, que atuam de forma integrada e sistêmica. As

perturbações ocasionadas em uma área podem afetar outras

áreas - como a discussão atual sobre a contribuição do aumento

da atividade de origem humana na Terra para a mudança

climática.

OCEANO, 
FONTE DE VIDA!
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No Brasil, o Decreto 5300/2004 já ressaltava que, para alcançar o

tão almejado objetivo da sustentabilidade do oceano, é necessário

praticar uma gestão dos recursos e atividades de forma

integrada e participativa. Somente assim, será garantida a saúde

do oceano (qualidade ambiental) e a qualidade de vida daquelas

populações que vivem perto do mar. Seu patrimônio cultural estará

também protegido, uma vez que haverá a valorização de outras

dimensões - social, ambiental e político-institucional, além da

econômica. Oceano saudável, povos saudáveis

Gestão Participativa

A gestão participativa é aquela que garante que a tomada de decisões

seja realizada com a participação dos atores envolvidos. A meta 16.7 do

ODS 16 da Agenda 2030, ressalta isso:

16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, 

participativa e representativa em todos os níveis

INTEGRAÇÃO X SISTEMA

A integração refere-se à união das partes, mas o sistema inclui

a interação entre elas:

"O vocabulário sistema, representando conjunto organizado de

elementos e de interações entre os elementos (...)" Christofoletti

(1999, p.4)

GESTÃO INTEGRADA E
PARTICIPATIVA POR UM
OCEANO MAIS SAUDÁVEL
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O MAIOR DESASTRE COM

PETRÓLEO NA AMÉRICA

LATINA

O maior desastre ambiental causado por derrame por petróleo vem ocorrendo

no Brasil, desde 02 de setembro de 2020 (data oficial), tendo sido derramados

mais de 5.000 toneladas de óleo, atingindo uma extensa faixa (praticamente

1/3 de toda a linha de costa), causando danos ambientais e socioeconômicos

significativos.
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Mapa do Brasil com tambores de óleo, cada tamanho proporcional ao número

de localidades oleadas no estado (11 estados).

IBAMA
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O derrame também atingiu 58 unidades de conservação da Natureza

(UCs), entre elas, alguns ecossistemas costeiros importantes do ponto de vista

ecológico, tais como os manguezais, que funcionam como berçários,

garantindo a produtividade marinha; ou os bancos de corais, que abrigam

enorme biodiversidade e também funcionam como ponto de grande

produtividade no oceano

SOARES et al. Oil spill in South Atlantic (Brazil): Environmental and governmental disaster. Marine Policy, v. 115, n. 103879, 2020.

<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103879>
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MAPEAMENTO E PARTICIPAÇÃO

Pela complexidade e extensão dos danos causados pelo derrame do

petróleo no Brasil, no texto do capítulo, associa-se as técnicas de

mapeamento participativo à governança ambiental participativa,

contribuindo para o alcance da justiça social. Finalmente, são ofertadas

questões para pesquisa e reflexões futuras. Espera-se assim, contribuir

para a ciência de aspectos relevantes envolvidos no derrame e para a

melhoria da tomada de decisões, no enfrentamento de emergências

ambientais complexas

Frente aos prejuízos ambientais e socioeconômicos, é fundamental a

adoção de um tipo de gestão denominada participativa, que reconhece

que o aporte de dados fornecidos pelos envolvidos e ainda, a sua

participação representativa nos processos de tomada de decisões, tem

grande valor para a efetiva resolução dos problemas.

Desastre do petróleo: quem sai perdendo? O derrame atingiu em

cheio a rotina de 300.000 trabalhadores do mar (pescadores,

pescadoras, marisqueiros e marisqueiras registrados), que, em muitas

localidades, somente tem a pesca como atividade econômica e

dependem dela para sobreviver. 
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