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RESUMO 

 

A presente monografia pretende abordar as ações de um projeto de mitigação relacionado 

ao Pescarte, um Programa de Educação Ambiental – PEA da Petrobras desenvolvido na 

cidade de Cabo Frio, mediante a realização de observação participante e análise 

situacional. O PEA estudado tem parceria com a Universidade Estadual do Norte 

Fluminense – UENF e este é um fator que o diferencia dos outros programas 

desenvolvidos pelas empresas de petróleo na região. O público-alvo deste PEA são os 

pescadores e essa monografia visa caracterizar a forma como suas lutas no 

reconhecimento dos direitos à mitigação são incorporadas às exigências formais dos 

projetos socioambientais vinculados aos procedimentos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos petrolíferos.  

 

Palavras-Chave: Antropologia do desenvolvimento; educação ambiental; pesca; PEA; 

mitigação; universidade e extensão;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study is about to the actions of a mitigation project related to Pescarte, an 

Environmental Education Program (PEA) developed by Petrobras in the city of Cabo 

Frio, through participatory observation and situational analysis. The studied EAP has a 

partnership with the State University of Norte Fluminense - UENF and this is one of the 

main factors of the differentiation of other programs by oil companies in the region. The 

main public of this PEA is the fisherman and this monograph aims to characterize their 

socio-environmental projects linked to the environmental licensing processes of oil 

companies. 

Key-words: anthropology of development; environmental education; fishing; PEA; 

university and extension; 
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1. Introdução 

 

O tema deste trabalho é a discussão dos efeitos da implementação de um projeto de 

educação ambiental - PEA sobre a organização do setor pesqueiro no município de Cabo 

Frio. O Pescarte é desenvolvido pela Petrobras, em parceria com a Universidade Estadual 

do Norte Fluminense – UENF, tendo sido proposto como medida mitigadora aos impactos 

da cadeia produtiva do petróleo, nos procedimentos de licenciamento ambiental de seus 

empreendimentos na Bacia de Campos.   

O licenciamento ambiental no Brasil é um processo administrativo obrigatório1 para 

empreendimentos de grande porte com significativo impacto sobre o meio ambiente. A 

exploração marinha de petróleo (offshore) é classificada como um dos grandes 

empreendimentos que precisam passar pelo processo de licenciamento ambiental e 

cumprir com as condicionantes exigidas pelos órgãos licenciadores e fiscalizadores. 

Neste trabalho focaremos em uma condicionante mitigadora desenvolvida por um projeto 

que compõe o Programa de Educação Ambiental - PEA-BC, na região da Bacia de 

Campos – BC, na cidade de Cabo Frio – CF.  

Cabo Frio é uma cidade conhecida pelas suas belezas naturais, e significativa 

atividade pesqueira. A cidade teve um aumento exponencial no crescimento urbano com 

a indústria do petróleo, principalmente, o segundo distrito de Cabo Frio que está 

localizado próximo do município de Macaé2, polo de empresas de petróleo offshore.   

Na condição de moradora do segundo distrito de Cabo Frio é que surgiu meu interesse 

e comecei a me interessar pelo estudo dessa temática. Mudei-me para a cidade após 

muitos anos morando na capital do estado do Rio de Janeiro. Depois de algum tempo no 

município, minha mãe se envolveu com um conjunto de mobilizações sociais, 

participando intensamente de associações, movimento de mulheres e conselhos 

municipais. Sempre ativa nas lutas em defesa do meio ambiente, seu envolvimento em 

organizações civis fez com que ela fosse identificada no munícipio como liderança e 

                                                           
1 A lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 instituiu a política nacional de meio ambiente, mencionando o 

licenciamento ambiental. Na constituição de 1988 está presente a proteção do meio ambiente. No conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 237, de 1997 apresenta maiores informações sobre o 

licenciamento ambiental.  
2 Macaé é conhecida como a cidade capital do petróleo.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
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mobilizadora3. Em 2011, minha mãe foi contratada com uma agente local por uma 

consultoria, que realizava um diagnóstico participativo na Bacia de Campos com intuito 

de servir como guia para futuros projetos que acontecessem nesta reunião, sendo 

coerentes com a sua realidade. Esta acabou sendo a entrada dela neste mundo do 

licenciamento ambiental e dos PEAs, por consequência a minha entrada também, visto 

que minha mãe me levava nestes espaços.  

Graças a ela conheci outros PEAs e o Pescarte analisado neste trabalho de conclusão 

de curso. Durante um período da minha vida anterior a faculdade, participei de um PEA 

que acontecia em Cabo Frio e essa experiência me fascinou. Na faculdade amadureci a 

ideia de falar sobre este tema tão próximo de mim. Após consolidar essa ideia, por 

intermédio da minha mãe estabeleci contato com meu campo e conheci funcionários, 

participantes e os idealizadores do Pescarte. 

A escolha do meu objeto de pesquisa foi motivada por dois principais fatores 

objetivos: 1) as facilidades de acesso ao campo por conhecer pessoas envolvidas no 

projeto; 2) o fato do projeto ser coordenado por uma universidade, sendo um programa 

de extensão de um núcleo de pesquisa. Entendi a importância de estudar esse caso 

envolvendo uma universidade, quando pude observar que, ainda que o projeto tenha sido 

interrompido pela Petrobras por falta de aportes de recursos (no período entre 08/2016 e 

07/2017), os acadêmicos envolvidos deram continuidade ao trabalho de extensão, 

mobilizando encontro com os pescadores e dando continuidade aos debates sobre as 

necessidades da cadeia produtiva da pesca no município. A extensão universitária é um 

tema que sempre me cativou, pois acredito que o papel da universidade é utilizar o 

conhecimento gerado no seu espaço como ferramenta de melhoria social. 

A universidade coordenando um projeto de mitigação trouxe aos participantes do 

PEA uma esperança e motivação aos que estavam desgostosos e desacreditados nestas 

medidas mitigatórias do licenciamento ambiental, considerando que a Petrobras e outras 

empresas já desenvolvem projetos há mais de 15 anos, sem representar qualquer melhoria 

efetiva na produção pesqueira ou na qualidade de vida dos pescadores. A universidade, 

através da extensão, pôde se aproximar da comunidade pesqueira e fornecer maior acesso 

aos conhecimentos por ela produzidos. 

                                                           
3 Mobilizador(a) é uma característica valorizada pela consultorias porque as pessoas caracterizadas como 

mobilizadores são contratadas para ajudar a consultoria a entrar nas comunidades e trazer pessoas para 

participar.  
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No capítulo 2 apresento quem são os atores sociais, o recorte geográfico e social, 

a metodologia utilizada neste estudo. A análise de situações sociais do Gluckman norteou 

minhas analises das reuniões citadas ao longo do trabalho. Utilizo Goffman para delimitar 

meus atores sociais. Aplico os conceitos de habitus, capitais e poder simbólico do 

Bourdieu para compreender a formação dos grupos de pescadores. Além de 

contextualizar a história da BC e do licenciamento ambiental nesta região.  

O capítulo 3 tem a proposta apresentar como é o funcionamento do Pescarte com 

base em documentos oficiais, mas também exponho a visão dos participantes sobre o 

projeto, mediante ao relato de uma reunião em que os pescadores foram informados dos 

motivos de intervalo do projeto pelos representantes da Petrobras. Neste capítulo exponho 

as especulações de cada ator social sobre o intervalo do Pescarte e a insatisfação dos 

pescadores com a possível mudança no corpo técnico do projeto – os socioeducadores, 

analisando o papel protagonista assumido pelos técnicos da universidade no projeto.  

No capítulo 4, com base nos conceitos de Bourdieu de habitus e capitais, classifico 

os pescadores deste estudo em dois grupos, segundo as designações locais, expondo suas 

diferenças na forma como organizam a atividade produtiva da pesca, nos modos de atuar 

na comunidade e o que almejam para suas localidades. É apresentado um relato de duas 

reuniões voltadas para a escolha dos empreendimentos pesqueiros, onde aparecem 

divergências nas opiniões dos atores sociais em relação a melhor proposta para a atividade 

dos pescadores de Cabo Frio.  

Neste trabalho procuro analisar o papel da universidade em um projeto de 

mitigação ligado ao licenciamento ambiental de empreendimentos do setor petrolífero, o 

modo como os pescadores formulam suas demandas e se organizam em relação a ele, 

assim como as práticas de educação ambiental fomentadas pelo órgão ambiental. 
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2. Apontamento preliminares e metodologia de pesquisa 

 

Este capítulo tem por objetivo contextualizar a história de ocupação da Bacia de 

Campos, e a produção desse espaço social territorializado em torno às atividades 

petrolíferas e aos procedimentos administrativos do licenciamento ambiental que as 

autorizam.  Reúno aqui algumas informações sintetizadas a respeito das leis ambientais, 

do processo de formalização do Programa de Educação Ambiental da Bacia de Campos, 

delimito e apresento seus atores e o espaço social desta pesquisa.  

 

2.1. Metodologia  

 

Para cumprir com os objetivos anteriormente mencionados as dinâmicas de 

funcionamento do Pescarte e seus efeitos sobre as comunidades pesqueiras de Cabo Frio, 

acompanhei um conjunto de encontros e reuniões do projeto. Participei de reuniões na 

colônia de pesca e na sede do projeto, relacionada a decisões do Pescarte, e de outras 

reuniões que tinham a intensão de informar os participantes das atualizações. 

A metodologia de pesquisa que norteou minhas observações foi a análise situacional 

desenvolvida por Gluckman (1987), em Análise de uma situação social na Zululândia 

moderna, para entender as relações entre negros e brancos na Zululândia. 

 

 

“As situações sociais constituem uma grande parte da matéria-prima do 

antropólogo, pois são os eventos que observa. A partir das situações sociais e 

de suas inter-relações numa sociedade particular, podem abstrair a estrutura 

social, as relações sociais, as instituições, etc. daquela sociedade. Através 

destas e de novas situações, o antropólogo deve verificar a validade de suas 

generalizações.”  (GLUCKMAN, 1987, pg. 228) 

 

 

A partir da etnografia das reuniões do PEA pude analisar as relações entre grupos 

sociais distintos, identificar as organizações de pesca atuantes no município, colher as 

opiniões dos pescadores e dos profissionais envolvidos com o programa, saber sobre as 

características e dificuldades das atividades pesqueiras e apreender a dinâmica de 

organização do programa. 
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Nas situações sociais que observei, pude traçar como eram as relações entre os 

diferentes atores sociais dentro das reuniões e fora delas. Existiam relações entre grupos 

sociais que eram tensas no momento de reuniões, mas que fora delas se mostraram ser 

relações harmoniosas, até de amizade. Foi possível traçar como funcionavam as relações 

sociais dentro e fora do contexto de reunião, quando alguns atores estavam apenas 

“representando” seu papel na reunião, de representante de algum setor da pesca local, ou 

mesmo quando se tratavam de rixas pessoais.  

Outra metodologia que influenciou minha pesquisa foi a análise de rituais proposta 

por Mariza Peirano (2000). No caso do meu campo, a abordagem dos eventos como 

rituais permite ver a forma como se comportam os atores sociais, e ver os processos de 

mudança social antes, durante e depois das situações etnografadas.  

 

 

  “Nesse contexto ideológico, a análise de eventos tem um objetivo 

explícito: eventos marcam mudanças, não são antecipados, apontam para 

processos sociológicos e históricos, indicam procedimentos, mecanismos de 

rotinização e de movimento, co-ocorrência e pulsação (cf. Peirano 2000). 

Eventos mudam os atores envolvidos: não é possível falar de um mesmo 

conjunto de atores antes e depois dos eventos todos se transformaram na 

temporalidade que vai do antes ao depois. Em outras palavras, um evento traz 

como consequência o fato de que os participantes foram alterados por ele”. 

(PEIRANO, 2000. Pg. 4). 

 

 

Para complementar a análise: segui e conversei com os pescadores nos locais de 

desembarque pesqueiro do município; realizei algumas entrevistas semiestruturadas com, 

ao menos, um representante de cada um dos tipos de atores sociais envolvidos com a 

implementação do PEA, que serão descritos no próximo item; busquei fontes 

documentais e reportagens para coletar demais informações. Foram onze meses de 

observação de campo, participando de reuniões, audiências públicas, visitas à colônia de 

pescadores, aos pontos de desembarque pesqueiros e à sede do projeto.  

Neste trabalho optei em não utilizar os nomes verdadeiros das pessoas, criei nomes 

falsos para todos citados neste relato. Apenas os nomes das empresas de consultorias 

contratadas no intervalo do projeto tiveram seu nome modificado. 
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2.2. Atores sociais 

 

 Neste trabalho adoto a conceituação de ator social a partir de Erving Goffman (1985), 

ao falar dos papéis sociais que os indivíduos assumem nas diversas situações do cotidiano 

que compõem a vida social, ou como o próprio autor diz, máscaras sociais. Goffman tem 

com base da sua teoria a ideia de performance teatral, a qual o sujeito incorpora um papel 

social perante um público. A definição de papel social está ligada a direitos e deveres que 

os atores assumem em uma determinada situação social. (GOFFMAN, 1985, pág. 23 e 

24). 

Nas situações sociais associadas à implementação de projetos sociais de 

compensação ambiental por empresas petrolíferas, que conformam os cenários desta 

pesquisa, os atores sociais se apresentam cumprindo os seguintes papéis, assim 

autodenominados: pescadores, socioeducadores, professores, empresa financiadora, 

consultores e gestores.  

Denomino como pescadores aqueles que têm como renda, ou parte dela, a pesca, 

sendo também membros de associação e/ou colônia de pesca. Faço uma subdivisão nesta 

categoria, os dividindo em dois grupos que chamo de pescadores do centro e pescadores 

da periferia. Esta classificação dos pescadores está embaçada no conceito de Bourdieu 

de habitus. Apesar deles serem da mesma categoria social, existem diferenças nos seus 

capitais simbólicos, sociais, culturais e do seus habitus. Adotei essa classificação para os 

pescadores, porque existe uma diferença entre os pescadores do centro e da periferia. Os 

socioeducadores dentro do projeto utilizam divisões entre os pescadores, mas não de 

forma tão explicita como eu aplico neste trabalho. Estas questões são trabalhadas mais 

minuciosamente ao longo do capítulo 4.   

Defino como socioeducadores as pessoas contratadas pela Fundação e UENF, 

para trabalhar no projeto mobilizando, capacitando e movimentando o projeto. Enquanto 

os professores são aqueles ligados ao núcleo Centro de Ciências do Homem - CCH da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF e atuam capacitando os 

socioeducadores e ajudando na execução do projeto. A empresa financiadora refere-se a 

empresa privada que financia o projeto e que tem a obrigação de cumprir a medida 

mitigatória para exploração de petróleo. Por fim, delimito os consultores como os atores 

que trabalham para uma empresa privada prestadora de serviços de consultoria para 

projetos de educação ambiental.  
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Os socioeducadores e consultores são atores sociais com a mesma função de 

trabalhar e manter o projeto funcionando, contudo, os separo em papéis sociais diferentes, 

porque os socioeducadores têm um vínculo com a universidade através da fundação que 

os contrata. Enquanto os consultores foram contratados diretamente pela empresa 

financiadora, Petrobras, para administrar a sede mantendo seu funcionamento mínimo, 

ajudando com a articulação dos participantes no momento que o projeto estava 

oficialmente parado.  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de Cabo Frio indicando as comunidades pesqueiras da cidade.  

         (Fonte: Google Earth) 

 

Dialoguei com interlocutores pertencentes de cada uma dessas categorias de atores 

sociais: sete pescadores, sendo uma mulher e seis homens; dois professores, os 

fundadores do projeto socioambiental que está sendo analisado (George e Marcos); um 

funcionário da empresa Petrobras, o Carlos; duas socioeducadores; cinco consultores de 
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duas empresas de consultoria, alfa e beta, finalmente, um analista ambiental do IBAMA. 

4  

2.3. Recorte Geográfico e Social 

 

Esta pesquisa está situada no município de Cabo Frio (CF). Apesar do projeto 

analisado neste trabalho atuar em outras cidades do Norte Fluminense, foi uma escolha 

da pesquisadora estudar a atuação do projeto em apenas um município.  

A cidade de Cabo Frio está localizada no Norte Fluminense do estado do Rio de 

Janeiro. Uma das cidades mais antigas do estado, tem seu litoral voltado para as áreas 

marítimas da Bacia de Campos, tipo de denominação aplicada à gestão de áreas 

petrolíferas no país, sendo esta uma das maiores bacias hidrográficas marítimas voltadas 

exploração de petróleo offshore. 

O programa de educação ambiental (PEA-BC) acontece na região da Bacia de 

Campos (BC) desde o começo dos anos 2000. A BC5 é a maior bacia petrolífera do país, 

de onde sai maior parte da produção nacional, cerca de 48%. De acordo com Bronz 

(2009), a Bacia de Campos é como uma cidade no mar, devido a grandiosa infraestrutura 

de mais de uma centena de plataformas de petróleo.  Já em 2008 essa região perde posição 

no ranking da produção nacional de petróleo para a Bacia de Santos, de acordo com 

estudos da Agência Nacional de Petróleo – ANP. Os dados mostram que a porcentagem 

da produção da BC caiu enquanto a da Bacia de Santos (BS) cresceu, segundo a ANP6. 

                                                           
4 Por uma escolha pessoal e acadêmica não serão utilizados os nomes reais das empresas de consultoria 

apresentadas neste trabalho. As chamo de empresa de consultoria Alfa e empresa Beta. Apesar da descrição 

com nomes, acho importante salientar essa informação. No entanto, foram preservados os gêneros dos 

atores sociais para dados e pesquisas futuras, visto que a função do indivíduo e seu gênero podem já dizer 

muito sobre um estudo.   

5 “Localizada no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, sua área de abrangência é composta por um total 

de dezessete municípios localizados desde o norte fluminense (Niterói, Saquarema, Araruama, Arraial do 

Cabo, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Búzios, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, Carapebus, 

Quissamã e Campos dos Goytacazes) ao sul do Espírito Santo (São Francisco de Itabapuana, Itapemirim e 

Presidente Kennedy)”(IBAMA, 2012 apud Magalhães, 2015) 

 
6http://www.valor.com.br/brasil/5365053/bacia-de-santos-pode-superar-producao-de-petroleo-de-

campos-nos-proximos-meses acessado em 17/04/2018 às 10:10 
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Figura 2: Pode-se observar nessa foto a delimitação da área da Bacia de Campos e as plataformas, navios-

sondas, FPS presentes na região da BC. 

(Fonte:http://www.deno.oceanica.ufrj.br/deno/prod_academic/relatorios/2006-

/Arthur+Daniel/relat1/Relatorio01.htm> acesso em 09/09/18 às 19h00) 

 

Apesar da BC ter muitos poços de petróleo, grande parte está em fase madura da 

produção, ou seja, não se manterão produtivos por muito tempo. A extração do petróleo 

nesta bacia acontece desde meados dos anos 1970, por isto atualmente a produção desses 

poços se dá em menor quantidade. Além, é claro, do fato de que atualmente os interesses 

se voltam à exploração da região denominada pela gestão pública de Pré-sal, sendo esta 

a nova “menina dos olhos” para a economia nacional.  

Na década de 1950, o petróleo é identificado pelo governo brasileiro como 

alternativa para o desenvolvimento econômico do país, ano do surgimento da Petrobras. 

A estatal surge com uma campanha denominada, “o petróleo é nosso”, firmando uma boa 

imagem da empresa perante a população. Na década de 1970 foi o começo da exploração 

de petróleo na Bacia de Campos (BC).  O Conselho Nacional do Petróleo (CNP) surge 

neste contexto para fiscalizar a Petrobras.  
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Figura 3: Pode-se observar neste mapa contém as datas de descoberta dos campos de exploração nas Bacias 

de Campos, Santos e Espírito Santo.  

(Fonte:http://www.deno.oceanica.ufrj.br/deno/prod_academic/relatorios/2006-

/Arthur+Daniel/relat1/Relatorio01.htm acesso em 15/09/18 às 16h42) 

 

Neste início da exploração petrolífera no Brasil não existia o licenciamento 

ambiental e demorou alguns anos para ser como é atualmente. Segundo nos conta Bronz 

(2009), durante meados dos anos 80, acompanhando uma tendência observada no meio 

empresarial mundial de incorporar os debates ambientais no mundo global, a Petrobras 

começou a investir recursos em programas ambientais, como o Programa Pégaso, e em 

projetos de educação ambiental.  

Com essa tendência mundial de sustentabilidade e do “pensar verde”, projetos de 

educação ambiental passam a ser desenvolvidos, segundo Leite Lopes, mas voltados para 

uma educação ambiental do comportamento. Esta seria “a ambientalização como 

processo de interiorização de comportamentos e práticas se dá através da promoção da 

“educação ambiental”, uma atividade explicitamente escolar ou paraescolar, mas também 

comportando formas de difusão por meios de comunicação de massa” (Leite Lopes, 2004, 

p.27). Atualmente, os PEAs seguem a linha da educação ambiental crítica, uma exigência 

do IBAMA-CGPEG que será esmiuçada mais à frente.   

http://www.deno.oceanica.ufrj.br/deno/prod_academic/relatorios/2006-/Arthur+Daniel/relat1/Relatorio01.htm
http://www.deno.oceanica.ufrj.br/deno/prod_academic/relatorios/2006-/Arthur+Daniel/relat1/Relatorio01.htm
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Em 1981 saiu a Lei Federal 6938/817 que determina a necessidade de realização 

de licenciamento ambiental nas atividades potencialmente poluidoras no território 

brasileiro. Alguns anos depois, meados de 1990, a resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) lista os tipos de empreendimentos e atividades obrigadas a 

terem licenciamento ambiental. Em 1981, ocorreu a criação do Política Nacional de Meio 

Ambiente (PNMA), lei 69388, e alguns anos depois correu desastres ambientais como o 

vazamento de óleo na baía de Guanabara (BRONZ, 2009). 

É preciso entender que até a concretização do PEA, as empresas passam por um 

longo processo administrativo, composto pelas fases burocráticas do licenciamento 

ambiental. Preliminarmente são feitos estudos para analisar as quantidades e qualidades 

dos poços, para que a empresa adquira uma Licença Prévia para Perfuração (Lper) ou 

uma Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro). Caso a empresa tenha a intenção 

de fazer exploração desse poço, ela recorrerá à Licença de Instalação (LI) do 

empreendimento e, finalmente, à Licença de Operação (LO) (BRONZ, 2009: 56-57.).  

Para conseguir a LI e a LO a empresa precisa produzir um Estudo de Impacto 

Ambiental e um Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Estes serão apresentados 

publicamente em audiência pública para toda população dos municípios afetados pelos 

empreendimentos. Nessa ocasião de conclusão e apresentação do EIA/RIMA, o Projeto 

de Educação Ambiental (PEA) já tem que estar esboçado e pronto para ser executado.  

 

 

 “Dentre os condicionantes de licença da indústria offshore estão o 

Projeto de Controle da Poluição (PCP); o Programa de Monitoramento 

Ambiental (PMA); o Plano de Emergência Individual (PEI); o Projeto de 

Comunicação Social (PCS); o Projeto para a compensação da atividade de 

pesca artesanal (PCAP) e o Programa de Educação Ambiental (PEA), que hoje 

está dividido em dois componentes: Componente I - Programa de Educação 

Ambiental para as comunidades (PEA) e Componente II - Programa de 

Educação Ambiental de Trabalhadores (PEAT).” (MAGALHAES, 2015, pg. 

88) 

 

                                                           
7 “Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação, e dá outras providências”. Acessado em 04/11/2018 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm 
8 Os Decretos 88.351 de 1983 e 99.274 de 1990 que regulamentaram a PNMA. 
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O PEA é uma exigência do órgão fiscalizador IBAMA como uma condicionante 

à exploração de Petróleo. O IBAMA/CGPEG9 que regula seu funcionamento, fiscaliza 

sua execução e estabelece as diretrizes que as empresas devem seguir. 

Outra condicionante conhecida pelos meus interlocutores é o Projeto para 

Compensação de Atividade de Pesca Artesanal - PCAP. Esta condicionante está ligada 

diretamente aos pescadores e vem em forma de compensação por danos causados a seu 

ambiente de trabalho, o mar. 

 

 

“A noção de ‘compensação ambiental’ tem uma conotação específica, que é 

aquela que tem sido lançada na esteira das privatizações: tratar-se-ia de 

saldar dívidas ambientais passadas, monetizadas sob a forma de multas ou 

indenizações calculadas em processos judiciais ou ainda pagamento pela 

poluição futura” (LEITE LOPES, 2004: 277).  

 

 

Os impactos sobre a pesca podem ser atributos tanto das atividades de exploração 

quanto das atividades de produção petrolífera. As atividades de exploração são aquelas 

que ocorrem no período em que as empresas realizam as pesquisas em busca de petróleo. 

Nesse período são realizadas as atividades sísmicas, responsáveis pelo mapeamento do 

solo oceânico por meio da emissão de ondas sonoras, contando com a utilização de 

grandes navios chamados pelos pescadores de “chupa cabras”, em alusão ao grande dano 

que causam na pesca. Segundo os pescadores, essas atividades prejudicam a pesca porque 

desorientam o pescado quando lançam suas ondas sonoras no mar. O PCAP é um projeto 

de compensação, porque as sísmicas não podem ter seus efeitos minimizados. Então a 

compensação vem através de investimentos para as entidades pesqueiras aplicarem 

conforme foi negociado.  

 O Programa de Educação Ambiental da Bacia de Campos (PEA-BC) é composto 

de vários PEAs. Segundo a Nota Técnica do CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/10, o 

Programa de Educação Ambiental é composto por um conjunto de linhas de ação que 

convergem, a partir de um mesmo referencial teórico-metodológico que serve de guarda-

                                                           
9 Atualmente o setor dentro do IBAMA chamado de CGPEG foi restruturado e mudou seu nome para 

CGMAC. Ao longo do trabalho poderá surgir ambos os nomes que se referem ao mesmo setor dentro do 

IBAMA.  
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chuva conceitual e norteia os parâmetros a serem seguidos. Este referencial teórico-

metodológico baseia-se em uma corrente de “educação ambiental crítica”, pelo 

enfrentamento às críticas em relação às atividades produtivas e ideias de educação 

popular (DIAS, 2014). 

 

 

“A educação ambiental, como entendida pelo IBAMA-CGPEG, visa 

estimular a participação política de lideranças de comunidades 

consideradas atingidas pelos impactos do petróleo nos processos de 

decisão locais relacionados à gestão de recursos naturais” 

(IBAMA/DILIC/CGPEG, 2010 apud DIAS, 2014, p.186). 

 

 

O setor dentro do IBAMA que cuida da questão do licenciamento ambiental é o 

CGMAC. Ao conversar com um funcionário do órgão, ele me contou que as diretrizes 

dos PEAs seguem a linha da educação ambiental crítica, baseados na linha de Paulo Freire 

da educação como instrumento de transformação social. A educação ambiental crítica 

vem instrumentalizar através da educação os sujeitos afetados pelos empreendimentos, 

transformando o conhecimento em uma ferramenta para mudar sua situação e reivindicar 

seus direitos. A educação crítica pretende potencializar as participações e controle social 

de políticas públicas (MAGALHÃES, 2015).  

 No momento do meu campo o IBAMA estava sofrendo mudanças na sua 

estruturação. Meu interlocutor de dentro do IBAMA me explicou que a Coordenadoria 

Geral do Petróleo e Gás - CGPEG foi extinta e foi criada uma coordenadoria chamada de 

CGMAC - Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos 

Marinhos e Costeiros. Considerando o momento conturbado do governo brasileiro, em 

período posterior ao impeachment da presidente Dilma Rousseff (no ano de 2017), e as 

investidas na desregulação do licenciamento ambiental como forma de acelerar a escalada 

desenvolvimentista, segundo meu interlocutor, essas mudanças tinham a intenção de 

desmobilizar a ação dos funcionários do órgão no licenciamento ambiental. 

 A nova coordenadoria fica localizada em Brasília, saindo da sede do Rio de 

Janeiro, onde estava localizado o antigo CGPEG. Aconteceram atos de protesto em 

algumas cidades dos engajados nos movimentos sociais, PEAs e ambientalistas contra 

essas mudanças, principalmente o deslocamento da sede para Brasília, pois poderia gerar 
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um maior abandono por parte do órgão público fiscalizador. O IBAMA/CGPEG já tinha 

uma grande dificuldade de acompanhar de perto as condicionantes, especificamente o 

PEA-BC, mesmo com sua sede no centro da cidade do Rio de Janeiro. Com a mudança 

para Brasília, se agrava a preocupação dos funcionários da antiga CGPEG.  

 O analista me confidenciou que um erro cometido pelo IBAMA foi não ter 

acompanhado mais de perto os PEAs em suas ações no campo. O órgão regulador tem 

papel significativo quando está acompanhando em in loco essas ações. Todos os lados, 

empresa e participantes de PEAs, recorrem ao CGMAC quando existem conflitos difíceis 

de resolver pelos consultores.  
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3. Pescarte: mais um projeto entre tantos 

 

Apesar do decréscimo produtivo que atinge a Bacia de Campos, ainda é a partir 

de empreendimentos ali localizados que se observa a maior quantidade de projetos de 

educação ambiental como medida de mitigação dos procedimentos de licenciamento 

ambiental associados à exploração petrolífera. 

 

Tabela 1 – Projetos de Educação Ambiental que estavam acontecendo no país em 2015.  

 

     Fonte: IBAMA, 2014 apud Magalhães, 2015. Pg. 100  

 

O município de Cabo Frio é uma das cidades afetadas pelos impactos 

socioambientais da exploração de petróleo, segundo estudos feitos no diagnóstico 

participativo de 2012. É uma das cidades onde são desenvolvidos Projetos de Educação 

Ambiental (PEAs) e Projeto para a Compensação da Atividade de Pesca artesanal 

(PCAP). Há mais de duas décadas, que seus habitantes, especialmente, aqueles grupos 

classificados como os mais afetados pelos empreendimentos, convivem e participam dos 

procedimentos de licenciamento ambiental, através de negociações de compensações e 

mitigações10. Pude observar em campo como os moradores da cidade já se sentem 

                                                           
10 “Projeto de mitigação: conjunto de procedimentos metodológicos capazes de (i) minimizar e/ou evitar os 

efeitos difusos negativos dos impactos da atividade licenciada, (ii) evitar o agravamento de impactos 

identificados e (iii) a ocorrência de novos impactos.” (2010, IBAMA/DILIC/CGPEG) 



27 
 

saturados em relação aos procedimentos administrativos do licenciamento e com a 

implementação de projetos de mitigação – os projetos de educação ambiental.  

No ano de 2010, a pedido do IBAMA/CGPEG, foi feito nos municípios com 

testada para a extensão da Bacia de Campos um diagnóstico participativo por uma 

empresa de consultoria. Este diagnóstico demorou alguns anos devido a quantidade de 

municípios englobados nesta extensão territorial. Nesta ocasião, alguns moradores foram 

contratados como “agentes locais”, cumprindo a função de ajudar os consultores a entrar 

nas comunidades e reunir pessoas para as atividades do diagnóstico. Os “agentes locais” 

ou “mobilizadores” podem ser classificados como consultores, visto que os mesmos 

prestam serviço para a consultoria ao mobilizar pessoas da comunidade a participar das 

atividades proposta pela consultoria. Grupos classificados como afetados pela cadeia de 

petróleo participaram deste diagnóstico representando diferentes segmentos da sociedade 

local, conforme a classificação dos consultores, como “pescadores”, “moradores 

urbanos”, “remanescentes de quilombolas” e “moradores de zona rural”.  

Na conversa com George, ele conta que o projeto Pescarte surgiu de uma leitura 

do diagnóstico participativo do programa de educação ambiental da Bacia de Campos 

feita pelo mesmo, após a empresa Petrobrás chamar a Universidade Estadual do Norte 

Fluminense - UENF para realizar uma leitura do diagnóstico e em cima dela elaborar 

propostas de mitigação. Desta leitura originaram-se as propostas para o desenvolvimento 

dos projetos Pescarte e Territórios do petróleo. Chegou-se à conclusão de que a pesca 

artesanal é a mais impactada pela cadeia do petróleo. Segundo George, a forma de mitigar 

este impacto seria auxiliar no aumento da produção pesqueira através da agregação de 

valor no pescado. Isto poderia ser concretizado através de projetos de Geração de 

Trabalho e Renda (GTR), seguindo a linha da economia solidária, 

 

 

“ [...] os aspectos positivos da economia solidária, entendida como uma 

ferramenta de caráter multidimensional, o qual abarca as dimensões da vida 

social, econômica, ecológica e cultural dos indivíduos, torna-se indispensável 

para o desenvolvimento de uma sensibilização para às ações e projetos em 

comum.”(PESCARTE, plano de trabalho de dois anos. Pg. 15) 

 

 

 O Territórios do Petróleo foi proposto pelo Marcos, como forma de superar o 

déficit de informação dos moradores sobre o destino dos royalties direcionados aos 
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municípios da região, através de iniciativas que visassem a “fiscalização social”, ou 

“vigília cidadã”. 

O projeto sobre o qual me deterei nesse trabalho de conclusão de curso é o 

Pescarte, classificado na linha de ação 11A, segundo a norma técnica do CGPEG/IBAMA 

nº 01/2010, que tem por objetivo “Organização comunitária para a participação na gestão 

ambiental, no âmbito do licenciamento ambiental” (CGPEG/DILIC/IBAMA, 2010), 

trabalhando exclusivamente com pescadores artesanais. 

O Pescarte é um Projeto de Educação Ambiental (PEA) que atua em sete 

municípios do Norte Fluminense - Arraial do Cabo, Cabo Frio, Macaé, Quissamã, 

Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana. O projeto foi 

idealizado por dois professores da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) 

e está vinculado ao Centro de Ciências do Homem (CCH). No projeto não existe uma 

empresa privada atuando como consultoria. A UENF tem esse papel através de 

professores vinculados ao programa e técnicos contratados dos municípios – os chamados 

socioeducadores. 

Os critérios utilizados para escolher em quais municípios o projeto iria acontecer 

foram cinco: Sobreposição das atividades no espaço marinho; Volume médio de pescado 

desembarcado por mês; Número de pescadores; Renda Familiar; Impacto sobre a pesca 

artesanal, assim como exemplificado na imagem abaixo. (Planos de dois anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 “Linha de ação: cada uma das frentes de atuação que compõem um programa regional. Isoladamente, 

cada linha de ação deverá resultar em ao menos um projeto de educação ambiental com foco de atuação 

específico no âmbito do programa. O foco definido pela linha de ação pode ser caracterizado e justificado 

por: (i) mitigar um impacto específico e/ou (ii) capacitar um público específico e/ou (iii) viabilizar a 

integração regional entre projetos semelhantes que atuam em localidades distintas. A proposição de linhas 

de ação básicas é feita pelo órgão ambiental, cabendo à empresa a proposição de linha(s) 

complementar(es).” (2010, IBAMA/DILIC/CGPEG) 
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Tabela 2 – Lista dos possíveis municípios de atuação projeto Pescarte.   

 
Fonte: Plano de trabalho do projeto Pescarte, pg. 8 

 

Na tabela 2 são apresentados dez municípios da Bacia de Campos, contudo, 

Arraial do Cabo, Quissamã, Armação de Búzios, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu são 

as cidades que têm os percentuais mais baixos de todos os itens que compõe a tabela 2. A 

explicação para a incluir Arraial do Cabo e Quissamã dentro dos municípios influenciados 

pelo projeto foi:  

 

 

“Para a permanência do município de Arraial do Cabo foi considerada a 

sobreposição do espaço marinho com as atividades da empresa, além do grande 

volume de pescado, visto que para o alcance do objetivo do projeto é um ponto 

importante de atenção. Para o município de Quissamã, foi considerado o alto 

volume de pescado pelos mesmos motivos já explicitados, além de considerar 

que 80,3% da renda familiar é proveniente da pesca, um dado apresentado no 

PCR-BC.” (Plano de atuação 2 anos, Pág.9). 

 

 

O Pescarte é um projeto de compensação e mitigação estruturado em ciclos e com 

proposta de duração de 12 anos, sendo seis ciclos de dois anos cada. Nos dois primeiros 

ciclos os pescadores participaram de minicursos e capacitações que tratam dos seguintes 

eixos temáticos: Economia Solidária, Inclusão Digital e Geração de Trabalho e Renda 

(GTR). A organização social por meio da GTR é um dos principais objetivos do projeto, 

conforme mencionado anteriormente. Sendo assim, de acordo com a proposta: 
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“[...] a formação e qualificação permitem aos sujeitos da ação 

educativa, desenvolverem competências para elaboração de projetos, inclusive 

visando o acesso a Programas de Geração de Trabalho e Renda (GTR) no 

âmbito da cadeia produtiva do pescado e outros arranjos produtivos 

alternativos. Esta formação constitui um vetor eficaz para a promoção da 

mobilização para a organização dos sujeitos afetados, pois, de fato, projetos de 

GTR constituem uma demanda legítima que apresenta grandes possibilidades 

para articular a gestão ambiental com as necessidades econômicas desse grupo 

social. [...] A qualificação idealizada permitirá que os sujeitos se apropriem de 

ferramentas capazes de promover a autonomia na elaboração de projetos, 

abrindo possibilidades de formalização de atividades produtivas que poderão 

incorporar estratégias inovadoras de economia solidária.” (UENF, Programa 

Plataforma de Cidadania, 2013.pg. 4) 

 

 

A passagem acima explica a proposta do projeto para seus participantes. Além 

disso leva a reflexão sobre como este adota uma forma de “capacitar” o pescador artesanal 

e familiar para outras alternativas de renda, tornando-os empreendedores, agregando 

valor à cadeia produtiva da pesca por meio do beneficiamento do pescado e de modos 

alternativos para buscar ou “pescar” investimentos para projetos que queiram desenvolver 

futuramente.   

É preciso refletir sobre a proposta de transformar os pescadores artesanais em 

futuros empreendedores. Há uma proposta de levar os pescadores a trabalharem em 

cooperativa para unir a classe pesqueira e possibilitar o beneficiamento de todo o produto 

da pesca, criando novos produtos a partir do peixe, diversificando e aumento o valor 

agregado do mesmo. Isto seria um diferencial para o pescador sair do estilo de “pesca e 

venda” que são acostumados, mas será que todos os pescadores querem mudar?  

O Pescarte possui a seguinte estrutura de funcionamento: cada município é 

composto por um corpo técnico contendo quatro socioeducadores, dividido nas 

hierarquias de T2, T3, T4, sendo a última a maior hierarquia. Os socioeducadores 

participam de capacitações em Campos dos Goytacazes, na sede do projeto, e depois 

repassam para os pescadores esses conhecimentos. Os técnicos são responsáveis por 

aplicar atividades e oferecer oficinas e minicursos de capacitação para os pescadores 

artesanais que fazem parte do Grupo Gestor (GG). 

O Grupo Gestor – GG é um comitê formado pelos pescadores e/ou representantes 

da pesca. O Grupo Gestor de Cabo Frio é composto por 20 gestores e 11 suplentes, sendo 

que os gestores são de diferentes comunidades pesqueiras como Praia do Siqueira, 

Passagem, Gamboa, Ponta do Ambrósio, Tamoios. Na tabela abaixo podemos observar 

na primeira coluna o endereço onde cada pescador mora, na segunda coluna está a 
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comunidade pesqueira/atuação, correspondente ao local em que cada indivíduo pesca ou 

exerce papel de representante. A terceira coluna indica se a pessoa é gestor ou suplente. 

Nesta tabela não contém informações de nomes, pois não são informações primordiais 

para os leitores.  

 

Tabela 3 - Listagem dos membros do Grupo Gestor do projeto Pescarte.  

 

(Fonte: acervo pessoal) 
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No GG existem regras com relação a assiduidade dos membros acordadas em 

estatuto próprio, onde os participantes podem apenas ter três faltas. Desta forma, quem 

estiver se ausentando dos encontros sem justificativa será removido para dar espaço para 

outro participante.  

Os socioeducadores incentivam os pescadores a desenvolverem projetos para suas 

cooperativas e associações e realizam reuniões mensais do GG. Os membros do grupo 

gestor são levados para visitas técnicas fora do município para conhecer outras 

cooperativas, empreendimentos e realidades pesqueiras diversas visando o intercâmbio 

de conhecimento.  

Além disso participam de capacitações em minicursos como: beneficiamento de 

pescado, o letramento digital, socioeconomia, empreendedorismo e outros mais. No 

segundo ciclo, os pescadores foram motivados a escolher uma proposta para ser executada 

no terceiro ciclo, denominada segundo os termos do projeto como “empreendimento”. 

Ao conversar com um dos criadores do projeto, ele disse que o terceiro ciclo será mais 

longo do que os outros e levará quatro anos de execução. Isto devido às condições 

necessárias para execução dos empreendimentos escolhidos. Os gestores do GG de Cabo 

Frio escolheram construir uma sala de beneficiamento de médio porte, com capacidade 

para processamento de pescado de 10 toneladas por turno de trabalho e uma área de 

estocagem de 200 toneladas. 

No plano de trabalho do Pescarte o comitê de gestão poderia ser composto por 

indicação do presidente da colônia ou por meio de eleições. Os participantes de Cabo Frio 

optaram por eleições para escolher os gestores, diferentemente de outras cidades. De 

dentro do grupo gestor, três pessoas foram escolhidas para compor um grupo denominado 

de integrador, eleitas através de votação. Foi determinado que esse grupo deveria ser 

composto por um representante da pesca do mar, um da pesca de águas internas (lagoa) e 

uma mulher pescadora. Acreditou-se que essa distribuição seria representativa da 

atividade pesqueira local. Especificamente, uma diretriz que o projeto determinou foi o 

incentivo e vagas destinadas para mulheres pescadoras, uma forma de traze-las para o 

projeto e conscientizar da sua importância na cadeia produtiva da pesca. 

O projeto tem a proposta de ser mitigatório e compensatório, em relação aos 

impactos do petróleo na atividade pesqueira. Inicialmente mitigatório, porque dá 

formação aos participantes, dentro da perspectiva da “educação ambiental crítica” 
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adotada pelas diretivas do IBAMA. A compensação será nos ciclos futuros, quando o 

recurso financeiro for dado para a implementação do empreendimento. 

 

3.1. O Pescarte para os pescadores 

 

Jéssica é uma pescadora de Cabo Frio participante do projeto Pescarte, desde o 

seu início, e já participou de outros projetos de mitigação na cidade. Toda sua família, 

pais e marido, pescam na Passagem/Praia do Forte, onde residiam até alguns anos atrás. 

Com a especulação imobiliária do local, ela e sua família foram morar em um bairro mais 

afastado de onde pescam.  

 Em uma conversa com Jéssica, ela me contou sobre sua experiência com os 

projetos de educação ambiental desenvolvidos por empresas petrolíferas no seu 

município. Em um projeto de compensação, anterior ao Pescarte, ela e outros pescadores 

idealizaram a formação de uma cooperativa de pesca, mas não foi iniciada. Ao ser 

convidada por sua irmã para fazer um curso oferecido pelo Pescarte, ela decidiu compor 

o Grupo Gestor, de modo a dar seguimento ao antigo projeto da cooperativa. Ela fez curso 

de letramento digital e economia solidária.  

A interlocutora Jéssica contou que o intervalo entre o primeiro e segundo ciclo foi 

ruim. Na visão dela, a interrupção desanimou muito os pescadores. Porém, mesmo 

desanimados eles continuaram participando das reuniões do Conselho. Segundo nos 

conta, não houve PEA anteriormente que os marcou tão positivamente como o Pescarte, 

devido ao comprometimento dos envolvidos com a causa do pescador.  

Em diversos momentos escutei reclamações dos pescadores sobre o descaso do 

poder público com o setor pesqueiro da cidade. Muitos deles estão recorrendo a outras 

formas de complementar a renda, sob a alegação que a ocupação das plataformas 

petrolíferas nos locais de pesca na costa do município prejudica a atividade pesqueira. 

Disseram que participam dos projetos, mas não veem os resultados efetivos e imediatos. 

Em um momento fora das reuniões, o pescador Mário pontuou: “onde os peixes estão é 

onde não pode pescar por conta das plataformas, daqui a pouco nós vamos invadir, ir para 

o mar reivindicar o que é nosso (sic)”. Sua fala é carregada de tristeza e indignação.  

Continuando sua fala, Mário conta que as drogas estão tomando a cidade. E que 

o turismo e a pesca são duas atividades que estão sendo negligenciadas pelo poder 
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público, ainda que se mantenham como as duas principais atividades econômicas do 

município.  

O cenário sócio-político e econômico de Cabo Frio nos últimos anos foi caótico, 

visto que a cidade entrou em estado de emergência financeira por não ter mais dinheiro 

em caixa. Resultado de uma administração pública desleixada e também da queda do 

repasse dos royalties, devido à queda do preço do barril de petróleo internacionalmente e 

a crise que abateu a Petrobras e o setor petrolífero nacional como um todo. Estes e outros 

fatores levaram ao abandono de muitos setores socioeconômicos do município, como o 

setor pesqueiro. 

Durante esse meu tempo de pesquisa, aconteceram as eleições do município para 

prefeito e vereador. O prefeito eleito da época12 reconstituiu na prefeitura uma 

superintendência da pesca, reconhecendo o estado de abandono em que se encontrava o 

setor. O superintendente escolhido foi o presidente da colônia Z4, que estava concorrendo 

a uma vaga de vereador do município, mas, apesar do número expressivo de votos não se 

elegeu. O presidente da colônia, entretanto, conseguiu com o novo prefeito - que era da 

sua coligação - um espaço para a pesca dentro do governo municipal. Para os pescadores 

é um ganho ter um representante dentro do poder público, principalmente, por ser uma 

liderança reconhecida pela maioria dos pescadores e que luta pela pesca. 

Os técnicos e o coordenador do projeto viram isto como um ganho, pois facilitará 

o diálogo entre poder público, comunidade pesqueira e o Pescarte, principalmente, neste 

próximo momento de execução do empreendimento onde uma parceria entre ambos seria 

benéfica para o empreendimento escolhido pelo GG. 

 

3.2. Intervalo do projeto 

 

O momento em que comecei minhas observações de campo foi entre o mês de 

setembro de 2016 e agosto de 2017. Neste período o Pescarte passava por um intervalo 

entre o primeiro e o segundo ciclo de ação. Não é típico um projeto parar totalmente entre 

os ciclos, principalmente durante tantos meses como aconteceu com o Pescarte e seu 

projeto irmão, o Territórios do Petróleo.  

                                                           
12 Em junho 2018, aconteceram outras eleições na cidade, visto que o prefeito de cabo frio foi impugnado 

na lei da ficha suja.  



35 
 

Oficialmente o projeto parou em agosto de 2016 e voltou julho de 2017. A justificativa 

dada pelos representantes da empresa Petrobras - a empresa financiadora do projeto - foi 

que houve uma irregularidade na prestação de contas da fundação universitária ligada a 

UENF13. No final do primeiro ciclo a Petrobras notou que a prestação de contas não 

fechava, com isso, tomaram a decisão de interromper o projeto enquanto procuravam uma 

nova fundação para substituir a anterior. Essa medida fez com que toda a equipe técnica 

fosse demitida, no entanto, foi mantida a sede com uma infraestrutura mínima.   

A empresa realizou uma auditoria com a fundação responsável pela gestão financeira 

do projeto. O PEA não poderia continuar funcionando sem uma fundação para repassar o 

dinheiro para a UENF, visto que universidade não pode administrar nenhum recurso 

financeiro, sendo competência da fundação administrar esse dinheiro para os projetos da 

universidade com empresas ou entidade privadas.  

 Este intervalo no projeto foi anunciado em reunião com representantes da Petrobras. 

Foi comunicado que não demoraria mais de três ou quatro meses para a retomada do 

projeto, sendo o tempo necessário para os trâmites burocráticos, incluindo, realizar uma 

nova licitação e avaliar as possíveis fundações que poderiam substituir a anterior.  

Mesmo com a justificativa oficial, em algumas reuniões do GG escutei rumores de 

que a real justificativa tem relação com os escândalos de investigação envolvendo 

lavagem de dinheiro, crise do petróleo e queda dos lucros da empresa. Esses comentários 

feitos em “off” explicariam o corte de gastos por toda a empresa, principalmente nos 

projetos Pescarte e Territórios. De acordo com os participantes do projeto, a demora para 

retomada do mesmo era um esquema para economizar dinheiro e deixar parado os 

projetos socioambientais, pois, enquanto os projetos estavam parados, a exploração ainda 

continuaria acontecendo. 

Quando foi anunciada a parada dos projetos, o grupo de técnicos do Pescarte – tanto 

os pesquisadores e professores da UENF quanto os socioeducadores se mobilizaram junto 

com os pescadores para realizar reuniões mensais que discutiam as pautas trabalhadas no 

primeiro ciclo, mesmo sem recursos do projeto. O objetivo deles era não desmotivar o 

grupo com este intervalo.  

                                                           
13 Uma negociação entre universidade pública e uma empresa privada o investimento precisa ir para uma 

fundação de capital aberto. A fundação que irá cuidar do repasse do dinheiro para a universidade e para o 

projeto.   
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Eu tive ciência dessas reuniões logo no começo, obtendo a oportunidade de 

participar de algumas. Optei por apresentar o relato apenas de duas reuniões. O primeiro 

será da reunião de explicação da Petrobras sobre o motivo de interrupção do projeto para 

os pescadores das cidades de Cabo Frio e Arraial do Cabo. Nesse relato quero analisar o 

papel da equipe técnica ligada à universidade não apenas no funcionamento do Pescarte, 

mas na mobilização dos pescadores e na mediação e “tradução” das reivindicações dos 

pescadores para a empresa.  

 

3.2.1. Reunião de anúncio  

 

Esta reunião aconteceu na colônia de pescadores Z4 e estavam presentes os 

integrantes do grupo gestor de Arraial do Cabo e Cabo Frio, o coordenador do projeto 

(George), os ex-técnicos, dois representantes da Petrobras14e os membros da nova 

consultoria temporária, a empresa um.  A reunião tinha como primeira pauta fazer uma 

lista de perguntas que seriam feitas aos representantes da Petrobras sobre a interrupção 

do projeto. E também os presentes tinham a intenção de eleger os integrantes do grupo 

integrador. Conforme já dito, este grupo será composto por três pessoas: uma pescadora, 

um pescador do mar e um pescador de lagoa.  

Antes dos representantes da Petrobras e UENF chegarem, apareceu no local da 

reunião, a sede da colônia de pescadores Z4 de Cabo Frio, os novos membros da 

consultoria contratada para substituir os socioeducadores neste período de transição. 

Estes consultores chegaram no local da reunião trazendo lanches. O presidente da colônia 

discutiu com eles e afirmou: “vocês chegaram entrando na colônia, como se tivessem 

organizando a reunião, sendo que nem foram convidados ou disseram que iam vir (sic)”.  

O conflito antes da reunião fez com que os consultores esperassem os 

representantes da Petrobras ao lado de fora da Colônia, para entrarem juntos e serem 

apresentados formalmente pelos funcionários da empresa petrolífera. A reunião começou 

quando George, coordenador do projeto, chegou. Ele apresentou as pautas e muitos dos 

presentes já indicaram seus votos para os representantes do Grupo Integrador (GI). 

Contudo, os presentes chegaram ao consenso que a prioridade da reunião era tirar as 

                                                           
14 Um desses funcionário é mediador de conflitos da empresa e ele ficou encarregado de ir nas cidades onde 

acontece o Pescarte para explicar a situação da parada do projeto.  
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dúvidas com a Petrobras, assim adiaram a votação. Após essa decisão, com auxílio dos 

socioeducadores do projeto, ocorreu um alinhamento das perguntas que seriam feitas a 

empresa. Nas perguntas, um tema recorrente era se o corpo técnico do 1º ciclo retornaria 

no 2º ciclo, devido ao vínculo forte que se desenvolveu entre os pescadores e a equipe.  

Os representantes da empresa chegaram na reunião junto com o Marcos, outro 

coordenador do projeto Pescarte ligado a UENF e a CCH. Estavam presentes Carlos e 

Joana, ambos funcionários da Petrobras, e estavam ali para explicar a situação do projeto 

e mediar possíveis conflitos.  

Uma prática de muitos pescadores durante a reunião foi tomar notas, tirar fotos e 

filmar. Com a chegada dos representantes da empresa, a reunião foi deslocada para outro 

local, o pátio exterior da colônia de pescadores, que comportava todos com maior 

conforto. 

Carlos tomou a frente da reunião. O primeiro a fazer perguntas para ele foi o 

presidente da Colônia, senhor Alex. Ele relatou como anteriormente outros 

empreendimentos do ramo petrolífero surgiram em Cabo Frio e as compensações e/ou 

mitigações demoravam anos para chegar até eles, mas não “iam para frente”, não tinham 

sucesso. Os pescadores sofrem pela falta de infraestrutura, de informação, de estatística 

do pescado. Segundo Alex depois da UENF chegar com seu projeto, os pescadores viram 

esperança, eles estão vendo que a universidade é diferente de outras consultorias que 

vieram antes. 

Carlos concordou que a parceira com a UENF é diferente e ótima, mas que nesse 

período de transição a Petrobras optou por deixar a sede aberta com funcionamento 

mínimo, contratando uma empresa de consultoria. Um pescador de Arraial do Cabo 

perguntou se suas intenções eram desmobilizar os pescadores e Carlos afirmou não ser 

isso o que a empresa queria.  

Ele explicou o motivo da pausa entre os ciclos. Houve erro na prestação de contas 

da fundação universitária junto a Petrobras. Segundo ele, por esse processo ter demorado 

mais do que o planejado, aconteceu um intervalo entre os ciclos. O funcionário da 

empresa deu o prazo de 120 dias para a volta da UENF e do projeto, dizendo que eles 

precisavam alinhar os interesses da empresa, da UENF e da comunidade.  

Um pescador de CF, senhor Mário, criticou a empresa pela falta de transparência, 

de comunicação sobre o intervalo do projeto e a falta parceria com a comunidade, já 

novamente os pescadores não foram escutados. Outros membros da comunidade 
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questionaram o motivo da equipe do Pescarte, anteriormente contratada, não estar 

presente nesta nova consultoria, pois consideravam-nos como uma família “São 

diferentes das consultorias anteriores que só foram tomar tanto de nós (sic)”.  

Carlos respondeu que a Petrobras daria preferência a pessoas que já tem 

experiência com PEAs e que eles não poderiam dizer quem seria ou não contratado pela 

nova consultoria. Ele explicou o processo necessário para construir uma parceria entre a 

UENF e a empresa, em que a universidade é apenas gestora e quem recebe o dinheiro é a 

fundação. Nesse caso, a Petrobras não tinha como prever os problemas na prestação de 

contas. Ele comentou também sobre o momento de crise da empresa e do cenário político 

brasileiro, para consolidar as suas justificativas, confundindo um pouco os argumentos 

que justificavam a paralisação do projeto. 

O mediador de conflito da empresa, perante tantas reclamações sobre a nova 

consultoria, disse que nessa fase a nova equipe do projeto seria composta pela UENF, a 

nova consultoria, a comunidade e a Petrobras. Professor Marcos disse: “a transição somos 

nós em ação”. Sua mensagem reforçava a ideia de que, naquele momento, o projeto não 

acabava, mas apenas estava em um tempo de transição. Esta transição estava sendo 

marcada pelos envolvidos mobilizando-se, em ação. Carlos disse, ainda, que foi 

ingenuidade da empresa achar que iria conseguir fazer um novo convênio tão rápido e 

acrescentou que achava que esse tempo seria bom para o projeto. Nesse ponto da reunião, 

ficou claro a posição marcada pelo acadêmico, diante do seu interesse em seguir atuando 

como um mediador da relação entre os pescadores e a empresa, não apenas por meio do 

desenvolvimento de tecnologias sociais ligadas à pesca, como da articulação e da 

mobilização de organizações e lideranças. Sem esse trabalho de mobilização, não é 

possível desenvolver projetos dessa natureza. 

Após muita euforia e conversas paralelas, os socioeducadores pediram ordem e 

que todos respeitassem o tempo de suas falas. As reuniões envolvendo empresas, 

geralmente, possuem um padrão de participação rígido em relação ao ordenamento das 

falas, evitando conflitos imprevistos. As perguntas feitas continuavam a defender como 

primordial a presença dos ex-funcionários para o bom funcionamento do projeto. As 

perguntas eram complementadas com afirmações de que os pescadores só voltariam a 

participar do projeto se os socioeducadores voltassem.  

Grande parte das falas dos pescadores foi acompanhada de relatos pessoais de suas 

vidas, antes e depois do Pescarte, do descaso público com o setor pesqueiro e a das 
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descrenças dos próprios na sua luta. Ressaltavam como a equipe do Pescarte conseguiu 

entrar em comunidades fechadas e trazer esses pescadores para dentro do projeto.  

Nota-se uma simpatia dos pescadores participantes pelos técnicos do Pescarte, 

possivelmente por serem pessoas que já tinham experiência de trabalho nessa área com 

comunidades tradicionais, além de alguns serem antigos conhecidos, oriundos das 

localidades onde residem os pescadores. 

Considerando o que foi previamente exposto, a respeito das falas e dos 

comportamentos dos participantes na reunião, creio que a insatisfação dos pescadores se 

devia sobretudo à situação de pausa repentina do projeto e o medo de uma nova equipe 

desconhecida entrar no lugar da anterior. Já cansados de tantos anos de experiências 

frustradas com projetos de compensação e mitigação desenvolvidos por empresas do 

ramo petrolífero, não havia mais motivação para reconstruir relações. Os membros da 

UENF ocupavam um porto seguro ali no espaço da reunião e, na representação dos 

pescadores, um local abrigado para ancorar suas relações. Sem contar que, unindo a 

produção de conhecimento aplicado ao projeto com o interesse pela produção científica, 

tinham acumulado informações importantes quanto as técnicas de incremento à produção 

pesqueira. 

Já um pouco aborrecido, senhor José - pescador de CF - diz que Carlos e George 

estão “passando mel” na boca dos presentes na reunião. Carlos defende que a nova 

consultoria faria um bom trabalho, se a comunidade se abrisse com eles e colaborasse. A 

fala de Carlos elucida que, para a nova consultoria ter êxito, os pescadores têm que deixá-

los fazer seu trabalho, sem dificultá-los. Contudo, as comunidades pesqueiras CF e AC 

têm um histórico de desconfiança com projetos, e colocar uma nova empresa de 

consultoria que não tem a confiança desses pescadores gera tensão e resistência. 

A fala dos pescadores fomentando a desconfiança na nova consultoria gerou um 

mal-estar entre uma das funcionárias e o presidente da Colônia Z4. Ela se sentiu ofendida 

por não estar sendo bem recebida e não ter tido um voto de confiança.   

Após a fala acusatória de um pescador de AC sobre a Petrobras ter enganado a 

UENF e os pescadores, George tentou manter a reunião em ordem e acalmar os ânimos 

dos participantes com um pequeno discurso, motivando-os a não desistir na primeira 

dificuldade e afirmando que, caso o projeto fugisse totalmente do idealizado, seria 

preferível acabar com ele. Marcos completou a fala de George dizendo que sentiu falta 
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de um representante do IBAMA nesta reunião, visto que, como órgão regulador, ajudaria 

a esclarecer certas dúvidas que foram levantadas durante a reunião.  

Em muitos momentos a reunião saiu do controle dos mediadores - os encarregados 

de administrar o tempo de cada pergunta e a ordem de fala - ocorrendo pequenas 

discussões, réplicas e tréplicas. Os mediadores tentavam manter a ordem das falas e, ao 

final da reunião, foi sugerido que se diminuísse o tempo das perguntas, pois estava 

ficando tarde e a reunião começava a se dispersar. 

Neste momento o pescador de AC, Show, questiona por que os pescadores 

participantes do GG não recebem uma bolsa de auxílio, já que eles perdem um dia de 

trabalho para participar das reuniões do projeto e, com isto, perdem um dia de trabalho 

no mar. George responde ao Show falando que isto é uma diretriz do IBAMA, em função 

do caráter do programa de educação ambiental que vê a participação do indivíduo como 

um ato de cidadania, sendo assim, não se deve ganhar dinheiro para exercer tal função15.     

O assunto do auxílio para pescador participante do projeto é muito polêmica e 

divide de opiniões. Como dito, a diretriz dada pelo IBAMA é de que quem participa de 

PEAs não deve receber para isso (BRONZ, 2010). Contudo, pescadores, quilombolas, 

outros grupos participantes de PEAs e até alguns estudiosos da área discordam dessa 

orientação do IBAMA. Essas mesmas reinvindicações podem ser vistas no artigo da Paula 

Dias16 (2014), no caso de um projeto socioambiental com quilombolas desenvolvido pela 

empresa Shell na região da Bacia de Campos. 

Dias (2017) aponta as justificativas apresentadas pelos integrantes do órgão 

ambiental para os participantes não receberem salário. A primeira, já dita no parágrafo 

anterior, se refere ao fato da diretriz de educação ambiental ser inspirada por Paulo Freire, 

em seu incentivo participação das comunidades em conselhos municipais, audiência 

públicas e espaços de participação cidadã. O segundo motivo citado é a preocupação em 

não criar uma prática de clientelismo entre as comunidades tradicionais e a empresa, 

reforçando a hierarquia e o domínio dos interesses de um sobre o outro. Dias apresenta 

                                                           
15 Na reunião seguinte George explica que no projeto inicial do Pescarte eles queriam colocar uma 

bolsa/auxílio para os participantes do GG, todavia, não foi possível e a alternativa que pensaram foi achar 

na comunidade pessoas que se encaixassem no perfil de socioeducadores. Outra resolução decidida foi 

contratar mulheres pescadoras para cuidar da sede, uma por município.    

16 DIAS, Paula. “Ligando os pontos”: petróleo, educação ambiental e mobilização quilombola na “Bacia 

de Campos”. Revista Antropolítica, 2014, n.34, p.183-207, 2.sem.2014, 2014. 
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como os quilombolas, mesmo com seus receios, reivindicaram o apoio financeiro da 

empresa, com apoio da sua comunidade e de uma consultora.  

A essa altura, os pescadores estavam saturados e conversando paralelamente sobre 

a sensação de estarem sendo enrolados, devido ao breve discurso do Carlos sobre a 

ingenuidade da empresa ao achar que resolveria o problema da troca de fundação rápido. 

Até que um morador e pescador da praia do Siqueira disse que, se ele fosse o IBAMA, 

parava com a produção de petróleo e só voltaria quando o projeto voltasse, porque quem 

é sempre prejudicado é o pescador. Muitos dos presentes manifestaram apoio a essa fala.  

Ao final da reunião, o presidente da Colônia contextualizou o histórico de projetos 

que aconteceram em CF e que não tiveram sucesso. E acrescentou que ter a universidade 

junto do projeto foi um acerto após tantos erros.   

Por esta última fala vê-se que a universidade tem uma credibilidade com os 

pescadores, em contraste com o descrédito das empresas privadas de consultoria. Esse 

contraste se manifesta na temporalidade e, mais uma vez, na ins/estabilidade das relações. 

Sendo a pesca e as comunidades um tema de interesse acadêmico dos membros da UENF, 

assim como de aplicação desse conhecimento, sua presença junto ao setor se mantém 

independente do aporte de recursos e financiamentos de projetos socioambientais. Por 

outro lado, as empresas são marcadas por uma dinâmica mais intensa de troca de pessoal 

e de contratações, cuja oscilação depende dos recursos de projetos específicos e até 

mesmo das condições do setor petrolífero a nível nacional e internacional. Essa troca 

constante das equipes de consultores é um terreno instável para os pescadores, em função 

do seu histórico de relacionamento com as empresas petrolíferas.  

O andamento do projeto, mesmo com suas dificuldades, estava acontecendo tanto 

por parte dos participantes quanto dos funcionários. Ouvi relatos que os projetos 

anteriores não tinham dado certo, porque um dos lados que compõe o bom funcionamento 

e sucesso dos projetos não estava presente e não lutava pela causa. Os funcionários, a 

empresa, os pescadores e os projetos, segundo o termo utilizado na reunião, precisam 

estar “alinhados”. Quando uma dessas três partes não cumpre a sua função, as outras duas 

tem maior dificuldade de se manter. No intervalo do projeto, os pescadores e 

socioeducadores sustentaram as atividades alguns meses, especialmente a realização de 

reuniões, sem o apoio da empresa financiadora. Depois, conseguiram apoio da empresa 

ajudou para manter a mobilização no intervalo. 
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George me contou como aconteceu essa (mobiliz)ação durante a transição. Ele 

relatou que o corte aconteceu porque a empresa se recusou a renovar o convênio com a 

fundação antiga. Consciente de que o processo burocrático demoraria em torno de dois a 

quatro meses, a equipe e ele tomaram a decisão de continuar mantendo as reuniões com 

os pescadores uma vez ao mês, confiante na resolução do problema do convênio nesses 

poucos meses. Dentro das suas disponibilidades e possibilidades, os socioeducadores 

compareceram nas reuniões, alegando que não estavam ali apenas por um salário, mas 

pela causa dos pescadores, sendo este um dos fatores que aproximou ainda mais a equipe 

de técnicos com os participantes. Eles se mostraram engajados com o projeto e o setor 

pesqueiro.   

Após três meses de rodízio de caronas entre os socioeducadores e os professores 

para realizar as reuniões, a empresa forneceu alguns recursos, que foram aceitos por 

George para facilitar o transporte dos participantes e dos técnicos para as reuniões. Sem 

esta ajuda da empresa no transporte, talvez essas reuniões na transição não tivessem 

perdurado muito. A demora do retorno do projeto teve consequências para a empresa, 

com uma série de ações tomadas pelo IBAMA para garantir a volta do projeto. O projeto 

voltou imediatamente após o convênio com a nova fundação ser fechado.  

Ao conversar com a pescadora, ex-integrante do GG, ela me contou que muitos 

pescadores desanimaram nesse intervalo, mas alguns, mesmo desesperançosos, 

continuaram indo nas reuniões no período de intervalo, se mobilizando como podiam. Ela 

conta que, curiosamente, depois que o projeto retomou as atividades alguns pescadores 

não voltaram mais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

4. A divisão social dos atores da pesca: classificações e hierarquias do 

Projeto Pescarte. 

 

Os pescadores compartilham do mesmo habitus17 do ofício da pesca. Com seus 

companheiros de profissão, partilham termos, códigos, símbolos e comportamentos 

práticos. Podemos dizer que, ainda que a identificação como pescadores produza uma 

categoria ampla de reconhecimento, aspectos particulares ligados à organização social do 

trabalho na pesca marcam uma diferenciação entre comunidades pesqueiras, do ponto de 

vista de seus habitus e da distribuição de capital econômico, político, social entre os 

pescadores. Essas diferenças são importantes para nossa compreensão sobre a forma 

como o projeto Pescarte atua classificando e selecionando as comunidades pesqueiras 

beneficiadas, marcando os lugares e limites das negociações entre as empresas e os 

pescadores em torno aos empreendimentos pesqueiros, que são o objetivo final deste 

PEA. Percebe-se que certos grupos são escolhidos por estarem em sintonia com os valores 

e práticas imaginados pelas empresas, cujo capital simbólico atribui-lhe o poder de di-

visão da classificação imposta aos projetos que desenvolve18.  

Na fase de delimitar os atores sociais prioritários de um PEA, alguns grupos 

sociais são os incluídos e outros ficam de fora. Bronz (2010) expõe alguns critérios 

utilizados por consultorias para selecionar grupos de pescadores usualmente 

contemplados por projetos socioambientais. Mobilização, credibilidade, abertura para 

realizar acordos são alguns desses critérios. Grupos taxados de “complicados”, com 

potencial de causar mais problemas para as empresas, costumam ser excluídos dos 

projetos. 

Em seguida, apresentarei dois relatos sobre situações de divergências entre 

técnicos e pescadores durante o desenvolvimento do Pescarte e, no segundo momento, 

                                                           
17 Habitus é construído tanto no social como no individual, sendo construído socialmente. O habitus é uma 

construção corpórea e da mente, que acontece no campo (field), sendo constituído pelos capitais culturais, 

sociais, políticos, econômicos e simbólicos. O habitus é compartilhado por um grupo social, mas é um fator 

individual da pessoa, é objetivo e subjetivo. Os capitais que compõe o habitus formulam o um sistema de 

classificatório de códigos que precedem a ação. (Ortiz, 1983) 
18 Refiro-me aqui ao “poder simbólico” da empresa, um conceito utilizado por Bourdieu para falar de uma 

força que é “quase” invisível, presente no nosso dia a dia, sendo coercitivo para a grande massa e favorece 

uma pequena minoria. O poder simbólico é perene nas relações cotidianas construído por um sistema 

simbólico e este é uma estrutura estruturada e estruturante. Ou seja, estruturante pois a mesma impõe, 

porém, é passível de mudança por ser estruturada, sendo assim, o indivíduo tem agência sobre esta estrutura. 

(Bourdieu, 2002) 

. 
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entre dois núcleos pesqueiros. Pretendo demonstrar a diferença de valores e caminhos de 

resoluções considerados mais adequados perante a realidade que se apresentou para os 

grupos de pescadores nas situações do PEA aqui analisado.  

 

4.1.  Pescadores do centro e da periferia 

 

Primeiramente, o grupo de pescadores que participa do projeto Pescarte é composto 

por pessoas de comunidades diferentes, geograficamente distantes. Eu dividido os 

pescadores em dois grupos: os pescadores do centro, do primeiro distrito,19 e os 

pescadores da periferia, localizados no segundo distrito20 do município.  

O primeiro, denominado de pescadores do Centro, é composto por pescadores de 

mais de um núcleo pesqueiro, mar e lagoa. Apesar das suas diferenças na pesca e 

divergências, suas identidades no projeto são acionadas como pescadores do centro 

quando em debate com o outro grupo de pescadores da periferia.  

Os pescadores do centro estão mais próximo da sede da colônia, da Prefeitura e de 

todas as instituições de poder público. Eles são mais assíduos nas reuniões do projeto e 

participam mais ativamente, com destaque para aqueles que têm perfil de liderança. Além 

disso, notei que o diálogo dos representantes da empresa com esse grupo é mais aberto e 

eles se mostraram mais maleáveis a negociações. Eles costumam buscar uma negociação 

entre suas demandas e as do projeto, evitando se mostrarem intransigentes e não acatarem 

demandas automaticamente.   

Já os pescadores da periferia estão geograficamente localizados longe dos centros de 

poder e de discussão do projeto, sendo um dos possíveis motivos que explica a baixa 

participação destes pescadores nos encontros. Eles não são ativos nos PEAs e são menos 

articulados, o que se reflete numa disputa de poder entre as lideranças pesqueiras da 

periferia. Essa disputa dificulta as articulações e inibe alguns pescadores de participar de 

PEAs por conta de boicotes promovidos por algumas lideranças. Pude presenciar uma 

iniciativa de mobilização de alguns pescadores. Quem tentou puxar a mobilização foi 

David, filho de um pescador antigo na localidade, mas ele se deparou com relutância por 

partes dos companheiros de ofício. O local onde é feito o desembarque do pescado e 

                                                           
19  Este grupo agrega pescadores de mais de um ponto pesqueiro, porém que está localizado no primeiro 

distrito do município. 
20 São pescadores do mesmo núcleo pesqueiro. 
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armazenamento dos barcos é muito precário e já foi pauta de reuniões na colônia de 

pescadores. Apesar de desejarem uma mudança nas condições de infraestrutura para a 

pesca, eles não se mobilizam de forma expressiva e coesa e não apresentam projetos 

unificados para serem inseridos no Pescarte. Suas formas de pescar e vender o pescado 

são diferentes dos pescadores do centro e isso será visto em maior detalhe no relato da 

reunião que aconteceu na subsede da Colônia, localizada no núcleo pesqueiro da periferia, 

que apresento em seguida. 

 

4.2.  A escolha do empreendimento pesqueiro 

 

Como dito no capítulo 3, o terceiro ciclo do Pescarte tem a proposta de execução de 

um empreendimento, que será pensado e desenvolvido ao longo do segundo ciclo com os 

participantes do GG. Ao conversar com uma das pescadoras integrantes do GG, ela me 

contou que os pescadores do centro querem dar continuidade a cooperativa, que foi 

proposta anos antes por eles em outro projeto de educação ambiental. Com a notícia da 

implementação do Pescarte na cidade, os pescadores que desejavam a cooperativa 

estudaram a oportunidade de concretizar essa ideia através do aparato que o projeto 

oferece.  

Ao longo do período de intervalo, duas empresas privadas de consultoria 

assumiram a função de manter a mobilização dos participantes do projeto. A primeira 

empresa de consultoria, denomino de Alfa, atuou durante quatro meses. A empresa de 

consultoria seguinte, denomino de Beta, atuando nos cinco meses seguintes. A 

consultoria Beta promoveu uma reunião para dar continuidade a elaboração do projeto 

do empreendimento do terceiro ciclo. Seu corpo técnico contava com engenheiros de 

pesca e profissionais especialistas na elaboração de projetos.  

Esta reunião aconteceu na antiga sede do Pescarte, e contou com a presença de 

cerca de 25 pessoas, contando com (ex-) socioeducadores, consultores, pescadores e o 

então coordenador do projeto 

. O empreendimento escolhido pelos pescadores do centro foi uma sala de 

beneficiamento de pescado, contendo frigoríficos e salas, que poderia servir a diferentes 

necessidades apontadas pelos pescadores como: a falta de local para estocar a grande 

quantidade de pescado capturado, a necessidade de agregar valor com o tratamento e o 



46 
 

beneficiamento do peixe, a ausência de uma sede para o funcionamento de uma 

cooperativa.  

Surgiram na reunião muitas dúvidas sobre a capacidade da sala de beneficiamento, 

pois, no cálculo original apresentado, não foi considerado o uso da sala pelos pescadores 

do segundo distrito. O presidente da Colônia disse que os pescadores da periferia teriam 

que ir até o centro para utilizar a sala de beneficiamento e que não haveria construção de 

uma outra sala de beneficiamento em Tamoios. O coordenador do projeto argumentou 

questionando a não previsão de construção de uma sala em Tamoios, considerando que 

seria uma boa aquisição para localidade devido as suas condições precárias de 

infraestrutura. 

 

  

 

Figura 4: Observa-se nesta imagem o local onde os pescadores do 2º distrito aportam seus barcos e “cais” 

do local. (Fonte: Acervo pessoal. Tirada em 14/04/2017.) 

 

Um pescador, Bento, argumentou que a quantidade de pescado oriundos de 

Tamoios é muito baixa, inferior à do centro de Cabo Frio. Em seguida, o presidente disse 

que os pescadores da periferia são desinteressados em tudo, por isso discordaram em 

criar uma sala de beneficiamento no local. George apresentou razões para tal 

empreendimento e defendeu a ideia de construir uma sede em Tamoios no terceiro ciclo. 

Sua ideia foi considerada pelos pescadores presentes, que saíram da reunião com a tarefa 

de detalhar o empreendimento, suas finalidades e público-alvo. Curiosamente, apenas um 

pescador de Tamoios participou dessa discussão, juntamente com outros pescadores do 
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centro. Mais curioso ainda foi o fato da ideia deste pescador, que defendeu a construção 

de um entreposto, ter sido menosprezada. Desta discussão gerou-se uma demanda de 

reunião em Tamoios, que irei comentar mais para frente neste capítulo.  

Presenciei na reunião divergências de ideias entre o coordenador/consultores e os 

pescadores do centro. Ao falar da sala de beneficiamento, o coordenador disse que era 

necessário pensar no projeto já nas normas do Serviço de Inspeção Federal - SIF21 e nos 

selos da vigilância sanitária demandados para projetos envolvendo o manuseio e a 

estocagem de pescado. O presidente da colônia disse que um frigorífico não precisava de 

SIF para avaliar a qualidade do pescado e que isto seria competência de outro órgão. 

Entretanto, o George salientou a necessidade de pensar os projetos da forma mais correta 

possível, para no futuro, caso queiram exportar, já tivessem o SIF22. Bento disse que já 

acontecia exportação de pescado de CF para outros estados, defendendo não ser 

necessário o SIF. O coordenador também defende SIF no planejamento, pois, ele queria 

o melhor para o projeto. 

Nesse momento, o pescador Mário pediu a palavra pela primeira vez na reunião e 

disse para o coordenador: “parece que você quer fazer o seu sonho e não o que a gente 

quer (sic)”. Então, o coordenador respondeu: “quero o que vocês querem. Se quiserem 

uma casa, então será a melhor casa de todas (sic)”. 

Esse diálogo elucida os embates que observei em campo, que vejo como um 

problema recorrente nos PEAs: o confronto entre capitais simbólicos e habitus, entre 

técnicos, consultores e pescadores. Não é uma questão exclusiva do Pescarte, pois, escutei 

relatos de outros projetos ambientais em que os grupos participantes apresentaram 

demandas diferentes das consultorias e de como isto abalou o funcionamento dos 

mesmos. Nem sempre o domínio da técnica, ou o conhecimento sobre a gestão de negócio 

correspondem às formas de apreensão práticas dos pescadores, incompatibilizando 

perspectivas de acordos sobre as soluções aos problemas da pesca.  

Voltando ao caso do SIF, o que vejo é que ambos os lados defendem perspectivas 

de melhoria da sala de beneficiamento, mas enxergam os caminhos de formas diferentes. 

                                                           
21 “O Serviço de Inspeção Federal, conhecido mundialmente pela sigla S.I.F. e vinculado ao Departamento 

de Inspeção de Produtos de Origem Animal – DIPOA, é o responsável por assegurar a qualidade de 

produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis destinados ao mercado interno e externo, bem 

como de produtos importados. ” http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/sif  

Acessado em 28/10/2008  
22 Um dos requisitos para exportação de produtos é a empresa ter o SIF 
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O coordenador defende o que é correto perante a lei e as normas técnicas, enquanto os 

pescadores não querem essas minúcias que atrasam mais a execução do projeto, 

apresentando uma visão mais prática, do que é necessário no dia -a- dia de trabalho. Ao 

final, a vontade dos pescadores prevaleceu, mesmo com o coordenador tentando mostrar 

que o SIF não seria algo tão trabalhoso quanto lhes parecia. 

No jogo do licenciamento existem exigências do órgão regulador, demandas da 

empresa e da consultoria que pode gerar indisposição entre os todos os atores sociais 

envolvidos no PEA. Os consultores do projeto acabam assumindo o trabalho de escutar, 

mediar e ponderar os lados dos envolvidos. Esse lugar também lhes atribui uma função 

central no projeto, de classificar e hierarquizar as agendas e demandas e, portanto, os 

grupos de pescadores beneficiados com os empreendimentos, impondo seus princípios de 

di-visão do mundo social. 

 

4.2.1. Um empreendimento em Tamoios 

 

Antes de relatar trechos da reunião que houve em Tamoios com a consultoria 

Beta23, é preciso contextualizar algumas questões que aconteceram antes da reunião. 

Como dito no começo deste capítulo, os pescadores de Tamoios se diferenciam dos 

pescadores do centro, pois na localidade que os pescadores da periferia se encontram 

existe uma disputa entra as lideranças. Atualmente o representante da Colônia Z4 em 

Tamoios é uma figura controversa, que não representa a todos.  

No dia da reunião em Tamoios alguns pescadores estavam reunidos em frente ao 

local da reunião, discutindo com o representante da Colônia em Tamoios, Zé, e afirmando 

que não iriam participar da reunião por conta inúmeras divergências com ele. A 

consultoria tentou persuadi-los a entrar e participar, pois aquela era a hora deles serem 

ouvidos e era importante sua participação, contudo, permaneceram com seu protesto e 

não entraram no local. No decorrer da reunião dois pescadores deste grupo decidiram ir 

assistir a reunião. 

Apesar de terem a oportunidade de participar da reunião e falar da sua realidade e 

opiniões sobre o empreendimento, eles preferiram não se manifestar. Somente um 

pescador da periferia, David, participou ativamente da reunião, expondo suas ideias para 

                                                           
23 Empresa de consultoria beta foi contratada após o contrato da empresa Alfa ter expirado. 
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a localidade, ideias essas apoiadas pelos companheiros que faziam “boicote” à reunião. 

Ele apresentou a ideia de construção de um cais em frente a capatazia24, próximo da foz 

do rio São João. A sua ideia reflete a lógica de venda do pescado naquele local. Eles 

querem um cais para poder desembarcar o pescado com maior facilidade e ali vender, 

como já fazem, na beira da praia, como mostrado na imagem 3. 

O coordenador e os consultores sugerem uma parceria entre filetadores e 

pescadores no trabalho de beneficiamento do pescado, através da filetagem do pescado, 

conservação do produto para estocagem, aproveitar todas as partes do peixe para gerar de 

outros produtos como hambúrguer de peixe, salsicha, farinha. Desta forma, agregando 

valor ao produto, para elevar seu preço e obtendo maior lucro. Contudo, os pescadores 

da periferia não querem essa mudança e reafirmam que querem tirar o pescado do barco 

no cais e vender. 

 

Figura 5: Nesta foto está mostrando o local onde os pescadores do 2º distrito vendem seu pescado. Na 

beira da praia, perto de onde desembarcam o peixe. (Fonte: Acervo Pessoal. Tirada em 14/04/2018) 

                                                           
24 “ A capatazia ou Núcleo é a organização de base da colônia de pescadores. Cada núcleo elegerá um 

coordenador por mandato definido no estatuto. As capatazias podem ser criadas a partir de 20 pescadores. 

” (Fonte: https://pt.slideshare.net/zezinhocoimbra/cartilha-colnia-de-pescadores acesso em 16 de novembro 

de 2018)  
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Figura 6: Nesta foto é outro ângulo da praia, onde é possível ver parte de onde os barcos ficam ancorados 

e onde acontece a venda do pescado. (Fonte: Acervo pessoal. Tirada em 14/04/2018) 

 

A sugestão de uma cooperação entre as duas classes pesqueiras seria a solução 

para resolver dois problemas. O primeiro problema é do conflito que há entre pescadores 

e limpadores, pelo fato dos primeiros estipularem para o comprador o valor que será a 

filetagem, ao invés do limpador definir o preço do seu trabalho. Além disso, estavam 

formando-se “panelinhas” entre pescadores e filetadores, levando o peixe de um cliente 

direto a um limpador, de forma a influenciar o comprador.   

Segundo a proposta da consultoria, com a cooperação, o pescador se juntaria com 

um limpador e, após o tratamento do peixe, eles poderiam vender por um valor mais alto 

e dividir o valor pelos dois, com mais lucro para ambos. Segundo as justificativas 

técnicas, o pescado teria um valor comercial agregado, pela força de trabalho investida 

sobre o produto. 

Os funcionários apresentaram argumentos, como os ditos, para persuadir os 

pescadores da periferia sobre as vantagens dessa cooperação, mas mesmo assim 

mantiveram sua resistência, afirmando “só queremos pescar o nosso peixe e vender ele. 

Só que em cima de um cais”. Ou seja, os pescadores não queriam mudar as formas de 

organização social de sua produção. 

Neste momento, uma figura inusitada aparece na reunião pedindo a fala. Esta 

pessoa é um dono de peixaria das imediações, que vem reivindicando o direito de estar 
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presente nas reuniões para defender os interesses dos pescadores de Tamoios e acabar 

com as confusões, referindo-se mais diretamente à contenda existente antes da reunião.  

O dono da peixaria defendeu a proposta de construção de um frigorífico para os 

pescadores, para o caso deles não conseguirem um bom preço para o pescado, e não terem 

que vendê-lo a preço de custo. Contou que às vezes ele compra dos pescadores, fileta o 

pescado e vende mais caro. Ele assumiu que tem mais de 100% de lucro, apenas tratando 

o pescado que ele compra, já que os pescadores da periferia não fazem isso. Ele 

aconselhou que os pescadores precisavam de uma sala de estocagem do peixe, para não 

perderem tanto pescado, como acontece quando não conseguem vender. 

Além da proposta do cais, duas outras foram apresentadas na reunião, como ideias 

de empreendimento para o Pontal25. A primeira foi uma obra na casa do pescador, onde 

poderiam construir box para os filetadores, os tirando da beira da praia, já que lá já foram 

autuados pela vigilância sanitária. Neste pedaço da praia onde ficam os filetadores, os 

urubus sobrevoam. 

O outro projeto, do entreposto de pescado26, foi apresentado por um pescador de 

Tamoios. Ele conta que a ideia do entreposto estava na gaveta há anos. Esta ideia já parece 

ser a menos popular entre todos, porque seria na foz do rio e talvez os órgãos ambientais 

embargassem o projeto. A foz do rio São João está em processo de virar uma Reserva 

Extrativista Marítima - RESEX e, por causa das questões ambientais, o interposto e o cais 

podem não ir para frente.  

Ao analisar os relatos das duas reuniões, é possível perceber que a escolha dos 

empreendimentos é uma decisão complicada e conflituosa. Também podemos perceber 

um padrão diferencial de questões levantadas pelos dois agrupamentos da pesca, do centro 

e da periferia. 

Os pescadores do centro são mais coesos em termos organizacionais e detêm uma 

maior proximidade com os centros de decisão e com os representantes institucionais do 

setor. Para eles, os maiores empecilhos ao projeto eram os detalhes técnicos propostos 

                                                           
25 Nome da localidade de Santo Antônio, segundo distrito de Cabo Frio.  

26 “Entende-se por “entreposto de pescado” o estabelecimento dotado de dependências e instalações 

adequadas ao recebimento, manipulação, frigorificação, distribuição e comércio do pescado, podendo ter 

anexas dependências para industrialização e, neste caso, satisfazendo às exigências fixadas para as fábricas 

de conservas de pescado, dispondo de equipamento para aproveitamento integral ou não de subprodutos 

não comestíveis. ”  

(Fonte: http://www2.agricultura.rs.gov.br/uploads/12675549771178624089Entreposto_de_Pescado.pdf 

acesso em 16 de novembro de 2018) 

http://www2.agricultura.rs.gov.br/uploads/12675549771178624089Entreposto_de_Pescado.pdf
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pelos consultores e a longos prazos para sua execução. Mas eles estavam dispostos a 

apostar na reformulação dos padrões de organização do trabalho na pesca, estocando 

pescado, fazendo beneficiamento, criando uma cooperativa, e reformulando as estratégias 

de comercialização. Ao mesmo tempo que eles acreditam no projeto, passam a impressão 

de acharem a institucionalidade desses projetos socioambientais muito demorada e de 

estarem saturados com a sua morosidade.  

Já os pescadores da periferia participaram muito pouco dos debates em torno aos 

projetos. Os dois únicos pescadores que se colocaram têm muitas divergências sobre qual 

deve ser o empreendimento. A partir da reunião relatada, podemos atribuir um sentido 

para qualificar essas ausências. Embora não tenham participado das reuniões, alguns 

pescadores compareceram à porta demarcando a divergência nas relações entre as 

lideranças de pesca da periferia, que, distantes dos centros das instituições, se organizam 

de modo mais difuso e disperso. Ainda que divergentes em torno aos empreendimentos, 

notamos que os diferentes grupos convergem em sua resistência às propostas que 

impliquem uma mudança expressiva nos modos como organizam suas atividades 

produtivas. Nessa direção, o projeto do cais, sendo algo que apenas poderia facilitar o 

desembarque, organizando a dinâmica de venda de pescado na beira da praia, parece ser 

o mais aceito pelos pescadores dessa região. Embora, não parecia ser o que os consultores 

e o coordenador imaginavam para ali, e muito menos os pescadores do centro.   
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5. Considerações Finais  

 

 Ao longo deste trabalho procurei mostrar a mobilização dos atores sociais 

conforme seus interesses, suas opiniões e seus julgamentos sobre o Pescarte. Analisar o 

papel da universidade foi um dos temas norteadores deste trabalho. Minha hipótese inicial 

teve como base o fato do Pescarte ser um projeto diferenciado por seu vínculo com a 

universidade. Apesar dos percalços e conflitos expostos, o envolvimento da universidade 

dá credibilidade ao projeto, por sua relação mais duradoura e engajada com os pescadores 

e as organizações de pesca. As pesquisas acadêmicas por serem desenvolvidas na sua 

localidade trazem uma aproximação com extensão acadêmica.  

 Ao analisar a ideia do projeto e como ele atua na sua prática, percebe-se que 

sempre haverá dificuldades e que sua aplicação nunca acontecerá de forma a agradar a 

todos os lados. O Pescarte tem uma proposta de ajudar a amparar os pescadores com seus 

futuros projetos e empreendimentos profissionais. Os socioeducadores incentivam a 

organização da classe através de cooperativa para trabalhar de formas diferentes o 

pescado e agregar maior valor ao produto final. O trabalho em cooperativa tem como 

objetivo unir e fortalecer a classe dos pescadores, potencializando as aptidões em equipe.  

Contudo, alguns pescadores não querem trabalhar em cooperativa e beneficiar o 

seu pescado, eles só querem pescar e vender seu peixe. Não tem a prioridade em 

agregarem valor ao seu pescado, trabalhando para ter um produto final mais elaborado. 

Alguns desses pescadores só querem pescar e, geralmente, onde os peixes estão é embaixo 

das plataformas, o que causa conflitos com a indústria petrolífera. 

É possível identificar alguns interlocutores que transmitem essa fala, 

principalmente nos pescadores da periferia. Diferentemente dos pescadores do centro, 

que apesar da resistência em alguns momentos, eles são abertos para propostas de 

projetos, querem montar cooperativas e são mais participativos do que os pescadores de 

Tamoios.  

Talvez a lógica do licenciamento seja mais “natural” aos pescadores do centro, 

por conviverem a bastante tempo neste meio e entenderem como funciona o jogo da 

institucionalidade. São efeitos sociais causados pela atuação de anos de projetos de 

mitigação e compensação na região. Os grupos resistem da sua maneira, alguns deles 

participando ativamente, outros ignorando e/ou criando uma terceira via de luta.  
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Os pescadores da periferia, como forma de luta, optam por não participar desses 

espaços institucionais, também como forma de protesto. Eles desestimulam a participação 

de seus companheiros. Ao meu ver, o problema deles não ocuparem esses espaços é que 

ficam invisibilizados em comparação aos pescadores de outras localidades.   

A insatisfação é um sentimento que notei em todos os meus interlocutores, 

principalmente os pescadores. A insatisfação de um intervalo forçado quebrando no ritmo 

do Pescarte. Os pescadores demonstram estarem saturados de participarem durante anos 

de vários PEAs e não verem mudanças significativas para sua classe. Como escutei ao 

longo do campo, é “trabalho de formiguinha” para ter mudança para os atores sociais 

afetados pela cadeia de petróleo. 

Analisando a atuação dos socioeducadores e professores, estes grupos lutam pelo 

desenvolvimento do projeto, por ser suas fontes renda e por acreditarem na causa dos 

pescadores. No caso dos professores e coordenadores, esta é uma forma de gerar 

conhecimento em suas áreas de pesquisa, ao mesmo tempo que garantem com o projeto 

verbas para pesquisa.  

Vejo que a UENF quando chegou no projeto acendeu uma esperança nos 

pescadores, porque a instituição da universidade tem peso e voz, por conta dos estudos 

realizados. A universidade se abrindo para a comunidade em extensão é ótimo para leva-

la além do espaço que ela se encontra. Desde o começo da atuação da UENF em campo, 

foram realizados censo da quantidade de pescado, pesquisas sobre mulheres na pesca, 

informações sobre a economia de comunidades pesqueiras. Esta última resultou na 

produção de um livro.  

A universidade faz um papel de mediar, desenvolver estudos para poder dar 

retorno à comunidade. Ajuda a instigar o pensamento crítico dos participantes do PEA e 

capacitá-los para poder continuar lutando pela classe pesqueira.  

Não tenho a resposta se o Pescarte irá conseguir concluir seu plano de trabalho 

planejado para todos os anos. Mesmo com as dificuldades do retorno, eles continuam 

atuando. Talvez esse seja um projeto diferente dos outros anteriores e prospere, mesmo 

depois que o financiamento da empresa acabe.  

Mesmo com o intervalo do projeto, a Petrobras deu seu suporte após ver a 

mobilização. Durante este período o órgão regulador, IBAMA, aplicou multas e sansões 

para a empresa por causa do projeto parado por vários meses. O IBAMA não teve uma 

presença forte aos olhos dos pescadores. A sensação de descaso ficou mais latente com 
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os pescadores, pois o órgão público tem mais interação com as empresas financiadoras 

do que com os públicos-alvo dos projetos. A presença da empresa financiadora do 

Pescarte aconteceu no momento em que os pescadores demandaram uma explicação da 

instituição sobre o intervalo do projeto e para “tranquilizar” os participantes do mesmo.  

Refletindo sobre uma indagação feita ao longo do trabalho, os projetos de 

mitigação ao trabalharem com comunidades tradicionais têm a proposta de preservar os 

seus costumes. Todavia, não é isto que acontece, os PEAs buscam mostrar outras 

alternativas para os sujeitos, outras formas deles buscarem renda. Não acontece somente 

a manutenção do costume. Está é a lógica de discursos desenvolvimentista, a de que os 

pescadores têm que ser mais que apenas pescadores, eles têm que ser empreendedores, 

eles precisam aprender a elaborar e implementar projetos, em suma, precisam incorporar 

outros modos de organizar suas atividades produtivas segundo as lógicas e linguagens do 

capitalismo contemporâneo. Até porque, perante a realidade deles, a pesca é apenas uma 

atividade de complementação da renda. 

Nesse contexto, em que pese a forma como os pescadores mantêm suas fontes de 

subsistência, o Programa de Educação Ambiental é um paliativo para problema real, os 

grandes empreendimentos que alteram o meio socioambiental, causando efeitos sociais 

ou os “impactos”. Muitos autores como Lopes Leite (2004), Sigaud (1988), Mendonça 

(2015), Bronz (2009, 2011) falam sobre esses temas. Eu procurei aqui dar apenas mais 

uma contribuição a esses debates. 

Mesmo que os discursos associados à implementação do PEA enunciem o 

interesse em preservar as dinâmicas dos grupos sociais, elas já foram afetadas, 

considerando a intensa atividade petrolífera nas zonas marítimas onde os pescadores 

realizam suas atividades. Aos pescadores, resta apenas buscar os mecanismos para se 

fortalecer, buscando manter as tradições e utilizar os conhecimentos adquiridos como 

arma política.  

A atuação do PEA junto com universidades pode ser uma parceria mais frequente 

no futuro. Isto, se ainda existir o licenciamento ambiental como é atualmente. Mesmo 

com o futuro incerto, os grupos de pesca continuarão existindo e resistindo cada um de 

sua forma. Como no caso dos meus interlocutores, alguns participando dos projetos, 

“entrando no jogo”, e se apropriando desse espaço institucional para reivindicar. 

Enquanto outros não ocupam esses espaços e não participam como forma de protesto, 

mostrando que não precisam desses espaços.  
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