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Este livreto é dedicado às pescadoras artesanais
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 liberdade dos(as) trabalhadores(as).
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Prefácio
As práticas sociais e o sistema de  valores, que as sustentam, na 

sociedade patriarcal, machista e desigual brasileira, são questões 
cotidianas da realidade das mulheres da pesca. A percepção sobre a 
desigualdade de gênero e a assimetria de poder, frente a divisão se-
xual do trabalho, provocaram iniciativas para o empoderamento e a 
autonomia feminina no exercício da pesca artesanal. Essas inciativas 
emergiram dos processos vivenciados junto às atividades do Projeto, 
como reconhecimento da dimensão do coletivo, do papel da socieda-
de, na construção de alternativas emancipatórias e mais equitativas 
para melhoria da geração renda, por meio do fortalecimento do coo-
perativismo e de mecanismos de Economia Solidária. 

 A história que vão conhecer, também conta que o saber – fa-
zer pedagógico libertário não é algo simples, frente a imposição dos 
modelos tradicionais de ensino, que são hegemônicos nas institui-
ções educacionais brasileiras. O desa� o da EP se coloca, ao lado da 
necessidade de reconhecimento dos limites, expectativas e desa� os 
para/com educadores e educandos, no exercício e construção da 
pedagogia freiriana. A educação bancária deixa “marcas”, no que se 
refere ao controle e autoridade, e quando precisamos resgatar o po-
tencial criativo, nem sempre é fácil. Os modelos da educação bancária 
permeiam o imaginário e podem tencionar a nossa capacidade de 
inovação. É preciso acolher e dialogar com estas perspectivas no con-
texto pedagógico, assumindo a contradição como parte do processo. 
E é  exatamente neste ponto, que a experiência relatada mostrou que 
o dialogo e amorosidade podem abrir um horizonte, totalmente novo 
e promissor.  

EP é um salto de paraquedas, é acolher o imponderável como parte 
do processo educativo, é o saber - fazer compartilhado e coletivo com 
con� ança. Quando o diálogo e amorosidade são o eixo central do 
processo, os “problemas” são  oportunidades para avançar na cons-
trução pedagógica.

A experiência do curso, narra o impacto da práxis frente ao signi� -
cado de importantes processos, como na compreensão sobre Segu-
rança Alimentar e Nutricional. A “Segurança Alimentar” inicialmente 
restrita ao “ cumprimento de protocolos e normas sanitárias para 
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comercialização do pescado exigidas pelas resoluções da ANVISA 
– Agência Nacional de Vigilância Sanitária”, foi ressigni� cada, com 
o apoio das vivências práticas, dinâmicas e  atividades com me-
todologias ativas e participativas. A ação – re� exão – ação para o 
reconhecimento  das contradições e potencialidades da atividade 
pesqueira, levou a ampliação da compreensão do que é Segurança 
Alimentar e Nutricional. 

 O papel da atividade da pesca e dos alimentos produzidos 
pelas mulheres, no contexto da alimentação adequada e saudável, 
permitiu que as participantes também compreendessem que, nem 
sempre todos os “alimentos” são comida de verdade. E a pesca, pode 
promover um círculo virtuoso para promoção da comida de verdade 
que, além de biologicamente saudável, pode ser culturamente refe-
renciada, ambientalmente sustentável, socialmente justa e economi-
camente viável. 

 A contribuição do projeto para a comunidade é algo que 
também merece um destaque pois, nos lembra da essencialidade da 
extensão universitária, um campo profícuo para a práxis freiriana. 
O diálogo permanente assume a interdisciplinariedade como um ca-
minho sem volta, e mesmo quando a equipe esbarra com di� culdades 
temáticas, frente as demandas da comunidade, há um pacto de busca 
cooperativo que vai ao encontro de diferentes saberes ,no sentido da 
construção da transdisplinariedade. A universidade é um espaço de 
articulação de saberes onde a extensão, usando a analogia do mar, é 
a “isca” para que a sociedade faça outras perguntas necessárias à um 
bem viver mais ético e justo socialmente.

Este livro, que agora vão ler, cuidadosamente organizado pelas co-
legas Amábela Avelar e Ariane Brugnhara, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), chega em boa hora, como uma contribuição 
teórico - metodológica e prática, para inspirar outros projetos de EP, 
que queiram promover um saber - fazer inquieto e transformador. 
É uma demonstração de coragem e esperança para a construção de 
uma ciência cidadã. Desfrutem!

Anelise Rizzolo de Oliveira 
Professora Associada  Faculdade de Saúde /Universidade de Brasília 
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Todo o trabalho acadêmico é uma construção coletiva e este não seria 
diferente. Ao longo dos dois anos de desenvolvimento do SANPESC, va-
rias pessoas estiveram ao nosso lado e outras cruzaram o nosso caminho 
e cada uma teve uma importância particular em nossa trajetória. Pesca-
doras e pescadores, alunos, docentes, técnicos administrativos, auxiliares 
de serviços gerais e pro� ssionais que trabalharam na programação visual 
deste material, cada um a seu modo e com suas possibilidades, saberes e 
experiências contribuíram para o êxito do projeto.

No entanto, não poderia deixar de citar algumas pessoas cuja partici-
pação merece destaque e agradecimentos especiais. 

Às mulheres da pesca de Arraial do Cabo, em especial, à Cooperativa 
de Mulheres Nativas e à Cooperativa de Mulheres Pescadoras, Aquicul-
toras e Artesãs da Prainha – Sol, Salga e Arte, que acolheram o projeto e 
nos presentearam com a oportunidade de conhecermos suas histórias 
de vida, seus saberes e práticas.    

Aos técnicos da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Ja-
neiro – FIPERJ - Cabo Frio, pelo trabalho desenvolvido em favor da pesca 
artesanal, e em especial à Ana Paula Araújo e à Letícia Nogami, por terem 
nos apresentado as mulheres da pesca de Arraial do Cabo. 

À querida amiga Laís Buriti, que abraçou o desa� o de fazer pesquisa 
articulada à extensão universitária e tem sido uma parceira dedicada e 
presente em todos os momentos. Exemplo para os docentes das ditas 
ciências “duras”, por sua vontade de conhecer, entender e praticar a ex-
tensão universitária de forma interdisciplinar.  

À Vanessa Schottz, que acompanhou a gestação e os primeiros passos 
do projeto, incentivou seu desenvolvimento e de forma pontual e precisa 
aportou contribuições valiosas ao longo do processo. 

Às alunas de graduação Nívia Caetano, Yasmin Villaseca, Mayara Aze-
vedo, Beatriz Couto e Jamille Bedran e à Nutricionista Roberta Gadelha, 
que deram o suporte acadêmico para que que as ações do projeto pu-
dessem ser realizadas. 

Ao Projeto CUCA – Curso de Cinema Ambiental/Campus UFRJ - Ma-
caé, em especial, à Rafael Nogueira Costa, à Priscylla G. Fizler Chaves e à 
Thaís Dantas do Vale Batista, cuja parceria viabilizou a produção do vídeo 
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Mulheres da Pesca, que retrata a vida, o trabalho e as percepções das mu-
lheres com as quais desenvolvemos o SANPESC. Sonho acalentado desde 
o início das atividades e que se concretizou ao � nal de forma primorosa.

À Ariane Brugnhara, que na reta � nal se disponibilizou a colaborar e 
contribuir com sua experiência educativa na construção deste material, 
tornando-se uma aquisição impar para o projeto. 

Aos colaboradores Maria Claudia da Veiga Soares de Carvalho, pelo in-
centivo e amizade valorosa por quase uma década e Alexandre Azevedo, 
por acreditar na possibilidade de realização de trabalhos acadêmicos e 
interdisciplinares na área da pesca. 

Aos designers Natália Bon� glioli e Ivo Barreto que concretizaram uma 
ideia com sua arte.

Não poderia deixar de mencionar antigos parceiros cujo trabalho con-
junto, em diferentes momentos, ofereceram a energia necessária para o 
aprofundamento teório-prático-metodológico sobre a temática da Se-
gurança Alimentar e Nutricional e da Pesca Artesanal por meio de meto-
dologias críticas de educação. São eles a Profa. Silvia Gugelmin, hoje na 
UFMT, e o prof. Sidney Lianza, do PAPESCA – Programa Pesquisa-Ação na 
Cadeia Produtiva da Pesca/UFRJ. Ambos acreditaram na potencialidade 
da articulação dos temas e deram o incentivo necessário para que pudés-
semos avançar na empreitada que resultou no presente material.

Por � m, ao CNPq/MDS-SESAN, que por meio do edital 027/2012 apor-
tou os recursos � nanceiros que viabilizaram o desenvolvimento do Pro-
jeto A cadeia produtiva da pesca e a comunidade de pescadores artesanais 
de Macaé: Ações de educação alimentar e nutricional para a construção da 
Segurança Alimentar e Nutricional local. Importante destacar a relevância 
de políticas públicas de incentivo à pesquisa e à extensão focalizadas nos 
problemas sociais mais relevantes contribuindo para o o desenvolvimen-
to da sociedade brasileira. 

Aos meus queridos � lhos, João Pedro e Bernardo, e aos meus pais, Der-
cília e Sebastião, por entenderem e respeitarem todos os momentos de 
ausência e pelo amor incondicional que me dedicam todos os dias.     

Amábela de Avelar Cordeiro
Coordenadora do SANPESC
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Por que acordar no meio da noite
Sentir do vento o açoite
Vestir uma roupa fria?
Seguir madrugada adentro
Ondas altas, fortes ventos?
Porque pescar é preciso.

Por que curtir tanto sol
Enrugar o rosto, calejar as mãos
Navegar com força 
E até esquecer os desejos do coração?
Porque pescar é preciso.

Por que a pressa de entrar no mar
Se há calmaria no coração? 
A fé é a certeza de que vais voltar...
Mas, pescar é preciso.

A herança é bela, sábio destino
Tens a pesca desde menino!
Jangada a vela ou bote de remo
O mar é sereno!
Pescar é preciso.

Olhaste a lua, sentiste a brisa?
O barco � utua...
Pescar é preciso.

O tempo é pouco
Para apreciar o brilho da lua
O balanço do mar.
Soltando linha ou iscando anzol
Nem mesmo percebes o por do sol
A vida é dura, o dever me avisa:
Pescar é preciso.

A noite é longa,
Calma, escura e fria
Nem sempre fazes boa pescaria!
Por que não tentas um pouco mais adiante?
Assim largas a corda e vai mais distante.
As luzes se escondem, cobriram-se os montes,
Só águas te rondam...
Pescar é preciso.

Por que águas frias,
fazem companhia no amanhecer?
Quando alguém há alguém
Que inspire do teu bem querer?
Desa� a o homem, tem que ir a luta,
Pescar é conduta do grande destino.
A vida é confusa, 
Sonhos... improvisos
Eu � co com os sonhos
Mas, pescar  é preciso.

Pescar é Preciso
Luzanete Lima Taíba 

São Gonçalo do Amarante – CE
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A temática da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) vem ocu-
pando lugar de destaque na sociedade brasileira nas últimas déca-
das. A abordagem por meio de metodologias participativas pode 
contribuir para a compreensão de suas múltiplas dimensões, a partir 
das realidades cotidianas dos diversos grupos sociais.

Esse livreto apresenta a experiência do Projeto A cadeia produtiva 
da pesca e a comunidade de pescadores artesanais de Macaé: Ações 
de educação alimentar e nutricional para a construção da Segurança 
Alimentar e Nutricional local - o SANPESC, no desenvolvimento de 
metodologia participativa baseada na educação popular. 

Iniciaremos esta obra apresentando o cenário no qual o projeto 
SANPESC foi concebido e seus princípios teóricos e metodológicos, 
para em seguida apresentarmos propriamente o trabalho desenvol-
vido em Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) com mulheres no 
contexto da pesca artesanal.  

A equipe do SANPESC é composta por professores e alunos de 
graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Cam-
pus UFRJ - Macaé Aloísio Teixeira e professores da sede, que � ca 
na cidade do Rio de Janeiro. Parte da equipe já tinha experiência 
com projetos de pesquisa e extensão sobre Segurança Alimentar 
Nutricional (SAN) no contexto urbano e peri-urbano, por meio de 
projetos desenvolvidos desde 2004. O interesse no estudo da SAN 
no contexto da pesca artesanal surgiu a partir da interiorização da 
universidade com a criação do Campus UFRJ – Macaé, que previa a 
aproximação desta com a comunidade local, de forma a consolidar 
o tripé ensino-pesquisa-extensão por meio da abordagem das ques-
tões de maior interesse no território. 

Apresentação 
 “O mar não tem que ter só peixe, 
precisa ter palavra, 
letra e informação”
(Mulheres da Pesca Artesanal)
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Assim, a aproximação entre os temas SAN e Pesca Artesanal teve 
início com o desenvolvimento do projeto Práticas alimentares em 
comunidades tradicionais das regiões sudeste e centro-oeste do Brasil, 
� nanciado pelo Conselho Nacional de Pesquisa (MCT/CNPq - Edital 
019/2010). Esse projeto foi desenvolvido por meio de uma colabora-
ção entre o Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro - UERJ e o Campus UFRJ - Macaé e teve como objetivo mapear 
a cultura alimentar de populações tradicionais, numa perspectiva de 
articulação com as políticas de segurança alimentar e nutricional. 
O projeto estudou pescadores artesanais em Macaé e uma comuni-
dade indígena em Parati. No âmbito da pesca artesanal, foram produ-
zidas duas dissertações de mestrado1, cujo trabalho de campo permi-
tiu a aproximação dos pesquisadores com os pescadores de Macaé e 
a investigação sobre a SAN no seu contexto. 

O desenvolvimento destes trabalhos evidenciou a escassez de li-
teratura cientí� ca sobre SAN no contexto da pesca artesanal, ao con-
trário, por exemplo, da vasta literatura existente sobre a sua interação 
com a agricultura. Sendo assim, a partir da observação sobre esta 
lacuna de conhecimento percebeu-se a necessidade de ampliação 
e aprofundamento do estudo e conhecimento da SAN no contexto 
da pesca artesanal de forma a contribuir, não somente para o desen-
volvimento do setor da pesca ou da SAN, mas, principalmente, para 
o desenvolvimento da comunidade de pescadores artesanais e para 
alinhar a formação universitária com a agenda de questões regionais.  

1 - FARIAS, Lívia Maria. Alimentação, gênero e pesca: um estudo de práticas alimentares de 
homens em uma comunidade pesqueira em Macaé. 2012. 132f. Dissertação (Mestrado em 
Alimentação, nutrição e saúde) – Instituto de Nutrição, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. 
MENDONÇA, Elisa Proença da Silva. Vulnerabilidade e Segurança Alimentar e Nutricional em 
uma comunidade de pescadores de Macaé. 2013. Dissertação (Mestrado em Alimentação, 
Nutrição e Saúde) – Instituto de Nutrição, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2013.
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Mais adiante, em 2012, a equipe do SANPESC se aproximou de ou-
tro grupo de professores e pesquisadores da UFRJ, que desenvolvia 
em Macaé, desde 2004, o Projeto Pesquisa-ação na cadeia produtiva 
da pesca, o PAPESCA. Este projeto de pesquisa e extensão tem como 
princípio metodológico a pesquisa-ação, que, para Morin (2004:56), é 
uma ação estratégica que requer a participação dos atores envolvidos 
e pode ser identi� cada como uma nova forma de criação do saber, 
nas quais as relações entre teoria e prática e entre pesquisa e ação são 
constantes. Segundo o autor, a pesquisa-ação permite que os atores 
construam teorias a partir das estratégias que emergem do campo e 
que, em seguida, são validadas, confrontadas, desa� adas dentro do 
campo e acarretam mudanças desejáveis para resolver ou questionar 
melhor uma determinada problemática.

A aproximação com o PAPESCA permitiu que a equipe do SANPESC 
avançasse na compreensão das questões que permeiam a atividade 
pesqueira na região.  

Fundamentados nas observações e resultados obtidos nos traba-
lhos anteriores, partimos do entendimento de que as ações e progra-
mas voltados aos pescadores da região Norte Fluminense e Baixada 
Litorânea do estado do Rio de Janeiro, apresentavam limitações no to-
cante à educação em segurança alimentar e nutricional, principalmen-
te no que diz respeito à promoção da alimentação adequada e saudá-
vel e, também, na sua integração com os sistemas agroalimentares 
locais. A partir desse entendimento, o SANPESC buscou elaborar uma 
metodologia pedagógica que contribuísse para o desenvolvimento de 
estratégias de educação alimentar e nutricional, que estimulasse a arti-
culação entre a cadeia da pesca artesanal e as ações locais de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional com vistas à Promoção da Alimentação Ade-
quada e Saudável – PAAS, na perspectiva da Educação Popular (EP).

O trabalho aqui publicado foi realizado pelo SANPESC a partir de um 
Edital do CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa, que atualmente é cha-
mado de Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí� co e Tecnoló-
gico), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) 
(Edital 027/2012 CNPq/MDS-SESAN). Apoiou-se em marcos legais im-
portantes, como: a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 
(LOSAN) e seu desdobramento chamado de SISAN, que é o Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; a Política Nacional de 
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Alimentação e Nutrição (PNAN); a Emenda Constitucional 0064/2010 
e o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional. No de-
correr deste material faremos algumas referências ao conteúdo des-
ses marcos legais.

O SANPESC foi desenvolvido com dois grupos de mulheres da pes-
ca (como preferem ser chamadas), que estão localizados na região 
litorânea do estado do Rio de Janeiro. Um dos grupos é composto 
exclusivamente por mulheres e o outro majoritariamente por mulhe-
res e estão em diferentes fases de formalização como cooperativa, 
pretendendo atuar na cadeia da pesca desde a própria atividade pes-
queira (captura, extração e/ou cultura pesqueira) até o bene� ciamen-
to do pescado e comercialização.  

Esses grupos, no momento do início do trabalho do SANPESC, apre-
sentavam níveis organizativos distintos, sendo que um grupo estava 
em vias de formalização de uma cooperativa e o outro ainda almeja-
va este tipo de organização, porém se apresentava menos avançado 
nesse processo. O primeiro grupo composto por mulheres, que são 
em sua maioria aposentadas, não necessariamente pela atividade 
pesqueira, apresentam como atividade principal o bene� ciamento 
do pescado e a produção de hambúrguer, quibe, almondega e nu-
gget de peixe.  Buscavam a inserção de seus produtos no mercado 
dos restaurantes locais ou institucionais, como o programa de ali-
mentação escolar. O outro grupo, de composição mista, pretendia 
de� nir em estatuto a constituição de 70% de integrantes mulheres 
da pesca. Esse grupo se identi� ca como remanescente de quilombo 
e busca o resgate da cultura alimentar tradicional, como a técnica da 
salga do peixe, que é uma das tradições locais, além do resgate da 
tradição do artesanato com subprodutos da pesca, como escamas, 
conchas, ossos, etc.. 

Por � m, esclarecemos que a escolha por chamar esta publicação 
de livreto, e não de guia ou cartilha, se deu exatamente por entender-
mos que o processo de educação popular é construído permanen-
temente, e, por isso, não se trata de indicar os passos exatos que os 
interessados no assunto devem seguir, mas sim de compartilhar um 
possível caminho metodológico-pedagógico, que possa vir a contri-
buir com a Educação Popular em Segurança Alimentar e Nutricional 
no contexto da pesca artesanal.
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Introdução
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 Sobre o material...
O objetivo maior deste material é contribuir com a construção de 

metodologias e com os processos de re� exão sobre a Educação Popu-
lar em Segurança Alimentar e Nutricional, de modo a colaborar com 
as ações de enfrentamento da vulnerabilidade socioeconômica e po-
lítica de grupos sociais inseridos na atividade de pesca artesanal.

Em relação ao conteúdo desse material, optamos por uma lingua-
gem e uma abordagem mais próximas possíveis da educação popular, 
de modo que o material possa ser utilizado e adaptado por qualquer 
pessoa ou por grupos interessados em contribuir com a Educação Po-
pular em Segurança Alimentar e Nutricional independente da área de 
atuação ou do grau de formação. 

A Parte I tem caráter mais formativo e apresenta as concepções 
teórico-metodológicas acerca dos temas que permeiam a Educação 
Popular, a Segurança Alimentar e Nutricional e a pesca artesanal rea-
lizada por mulheres, e por isso, neste momento, foi mais difícil sair de 
uma linguagem acadêmica embora tenha havido o cuidado de de-
talhar os conceitos e referenciar alguns materiais de apoio para um 
posterior aprofundamento dos temas tratados.

A segunda parte do livreto apresenta os passos metodológicos se-
guidos pelo SANPESC e também destaca os processos de re� exão de 
cada um desses momentos, assim como alguns aspectos teóricos.

Apresentados o contexto e os objetivos do trabalho realizado pelo 
SANPESC, seguiremos para os referenciais teóricos que fundamen-
taram as ações em campo, para depois serem apresentadas as ativi-
dades realizadas e, � nalmente, algumas re� exões que o processo de 
Educação Popular em Segurança Alimentar e Nutricional evidenciou. 

Desejamos a todos(as) uma boa leitura e um ótimo e transforma-
dor trabalho educativo!



20

Parte 1

Bebida é água!
Comida é pasto!

Você tem sede de quê?
Você tem fome de quê?

A gente não quer só comida
A gente quer comida, diversão e arte

A gente não quer só comida
A gente quer saída para qualquer parte (...)

(Comida – Titãs 
Composição: Arnaldo Antunes, 

Sérgio Britto, Marcelo Fromer)
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...Preparando os petrechos para 
sairmos à pesca...
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Retomar a história das bases, que constituem o conceito da educação po-
pular e da sua relação com a segurança alimentar e nutricional, é uma maneira 
de compreender a importância dessas concepções nas dimensões de busca 
por justiça social, equidade de direitos e de valorização e respeito à diversida-
de dos sujeitos.

No início do século vinte, por volta do ano de 1920, a educação estava preo-
cupada em resolver o baixo nível de alfabetização no Brasil, por meio de movi-
mento de defesa para a democratização da escola. Entretanto, esse movimen-
to em defesa da educação ainda era muito incipiente, pois estava preocupado 
apenas em alfabetizar os trabalhadores que serviriam de mão-de-obra para as 
indústrias, que estavam se formando no Brasil e não era comprometido com 
nenhuma forma de educação que visasse a transformação dos indivíduos. 
Dito de outra forma, a educação daquele período estava preocupada com o 
progresso e o desenvolvimento econômico, que era uma forma de rea� rmar a 
sociedade tal como era e não estava preocupada com a emancipação, liberta-
ção e participação social dos sujeitos.

Em 1930, envolvida no processo de industrialização, a área de Nutrição So-
cial estava preocupada com a questão da fome, principalmente orientada pela 
in� uência de Josué de Castro, que havia denunciado essa atrocidade na socie-
dade brasileira, porém vinculada aos programas de proteção aos trabalhado-
res das indústrias. O Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional 
(MREAN) para as Políticas Públicas considera que as estratégias de educação 
alimentar e nutricional eram preconceituosas, pois se baseavam na transfe-
rência de informações³, em ensinar a maneira “certa” de comer e introduzir ali-
mentos que não eram usualmente consumidos pela população.                                                

2 - A mera transferência de informação e de conhecimento é amplamente contestada e combatida pela 
Pedagogia Paulofreireana, sob a crítica da educação bancária versus a educação libertadora. A educa-
ção bancária é compreendida como uma forma de subordinação daquele que recebe (ou do chamado 
educando), que tem reprimida a sua curiosidade pelo mundo e a sua capacidade de questionamento 
da realidade que o cerca. Desta maneira, aquele que recebe as informações transforma-se num ser 
passivo (Para aprofundar a questão ver Por Uma Pedagogia da Pergunta de Paulo Freire). Por outro 
lado, a educação emancipadora ou problematizadora combate esse modelo educativo ao problema-
tizar o contexto e a realidade que cerca os educandos, de modo a interpretar o mundo de maneira 
mais complexa e profunda e, consequentemente, cria coletivamente diferentes maneiras de agir para 
transformação social e para superação da condição de oprimido. Estes conceitos estão apresentados 
principalmente na obra de Paulo Freire chamada de Pedagogia do Oprimido, que deve ser consultada 
caso haja maior interesse em aprofundar essas questões.

1. Caminhos para a construção teórico-metodológica de  Educação 
Popular em Segurança Alimentar e Nutricional
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Notas sobre a importância de Josué de Castro 
para a alimentação e nutrição: 

Aos 38 anos de idade Josué de Castro lança o seu livro 
Geogra� a da Fome, provavelmente seu livro de maior re-
percussão, que foi traduzido para 25 idiomas. Pernambu-
cano de Recife, o autor tornou-se referência do tema da 
alimentação ao realizar o mapeamento das característi-
cas alimentares do Brasil e denunciou a trágica situação 
da fome no país. Josué de Castro desvinculou a fome dos 
fenômenos naturais e a atrelou aos sistemas econômicos 
e sociais excludentes e que deveriam ser transformados 
para o benefício da população. O autor evidenciou a in-
dissociabilidade da fome com as questões geopolíticas, 
como, por exemplo, as tragédias advindas de fatores cli-
máticos, como a seca e falta de acessos às infraestruturas 
básicas e às políticas públicas para a região nordeste. O 
que nos parece óbvio atualmente foi revelado por Jo-
sué de Castro que alterou completamente a maneira de 
olhar para o tema da fome, assim como, contribuiu para 
a realização de ações e políticas públicas para o seu en-
fretamento. O seu importante trabalho demonstrou que 
era possível construir uma ciência que estudasse os pro-
blemas especí� cos dos países subdesenvolvidos, sem 
recorrer aos mitos da inferioridade racial, de fatalismo 
ou de determinismo geográ� co. Apontou que era neces-
sário transformar a estrutura agrária e aumentar a oferta 
de alimentos e fortalecer o mercado interno, sendo um 
dos pioneiros a defender essas estratégias de desenvol-
vimento nacional.

 Fonte: Josué de Castro Projeto Memória 2004. Disponível 
em: < http://www.projetomemoria.art.br/JosuedeCas-
tro/>. Acessado em 01 de fevereiro de 2016
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 Neste início do século vinte, que também é marcado pelo começo 
das industrializações no Brasil, é possível perceber que a educação 
popular, feita pela via o� cial institucional, e a estratégia de ação da 
Nutrição Social eram fundamentadas em transmissão de informação 
e pouco comprometidas com a emancipação dos sujeitos, que eram 
tratados como meros receptores de conhecimento. 

Um bom exemplo nesse sentido é dado pelo Guia Metodológico 
de Comunicação Social em Nutrição da FAO (1999), que diz que as 
orientações de educação na área da saúde eram feitas em forma de 
palestras, ou melhor dizendo, uma forma fria de transmissão de co-
nhecimento, muitas vezes feitas com a descrição dos nutrientes e o 
pro� ssional não conseguia relacionar o contexto psicossocial, cultural 
e econômica dos educandos, naquilo que chamaram de “Educação 
Nutricional Tradicional”.

A Educação Nutricional que, via de regra, se dava por meio da impo-
sição de conhecimentos, que ditava a maneira correta de se alimentar 
e transferia os conhecimentos do valor nutricional dos alimentos por 
meio de palestras, foi sendo transformada ao longo da história. Essa 
transformação vai se construindo por meio de um movimento dialético 
e o conceito de Educação Nutricional Tradicional, principalmente a par-
tir de 1960, é in� uenciado pelos grupos de resistência principalmente 
ligados à área da educação sob à luz dos fundamentos de Paulo Freire. 

Nesse contexto, lentamente vão sendo construídas alternativas 
ao modelo de educação dominante a partir de uma Educação Popu-
lar que se desenvolve junto e ao lado dos sujeitos e faz re� exões e 
intervenções, que contribuem para a emancipação das pessoas, de 
modo que elas � quem livres das opressões. Ao mesmo tempo e num 
movimento de assimilação dialética, o termo ‘Alimentar’ vai sendo in-
corporado ao conceito da Educação Nutricional, conforme vão sen-
do compreendidas as importâncias das dimensões culturais, sociais 
e econômicas da alimentação. Esse movimento, lento e contínuo, de 
conceituação estava fortemente ligado ao entendimento da questão 
alimentar e da fome num sentido mais amplo, ou seja, na sua relação 
com os contextos de exclusão e desigualdade sociais. Este processo 
vai realmente se consolidar durante o processo de redemocratização 
a partir de meados de 1980 e que já retomaremos neste texto.
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A Educação Alimentar e Nutricional se embebe das práticas e te-
orias de educação, desenvolvidas pelo educador Paulo Freire, que se 
diferenciam completamente das práticas de educação anteriores e 
demarcam um real divisor de águas no campo educacional.

Paulo Freire foi amplamente reconhecido no Brasil e na América 
Latina por criar um método revolucionário de alfabetização - o Mé-
todo Paulo Freire - e � cou famoso mundialmente como um dos in-
� uenciadores da chamada pedagogia crítica3. A prática do método 
era baseada na dialética da realidade ou, como podemos falar, do 
desvelamento da realidade de opressão em contraposição à educa-
ção bancária, alienadora e tecnicista. O conceito de educação popular 
contribui para que o educando crie a sua própria educação, de acordo 
com a sua realidade e, deste modo, faça o seu próprio caminho para a 
própria liberdade. Essa prática didática de Paulo Freire não estabele-
ce um caminho pronto para a emancipação e, consequentemente, a 
educação popular � ca diretamente associada à consciência política a 
partir da construção coletiva e do diálogo.

Obviamente o golpe militar de 1964 impediu a ampliação da Edu-
cação Popular no Brasil, assim como perseguiu e colocou no ostra-
cismo muitos movimentos sociais, partidos e sindicatos. A Educação 
Alimentar e Nutricional também foi in� uenciada pela ditadura militar 
daquele período e naquele momento atuava na lógica desenvolvi-
mentista e tecnicista impulsionadas pela reconhecida modernização 
agrícola de moldes conservadores. Devido aos excedentes do cultivo 
de soja no exterior, por exemplo, os pro� ssionais da área da nutrição 
foram induzidos a participar da promoção deste produto e seus de-
rivados4. 

3  - Foi um movimento educacional com bases na educação enquanto instrumento de li-
bertação e de consciência de liberdade na identi� cação de práticas autoritárias para que os 
estudantes pudessem atuar de modo construtivo e emancipador; fundamentado em prin-
cípios marxistas, anarquistas, na democracia radical e no feminismo para a construção de 
justiça social. “Não há nem jamais houve prática educativa em espaço-tempo nenhum de tal 
maneira neutra, comprometida apenas com ideias preponderantemente abstratas e intocáveis. 
Insistir nisso e convencer ou tentar convencer os incautos de que essa é a verdade é uma prática 
política indiscutível com que se pretende amaciar a possível rebeldia dos injustiçados. Tão políti-
ca quanto a outra, a que não esconde, pelo contrário, proclama, sua politicidade”(FREIRE, 1997: 
78 apud SILVA, 2004). Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/042/42pccriti-
ca.htm>. Acessado em 01 de ferreiro de 2016. 
4  Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as políticas pú-
blicas. Histórico Nacional da Educação Alimentar e Nutricional. Brasil. Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome. Brasília, DF: MDS; Secretaria Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional. – 2ª ed. 2014
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Este momento em que os nutricionistas e os agentes de saúde 
transmitiam e introduziam práticas alimentares estranhas à cultura 
brasileira pode ser relacionado com o modelo de educação bancá-
ria discutido em Paulo Freire, e também pode servir de exemplo de 
como os interesses econômicos se sobrepõem ao interesse dos sujei-
tos sociais e até na concepção e no trabalho da Educação Nutricional 
daquele período.

A partir de 1980, com o processo de redemocratização5, é conquis-
tado o direito de participação da sociedade civil na elaboração das 
políticas públicas com a homologação da Constituição Federal de 
1988. A ampliação dos direitos sociais e a participação da população 
na gestão pública introduziram um modelo de gestão de políticas pú-
blicas de complementaridade entre os três entes federativos – União, 
Estados e Municípios. A partir deste fato a participação da população 
no controle social foi ampliada.  

Esse contexto contribuiu para a rediscussão dos referenciais teóri-
cos e metodológicos da Educação Popular e da Educação Alimentar 
e Nutricional, que foram marcados por diferentes momentos educati-
vos, práticos e organizativos ao longo de suas histórias. A orientação 
para a ação embasada em práticas críticas da educação alimentar e 
nutricional passa a ser valorizadas como estratégica para o desenvol-
vimento de políticas públicas, principalmente entre os anos de 1980 e 
1990 com o atrelamento da fome à questão social. Em outras palavras, 
no decorrer dos anos, e conforme foi acontecendo o amadurecimen-
to da concepção da Educação Alimentar e Nutricional, a fome passa a 
ser compreendida para além da mera ausência de alimentos, ou seja, 
ela passa a ser relacionada às desigualdades sociais, econômicas, po-
líticas e culturais que a geram e reproduzem. É também nessa con-
juntura que o Sistema Único de Saúde (SUS) é criado e fortalecido e 
passa a demandar políticas públicas e sociais na área da alimentação 
e nutrição, que se vê compelida a realizar um trabalho diferente da-
quele desenvolvido no passado recente. 

5 Compreende o período � nal da ditadura militar e início do período de 
democracia pelo voto no Brasil. O processo de redemocratização foi visibilizado devido a 
uma conjuntura socioeconômica e de luta de movimentos sociais que reorganizou o Estado 
e a sociedade civil.
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É neste período que a Educação Alimentar e Nutricional converge 
com os referenciais teóricos e metodológicos de inspiração paulofrei-
reana, com fundamentos na ação crítica e na valorização dos saberes 
e práticas populares com princípios de horizontalidade6. Vale citar 
aqui o que o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricio-
nal para as Políticas Públicas diz neste sentido:

A Educação em Saúde é um conjunto de 
práticas que contribui para aumentar a au-
tonomia das pessoas no seu cuidado e no 
debate com pro� ssionais de saúde e ges-
tores (BRASIL, 2009a). Paulo Freire (1996) 
de� ne “educação” como prática pedagógi-
ca participativa aquela que acolhe o outro 
como sujeito dotado de condições objetivas 
(que o fazem viver de determinado modo) e 
de representações subjetivas (que o fazem 
interpretar o seu lugar no mundo). Alguns 
pressupostos são importantes nesse concei-
to: vontade (entendida como a curiosidade 
crítica e dúvidas), autonomia, emancipação, 
diálogo e afetividade (relação de dignidade 
coletiva). (BRASIL, MDS, 2014: 17-18).

A discussão da importância e das novas perspectivas da educação 
alimentar e nutricional ganha impulso no sentido de promover práti-
cas alimentares saudáveis, como é possível observar a partir das pau-
tas dos congressos e documentos o� ciais daquele momento. 

6 O termo horizontalidade é na pedagogia de Paulo Freire um princípio de suma 
importância e representa uma contraposição à educação bancária. A relação horizontal en-
tre educador e educando, ou como podemos falar aqui do pro� ssional da saúde em ação 
educativa com um bene� ciário de alguma política pública, orienta-se por princípios de 
igualdade, respeito e valorização das diferenças, numa relação de parceria, reciprocidade e 
colaboração. O princípio de horizontalidade é relacional e não estanque, ou seja, um edu-
cando pode transitar pelo campo do educador e o educador também pode ser educando 
num processo de educação em via de mão dupla na medida em que o diálogo dá condições 
de aprender e ensinar constantes e articulados. Trata-se de compreender que não existe um 
saber absoluto e uma hierarquia pré-estabelecida na condição de indivíduos coletivos que 
somos e com base na construção permanente do ser e do fazer dos sujeitos sociais para a 
conquista da liberdade na realidade social. (KEIM, 2012:08) 
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Num movimento lento e progressivo a alimentação adequada pas-
sa a ser entendida como um Direito Humano e embora já estivesse 
previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948, 
foi instituída na forma de legislação no Brasil pela Emenda Constitu-
cional nº 64 apenas no ano de 2010. Esta ação colocou a alimentação 
como um direito social junto com os direitos individuais e coletivos 
como o de moradia, de educação, de saúde, de assistência social, en-
tre outros. No sentido de efetivar esses direitos e criar as estruturas 
de um sistema público, o SISAN (Sistema de Segurança Alimentar e 
Nutricional)7 foi implementado ao lado do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e do Sistema Único da Assistência Social (SUAS).

Outro marco legal importante foi a implementação do Programa 
Fome Zero em 2003, que previa em uma das suas frentes de atuação 
a realização de campanhas publicitárias e palestras sobre educação 
alimentar e para o consumo. A partir disso, as demandas para a EAN 
aumentaram com a implantação de equipamentos de SAN, como res-
taurantes populares e bancos de alimentos, assim como, sua partici-
pação nos programas Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), no 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e no Programa de 
Alimentação do Trabalhador (PAT), dentre alguns exemplos. 

A EAN aparece transversalmente nas diretrizes da Política Nacio-
nal de Alimentação e Nutrição, na Política Nacional de Promoção da 
Saúde, na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lei 
Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, dentre outros marcos 
referenciais legais e documentais que orientam as ações das políti-
cas públicas acerca da alimentação adequada. Ou seja, a Educação 
Alimentar e Nutricional é um componente estratégico de desenvolvi-
mento e abrange diversas áreas, instituições e organizações.

7  O SISAN foi instaurado como desdobramento da aprovação da Lei Orgânica de 
Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) e foi construído com a perspectiva de Segurança 
Alimentar e Nutricional sustentável que vinha sendo discutida desde 1939 para a criação de 
uma rede capaz de garantir estes preceitos (MACEDO, et.al., 2009: 31-41). O SISAN é um instru-
mental criado para contribuir com as de� nições básicas da LOSAN que são: o Direito Humano 
à Alimentação Adequada (DHAA) e a soberania alimentar. Dito de outra forma O SISAN é o 
meio pelo qual o poder público, com a participação da sociedade civil, formula, articula e 
coordena a ação do Estado para a realização do Direito Humano à Alimentação Adequada 
(DHAA) e da Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (SANS) da população (Documen-
to do CONSEA. Disponível em: <https://www.pjf.mg.gov.br/conselhos/seguranca_alimentar/
documentos/texto_sisan_100626.pdf>. Acessado em 01 de fevereiro de 2016.
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O Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional publi-
cado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
sintetiza as bases fundamentais da EAN:

Portanto, “Educação Alimentar e Nutricional, 
no contexto da realização do Direito Huma-
no à Alimentação Adequada e da garantia 
da Segurança Alimentar e Nutricional, é um 
campo de conhecimento e de prática contí-
nua e permanente, transdisciplinar, interse-
torial e multipro� ssional que visa promover 
a prática autônoma e voluntária de hábitos 
alimentares saudáveis. A prática da EAN 
deve fazer uso de abordagens e recursos 
educacionais problematizadores e ativos 
que favoreçam o diálogo junto a indivíduos 
e grupos populacionais, considerando todas 
as fases do curso da vida, etapas do sistema 
alimentar e as interações e signi� cados que 
compõem o comportamento alimentar.” 
(BRASIL, MDS, 2014:23)

De maneira muito sucinta foi possível apontar os percursos da Edu-
cação Popular e da Educação Alimentar e Nutricional e demonstrar 
que estes não são conceitos estanques, ou seja, eles estão em cons-
tante transformação. Suas trajetórias históricas foram construindo 
os referenciais teóricos-metodológicos que culminaram no conceito 
atual, que estão alicerçados na soberania popular e alimentar, na jus-
tiça social e no respeito integral dos direitos humanos. O reconhe-
cimento e a ampliação dessa educação emancipadora são urgentes 
para a concretização de direitos e para o desenvolvimento nacional, 
além de ser um desa� o para todos. 
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Resumindo, a Educação Alimentar e 
Nutricional é central para o pleno de-
senvolvimento humano e é impulsiona-
dora do acesso à alimentação adequada 
a partir de ações junto aos grupos exclu-
ídos socialmente. Nessa mesma esteira, 
a EAN deverá contribuir com a criação 
de novos espaços (formais ou informais) 
e atuar para o fortalecimento de institu-
cionalidades já existentes, para a cons-
trução e o acompanhamento de políti-
cas públicas que orientem a efetivação 
dos direitos humanos e sociais. Neste 
sentido, a criação de espaços efetivos 
de vivências educativas coletivas, com 
bases na horizontalidade, no cuidado 
e no respeito das diversidades, que se-
jam fundamentados em princípios da 
sustentabilidade humana e ambiental, 
são desa� os enormes para toda a hu-
manidade. Esses espaços de diálogo e 
de construção coletiva podem propiciar 
a transformação dos atores envolvidos 
em sujeitos de direitos (sociais-políti-
cos-culturais-econômicos), sem perder 
de vista a relação sistêmica dos huma-
nos com a natureza no que tange a sus-
tentabilidade e autonomia humanas
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....Tecendo a Rede de Pesca...

1.1 A importância da EAN

A trajetória apresentada até agora explica as bases que funda-
mentam a Educação Alimentar e Nutricional (EAN), porém ainda é 
importante detalhar mais a sua importância.

Segundo o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutri-
cional para as Políticas Públicas, a EAN é um campo de ação da Se-
gurança Alimentar e Nutricional e da Promoção da Saúde e é uma 
estratégia essencial para a prevenção e o controle dos problemas 
alimentares e nutricionais da nossa atualidade. Ela contribui na 
prevenção e no controle de doenças crônicas, de� ciências nutri-
cionais e vai além ao valorizar as diferentes expressões da cultura 
alimentar e os hábitos regionais, e ao buscar reduzir o desperdí-
cio de alimentos e promover o consumo ambiental e socialmente 
sustentável. O entendimento da EAN como ação estratégica foi 
sendo articulado paulatinamente conforme a história dialética 
para a construção do conceito atual, como já descrito, e foi sendo 
consolidado progressivamente a partir da criação de uma gama 
de legislações e marcos referenciais em diferentes momentos. 

A dimensão educativa para a promoção de práticas alimentares 
adequadas, sustentáveis e saudáveis aparece em diversos docu-
mentos o� ciais brasileiros e isso signi� ca que o Estado também 
é responsável por realizar tais práticas e para isso criou uma série 
de políticas públicas, programas e ações direcionados à realização 
do Direito Humano à Alimentação Adequada. Um exemplo nessa 
direção é Projeto do Programa Fome Zero, criado em 2001, que 
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previa uma série de ações de EAN (SILVA, et.al., 2010: 08). Mesmo 
com limitações na sua proposição inicial, o Programa Fome Zero 
chamou a atenção para a importância e valorização da EAN em 
ações públicas no âmbito dos restaurantes populares, bancos de 
alimentos, na atenção básica à saúde, na requali� cação do Progra-
ma Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e do PAT (Programa 
de Alimentação do Trabalhador) (BRASIL, 2014:19).

A EAN ainda aparece como estratégia de ação no Plano Nacional 
de Combate às Carências Nutricionais, no Plano Intersetorial de Pre-
venção e Controle da Obesidade, na Política Nacional de Promoção 
da Saúde, na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
e na Política de Alimentação e Nutrição. Neste cenário de deman-
das por ações públicas, coordenadas e participativas e� cazes foi 
criado o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional 
para as Políticas Públicas em 2012, que estabelece princípios para o 
seu desenvolvimento.

Os avanços da EAN nas legislações e documentos o� ciais bra-
sileiros repercutem em vários níveis, que vão desde a incorpora-
ção do conceito em várias políticas públicas de vários ministérios 
e chegam até as diretrizes pro� ssionais das áreas de saúde. Esse 
processo de regulamentação con� rma a importância e complexi-
dade do tema da alimentação adequada e saudável comprometi-
da com a sustentabilidade ambiental e social. Este livreto incorpo-
ra a trajetória de assimilação da importância e de valorização da 
EAN e visa dar subsídios teóricos e principalmente práticos para o 
trabalho educativo no contexto da SAN. Dito de outra forma, este 
livreto visa contribuir com as diretrizes dessas regulamentações 
no que atine à sua ordem prática e, desta maneira, apresenta ex-
periências de EAN em Segurança Alimentar e Nutricional desen-
volvidas com pescadoras artesanais da região litorânea do Rio de 
Janeiro. Como o embasamento teórico adotado é o da Educação 
Popular iremos nomear as experiências aqui relatadas como sen-
do de Educação Popular em Segurança Alimentar e Nutricional 
(EPSAN), e não nos referiremos mais à EAN isoladamente, mas en-
tendemos que apesar de conceitualmente distintas são atividades 
educativas interligadas.
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1.2 A importância do peixe e da pesca artesanal para a SAN

“Ser pescadora é conquista, é organização popular.”
(Mulheres da Pesca Artesanal em atividade)

A pesca artesanal é responsável pela maioria do pescado 
consumido nas mesas dos brasileiros. Essa atividade é regulamentada 
através do Registro Geral da Pesca (RGP) e, segundo um documento 
da Câmera Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 
(CAISAN) (BRASIL, 2014), que discutiu “O papel da pesca artesanal e 
da aquicultura familiar na segurança alimentar e nutricional”, existem 
944.318 pescadores artesanais, sendo 423.043 pescadoras, das 
quais 95.881 são marisqueiras.  O RGP pode ser emitido quando 
a atividade de pesca é realizada para � ns comerciais, exercida de 
forma autônoma ou em regime de economia familiar8 , na forma 
desembarcada ou em embarcações de pequeno e médio porte. 

A produção mundial de pescado, segundo a FAO (2014), é de 
168 milhões de toneladas seguida da carne de porco (103 milhões 
de toneladas), de frango (78 milhões de toneladas) e por último 
a bovina (57 milhões de toneladas). Da produção total mundial 
de pescado, a FAO considera que 90% sejam oriundas da pesca e 
aquicultura artesanal. 

8 O regime de economia familiar corresponde a forma de trabalho utilizado na 
produção de uma determinada atividade. Esse nome “regime de economia familiar” aparece 
primeiramente na legislação da Previdência Social e corresponde aos trabalhadores rurais 
não assalariados ou segurados especiais. Dentre os trabalhadores rurais o pescador 
artesanal é um dos bene� ciários. A Lei 8.213/1991 no seu artigo 11º, parágrafo 1º, de� ne 
esse termo: “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho 
dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 
socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e 
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.”

... Ajeitando a vara e o anzol...
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Chamamos atenção para a produção de proteína animal no Brasil, 
que não segue os dados internacionais, sendo igual a: frango 12 
milhões de toneladas; bovinos - 9 milhões de toneladas, suínos - 3 
milhões e pescado - 1,3 milhão de toneladas9. 

No ano de 2010 a produção nacional de pescado foi 1,4 milhões de 
toneladas das quais 803 mil originárias da pesca artesanal e 629 da 
aquicultura artesanal, segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, 
conforme mencionado no documento da CAISAN (BRASIL, 2014). 
Feitos os devidos cálculos a partir desses números, a CAISAN 
estimou que os brasileiros consomem em média10 9 kg/hab/ano em 
contraposição a recomendação de 11,8 kg/hab/ano.

O per� l nutricional da população brasileira vem se modi� cando nas 
últimas décadas e metade da população está acima do peso (50,8%) e 
17,5% apresenta obesidade, conforme pesquisa de Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para Doenças Crônicas do Ministério da Saúde 
(VIGITEL, 2013).  Além disso, o padrão alimentar do brasileiro também vem 
sofrendo alterações nas últimas décadas, sendo a principal mudança o 
consumo de alimentos industrializados, que contribuem para o aumento 
do consumo de açúcares simples e gorduras, além da maior participação 
da alimentação fora de casa. Cerca de 30% da população brasileira 
consome carne com gordura em excesso em mais da metade das refeições 
semanais. Neste sentido, o estímulo ao consumo de pescados ao invés 
da proteína bovina pode contribuir para a saúde da população nacional 
em geral. O consumo de peixe fresco apresenta vantagens nutricionais 
como: ser fonte de ômega-3, ferro e, vitamina B-12, além da proporção 
de gorduras saturadas ser menor em quase todas as espécies e ainda, 
dependendo do preparo, o valor calórico também pode ser menor do 
que outras opções de proteína animal, sendo preferível o preparo assado, 
cozido ou ensopado (CAISAN, 2014:06) po (BRASIL, 2010, 2011).

Mesmo diante de tantos benefícios “Os pescados têm recebido 
pouca atenção nas estratégias de segurança alimentar e nutricional, pois 
os debates se concentram em questões de sustentabilidade biológica e 
e� ciência econômica e negligenciam sua contribuição para a redução da 
fome e da má nutrição e na promoção de modos de vida.” (MALUF, 2014:01).

9 Dados referentes a 2010.
10                Essa é uma média nacional, mas que tem variações regionais como por exemplo 
a região amazônica que consome 36 kg/hab/ano. 
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O grupo de pescados inclui peixes (de 
água doce e de água salgada), crustáceos 
(camarão, caranguejos e siris) e moluscos 
(polvos, lulas, ostras, mariscos). No Brasil, 
de forma geral, os peixes são os alimentos 
mais consumidos do grupo de pescados, 
uma vez que o acesso a outros alimentos 
do grupo não é generalizado. No entanto, 
apesar de o país possuir enorme costa 
marítima e inúmeros rios de grande porte, 
na maior parte das regiões, a oferta de 
peixes também é muito pequena e os 
preços são relativamente altos em relação às 
carnes vermelhas e de aves. Isso certamente 
ajuda a explicar a baixa frequência de 
consumo de pescados no país. Os peixes 
podem ser preparados assados, grelhados, 
ensopados (moqueca) ou cozidos. Podem, 
ainda, ser usados como ingredientes de 
pirão e saladas ou servir como recheio de 
tortas. Preparações culinárias de peixe com 
legumes como pimentão, tomate e cebola 
ou com frutas como banana e açaí são muito 
apreciadas. Como as carnes vermelhas e de 
aves, os peixes são ricos em proteína de alta 
qualidade e em muitas vitaminas e minerais. 
Pelo menor conteúdo de gorduras e, em 
particular, pela alta proporção de gorduras 
saudáveis (gorduras insaturadas), os peixes, 
tanto quanto os legumes e verduras, são 
excelentes substitutos para as carnes 
vermelhas (BRASIL, 2014).

Porque o peixe é saudável?
Informações sobre Nutrição e Saúde
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Comer peixe também pode ser considerado um ato político 
uma vez que a carne bovina é produzida principalmente em 
fronteiras agrícolas e o seu consumo apoia indiretamente as 
grandes propriedades de terra. A forma de produção em larga 
escala comumente utiliza insumos químicos e transgenia 
para aumento da produtividade, com o intuito de abastecer 
um mercado que demanda produtos, tanto para o consumo 
interno quanto externo.11 12

A grande propriedade de terra é a principal responsável pela 
expansão das fronteiras agrícolas, que encurralam e expulsam 
do campo populações indígenas, quilombolas, faxinalenses, 
pescadores artesanais, caiçaras, agricultores familiares, dentre 
outros pequenos produtores, que por excelência produzem 
em pequenas escalas, ou seja, utilizam mão-de-obra familiar, 
não utilizam ou quase não utilizam agrotóxicos e comumente 
tem produção diversi� cada (ao contrário da monocultura) que 
contribui com o equilíbrio e a sustentabilidade ambientais. 

Longe de esgotar todas as discussões dos problemas 
gerados pela grande propriedade da terra, pelo consumo de 
agrotóxicos e de anabolizantes, pela forma de produção em 
larga escala, etc, podemos dizer que ao se consumir o pescado 
em substituição à carne bovina, direta e indiretamente se 
contribui para a sustentabilidade econômica, social, cultural 
e ambiental dos povos e comunidades de produtores, do país 
e até do mundo. Nesta lógica valorizar a produção familiar e 
em pequena escala é também valorizar a cultura e o modo de 
produção da pesca artesanal. O reconhecimento do Estado 
brasileiro sobre os povos e comunidades tradicionais é 
11  Sobre essa forma de produção recomendamos o fi lme: A carne é fraca. E 
de forma muito sucinta sobre os tipos de hormônios e anabolizantes utilizados na pro-
dução da carne bovina sugerimos a leitura do artigo: Drogas para engordar bois cau-
sam graves problemas na saúde dos animais e das pessoas. Disponível em: <http://
www.anda.jor.br/26/08/2013/drogas-para-engordar-bois-causam-graves-problemas-na-
-saude-dos-animais-e-das-pessoas>.
12  Existem muitas discussões em torno da alimentação com base em transgê-
nicos. Para aprimorar ler o Dossiê da Abrasco chamado Um alerta sobre os impactos 
dos agrotóxicos na saúde. Disponível em: <http://www.abrasco.org.br/site/wp-con-
tent/uploads/2015/03/Dossie_Abrasco_01.pdf>
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recente e apoiou-se na Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) de 1989. O enfoque em 
povos indígenas e populações tradicionais passou a 
compor a agenda brasileira em 2007, com a instituição 
da Política Nacional dos Povos e Comunidades 
Tradicionais sob a coordenação da Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). De 
acordo com o Decreto 6040 que institui esta Política, 
povos e comunidades tradicionais são de� nidos 
como “grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais, que possuem formas próprias 
de organização social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações e práticas 
gerados e transmitidos por tradição”. Entre os povos e 
comunidades tradicionais do Brasil estão quilombolas, 
ciganos, matriz africana, seringueiros, castanheiros, 
quebradeiras de coco-de-babaçu, comunidades de 
fundo de pasto, faxinalenses, pescadores artesanais, 
marisqueiras, ribeirinhos, varjeiros, caiçaras, praieiros, 
sertanejos, jangadeiros, ciganos, açorianos, campeiros, 
varzanteiros, pantaneiros, caatingueiros, entre outros. 
Segundo dados do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), as Comunidades 
Tradicionais constituem aproximadamente 5 milhões 
de brasileiros e ocupam ¼ do território nacional. Por 
seus processos históricos e condições especí� cas 
de pobreza e desigualdade, acabaram vivendo em 
isolamento geográ� co e/ou cultural, tendo pouco 
acesso às políticas públicas de cunho universal, o que 
lhes colocou em situação de maior vulnerabilidade 
socioeconômica, além de serem alvos de discriminação 
racial, étnica e religiosa. 
(Fonte: Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial 
(SEPPIR). Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/comunida-
des-tradicionais/o-que-sao-comunidades-tradicionais>.

O que são povos e comunidades tradicionais?                                                                              
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Além dos aspectos citados, sobre a importância do consu-
mo de peixe para a saúde e do comer como um ato político, 
vale acrescentar alguns aspectos alarmantes da atualidade 
que ameaçam a pesca artesanal de modo a re� etir sobre o 
consumo consciente. Em uma carta aberta à Presidência da 
República, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nu-
tricional (CONSEA)  (BRASIL, 2014) chama a atenção para a 
forte ameaça que o modo de vida da pesca artesanal está 
sofrendo em consequência ao modelo de exploração das 
águas baseado em princípios típicos do agronegócio. Este 
modelo de exploração, segundo o mesmo documento, pri-
vatiza, concentra, destrói e exclui a pesca artesanal conside-
rada como de baixo impacto ambiental e social. Os projetos 
de exploração das águas com princípios do agronegócio 
afetam as populações tradicionais, dentre elas, a pesca arte-
sanal, com a implementação de grandes projetos de infraes-
trutura, tais como a criação de portos, implantação de bases 
petrolíferas e de hidrelétricas, projetos de mineração, extra-
ção de calcário marinho, desvio de águas para carnicultura, 
especulações imobiliárias, entre outros impactos, geram 
consequências ambientais, sociais, econômicas e culturais 
que são incalculáveis monetariamente. 

Neste mesmo sentido de chamar atenção para o impacto 
das grandes obras na pesca artesanal, a Assembleia Nacional 
da Comissão Pastoral da Pesca, realizada em março de 2014, 
elaborou uma Carta Denúncia13. Esta carta diz que os pesca-
dores artesanais estão tendo seus direitos negados devido a 
política desenvolvimentista do Estado. Os pescadores e pes-
cadoras reunidos naquela ocasião relatam que os governos 
ignoram o modo de vida dos pescadores ao abrir espaços 
para implementação de grandes projetos, para o turismo 
predatório, para a mineração, para a privatização das águas, 
para a especulação imobiliária, para a aquicultura empresa-
rial, dentre outros incentivos governamentais. 

13 Fonte: https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/geral/
1966-carta-fi nal-da-assembleia-nacional-do-conselho-pastoral-dos-pescadores-cpp
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A mesma carta ressalta que a forma desordenada 
desses investimentos ameaça a vida das populações 
tradicionais, dentre elas os pescadores artesanais, e 
denuncia essa prática desenvolvimentista acerca da 
privatização da água, que é um bem que deve ser-
vir ao uso comum tanto das populações tradicionais 
como também da sociedade em geral, e pede atenção 
ao que chama do genocídio das culturas, saberes e do 
modo de vida tradicionais. Finalizam dizendo:

“Estamos na luta pela preservação do modo de vida, 
da cultura, do meio ambiente e contra o modelo preda-
tório de crescimento capitalista. Propomos a toda socie-
dade brasileira a construção de um novo modelo socie-
tário: a cultura do Bem Viver14.

14  A fi losofi a do Bem Viver ou “Buen Vivir” é uma concepção 
oriunda da palavra Sumak Kawsay, da língua quéchua, e pertencente 
originalmente aos povos indígenas andinos. Trata-se de uma cosmovisão 
referenciada numa relação harmoniosa entre o homem e a natureza para uma 
vida digna em sua plenitude. O conceito de Bem Viver que atualmente tem 
buscado sua referência nas concepções ancestrais indígenas visa o equilíbrio 
com a natureza na satisfação das necessidades humanas, ao invés do mero 
crescimento econômico. O termo Buen Vivir fi cou conhecido quando foi 
incorporado à Constituição do Equador em 2008 e da Bolívia em 2009 e 
passou a ser assimilado por grupos e movimentos sociais como forma de 
contestação ao desenvolvimento econômico capitalista que subjuga povos 
e comunidades social, político, cultural e ambientalmente. A ideia central e 
diferencial do conceito de Buen Vivir trazido pelas Constituições equatoriana 
e boliviana é de que a natureza tem direitos. Para aprofundar ver: Plano 
Nacional de Bem Viver 2013-2017. Disponível em: < http://www.buenvivir.
gob.ec/>. Acessado em 29 de janeiro de 2016.

Fonte: Arquivo SANPESC.
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1.2.1 As mulheres da pesca.

“ Ser pescadora é liberdade, é alimentação e cultura!” 

“Ser pescadora é conquistar espaço.”

“Ser pescadora é orgulho, é resistência.”

“Ser pescadora é ser guerreira. É reviver o que foi esquecido...”
(Mulheres da Pesca Artesanal em atividade)

Historicamente existe na sociedade uma distribuição desigual 
do poder e dos recursos entre homens e mulheres. Essa realidade 
é perceptível, por exemplo, na análise dos dados trazidos pela II 
Conferência da ONU sobre a Mulher que diz que, embora a mu-
lher seja responsável por 2/3 do trabalho realizado pela humani-
dade (ou seja, é a mulher que realiza a grande maioria do traba-
lho), elas recebem apenas 1/3 dos salários e são proprietárias de 
1% dos bens imóveis (WEITZMAN, 2008:180). Isso signi� ca, em 
outros termos, que das 1,3 bilhões de pessoas miseráveis exis-
tentes no mundo as mulheres representam 70% desse total (LUZ, 
2002:62 apud WEITZMAN, 2008:180).

Fonte: Arquivo SANPESC.
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Tal divisão desigual de recursos e de poder entre homens e mu-
lheres é apresentada como um fruto da natureza onde o homem, 
naturalmente, seria mais apto a realizar os trabalhos da esfera pro-
dutiva, campo este que tem valor de troca e que por isso pode 
ser mercantilizado. Nessa mesma lógica, é destinado à mulher os 
trabalhos reprodutivos, que são limitados à esfera privada e que 
não tem valor de troca, onde o seu destino natural e biológico se 
restringe a ser mãe, esposa e dona de casa. Esse tipo de divisão 
de trabalho reforça a invisibilidade da produção doméstica e do 
papel econômico das mulheres na família (FARIA, 2011:39).

Esta realidade estrutura uma relação especí� ca na base mate-
rial cotidiana, que é chamada de divisão sexual do trabalho, e foi 
acentuada com a consolidação do sistema de produção capita-
lista. Segundo Rodica Weitzman (2008:181) o sistema capitalista 
de produção cria políticas neoliberais que priorizam os interesses 
econômicos em detrimentos de outros e, neste contexto, a mu-
lher, que realiza atividades de reprodução social nas famílias e nas 
comunidades para o bem-estar coletivo, é responsável por suprir 
lacunas existentes nos programas e políticas sociais neoliberais. 
Dito de outra forma o papel social imposto às mulheres é interes-
sante para a manutenção do atual sistema econômico.

Daniele Kergoat (apud FARIA, 2011:39) resume precisamente a 
divisão sexual do trabalho em dois princípios fundamentais: 1) de 
separação – do trabalho do homem e da mulher, 2) de hierarquiza-
ção – o trabalho dos homens é mais valorizado.

Essa divisão do trabalho incide profundamente nas identidades 
dos indivíduos e na vida social cotidiana da atual sociedade. Um 
exemplo nesse sentido é que para as mulheres é destinada à iden-
tidade central primária da maternidade, e para ser uma boa mãe é 
preciso ser dócil, compreensiva, cuidadosa, dentre outros atribu-
tos. Essas atribuições dadas como naturais, ou que seriam intrínse-
cas ao ser mulher e ao ser homem, na verdade foram construídas 
social e ideologicamente acerca dos papéis sociais de cada um na 
sociedade, chamada aqui propositalmente de patriarcal (FARIA, 
2011:40) devido à opção de análise sob a perspectiva feminista.
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Conforme um relatório apresentado à FAO, estima-se que existam 
56 milhões de mulheres pescadoras no mundo e isto signi� ca quase 
a metade dessa população contabilizada em 120 milhões de pesso-
as envolvidas na captura da pesca e nas cadeias de abastecimento 
(MALUF, 2014, p.05). O mesmo relatório aponta que os trabalhos rea-
lizados pelas mulheres, como mariscagem, mergulho, processamento 
e vendas, não são devidamente reconhecidos e registrados, pois, os da-
dos desagregados por gênero não são coletados regularmente, e por 
isso as políticas públicas dão pouca atenção ou não atender à dimensão 
de gênero no setor da pesca artesanal e aquicultura15 (MALUF, 2014:05). 

No Brasil, a pesca artesanal está inserida na categoria sociopolíti-
ca16 denominada agricultura familiar17 e signi� ca, em linhas gerais, 
que a “gestão, a propriedade e a maior parte do trabalho são provenien-
tes de indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamen-
to” (ABROMOVAY, 1998:146 apud BRUMMER; SPANEVELLO 2011:115). 
No Brasil, segundo o último Censo Agropecuário realizado em 2006, 
do total de 5.175.489 de estabelecimentos rurais 84,4% são caracte-
rizados como agricultura familiar, e ocupam 12,3 milhões de pessoas 
das quais 1/3 são mulheres (BRUMMER; SPANEVELLO 2011:115-116). 
Com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD), de 2008, as autoras Anita Brummer e Rosani Spanevello cha-
mam a atenção para a distribuição desigual dos rendimentos no meio 
rural, onde os homens ganham em média R$548,00 e as mulheres 
R$299,00. Neste artigo, as mesmas autoras retrataram a porcentagem 
de domicílios rurais che� ados por homens, que corresponde a 87,2%, 
enquanto apenas 12,8% de mulheres declararam-se as responsáveis 
pelos estabelecimentos agrícolas (2011:118). 

15  Corrobora neste sentido que não foi possível localizar nenhum dado o� cial de 
quantas mulheres pescadoras estão cadastradas na atualidade no Brasil.
16  Para aprofundar a construção dessa categoria sociopolítica da agricultura 
familiar ver: Abramovay, R. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. São Paulo-
Campinas, Anpocs/Hucitec/Ed.Unicamp, 1992 (Introdução, Caps. 5 a 8). Carneiro, M. J. Em 
que consiste o caráter familiar da agricultura familiar. In: Costa, L.F.C; G.Flexor e R. Santos 
(orgs.). Mundo Rural Brasileiro. R.Janeiro, Mauad, 2008. Veiga, J.E. Delimitando a agricultura 
familiar. Revista Reforma Agrária. Campinas, v. 25, p. 128-142, maio-dez. 1995. Dentre outros.
17  Várias legislações brasileiras compreendem a agricultura familiar como a 
diversidade dos públicos rurais existentes no Brasil. Para aprofundar ver: Política Nacional 
da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais (LEI Nº 11.326, DE 24 DE 
JULHO DE 2006). Leis 8.212 e 8.213, ambas de 1991, que estabelecem a Seguridade Social, 
o custeio e Planos e Benefícios da Previdência Social. Dentre outras legislações.
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Todos esses dados indicam a existência de trabalho feminino, mas 
evidenciam que ele é menos valorizado do que o trabalho masculino 
no meio rural quando, por exemplo, não explicitam a produção vol-
tada para o autoconsumo (aquela atividade que não é contabilizada 
como renda agrícola por não gerar lucros) que comumente é realiza-
da pelas mulheres, tais como a criação de aves e pequenos animais, 
de horticultura, � oricultura, silvicultura e de lavoura. Andrea Butto 
(2011:13) diz que essa leitura permite entender porque 64% do total 
das mulheres da agricultura familiar não são remuneradas.

Isso signi� ca que as tarefas realizadas pelas mulheres são essen-
ciais para a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, entre-
tanto essas atividades não entram nos cálculos da economia formal. 
Poderíamos dizer que as mulheres realizam uma outra economia, 
que não é contabilizada e nem valorizada pela atual sociedade, e a 
esta é dado o nome de “economia do cuidado” por meio de algumas 
análises feministas (WEITZMAN, 2008:181). Reconhecer outros valo-
res além do monetário é reconhecer as contribuições das mulheres 
além de contribuir com a sua visibilidade ao seu trabalho de ma-
nutenção da biodiversidade, na preservação das tradições culturais, 
dentre outras importâncias (WEITZMAN, 2008:181).

Tratando-se especi� camente da pesca artesanal e a desigual-
dade entre os gêneros, considera-se que tradicionalmente a pesca 
seja uma atividade tipicamente realizada por homens (FIGUEIREDO, 
2014:83). Embora as mulheres trabalhem em toda a cadeia produ-
tiva da pesca, cabem principalmente às mulheres os trabalhos de 
bene� ciamento do pescado como a � letagem, a salga, a limpa, o 
artesanato com couro e com as escamas do peixe, a produção e re-
paro dos apetrechos de pesca, entre outras atividades. O lugar que 
as mulheres tradicionalmente ocupam nessa forma de produção se 
relaciona com a divisão sexual do trabalho já mencionada, onde às 
mulheres cabem os trabalhos privados (no interior das casas) e aos 
homens o trabalho público (para fora das casas).  Tal introjeção dos 
papéis sociais de cada sexo con� gura a naturalização de cada tipo 
de atividade dentro dessa divisão sexual do trabalho, e, também, se 
manifesta em um conhecimento popular, que diz que levar mulhe-
res nas embarcações daria mau-agouro, ou azar pois supostamente 
espantariam os peixes (SILVA e LEITÃO, 2012:12).  
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Essa crença associada ao lugar que as mulheres ocupam na divi-
são do trabalho de um modo geral na sociedade atual, conformam 
uma relação de poder, onde os homens são entendidos como chefes 
e os principais responsáveis pela reprodução econômica da família, e 
o trabalho da mulher é tido como mera ajuda ao principal trabalho, 
que socialmente é atrelado aos homens. Esse juízo de valor, dado pela 
nossa sociedade com fundamentos patriarcais, que coloca a atividade 
das mulheres naturalmente como mera ajuda, tende a invisibilizar e 
subestimar o trabalho das mulheres. 

Na cadeia da pesca os trabalhos realizados pelas mulheres são con-
siderados menos importantes por duas razões, segundo Figueiredo 
(2014:85), que citou Alencar (1993:67) para explicar: 1) por ocorrer em 
terra, e por isso longe dos perigos e das intempéries do mar; 2) por ser 
voltado à reprodução e manutenção familiar cotidiana

Marina Morenna Figueiredo (2014:84) chama a atenção para o fato 
de que mesmo quando as mulheres ocupam espaços em pro� ssões 
tradicionalmente masculinas (em geral são atividades que requerem 
força, resistência e liderança), o seu trabalho é considerado como in-
ferior, o que se re� ete, por exemplo, nas diferenças salariais entre os 
gêneros quando ocupam um mesmo cargo pro� ssional.

O enfrentamento da divisão e hierarquização do tipo de trabalho, 
realizado por homens e por mulheres é, portanto, um desa� o posto 
no meio rural e também no meio urbano. Nas atividades agrícolas, 
que também englobam a pesca artesanal, o trabalho produtivo (co-
mumente relacionado ao trabalho masculino) e o trabalho reproduti-
vo (associado como naturalmente feminino) sofrem in� uências mútu-
as e, por isso, devem ser analisados numa perspectiva integradora (FI-
GUEIREDO, 2014:85). A mesma autora cita Sche� er (2002:28) dizendo 
que, as fronteiras do trabalho produtivo e reprodutivo, do remunera-
do e não remunerado, da atividade feita fora e dentro de casa são ex-
tremamente permeáveis. Neste sentido, é possível compreender que 
todo trabalho, que envolve produção é feito por homens e mulheres 
e, por isso, todo o trabalho realizado em todas as etapas da cadeia da 
pesca deveria ser, pelo menos, valorizado e visibilizado igualmente.
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A desigualdade entre os gêneros, que pode ser observada em vá-
rios setores da nossa sociedade, também incide na pesca e se re� ete 
no menor acesso das mulheres às políticas públicas. Isso signi� ca num 
processo de marginalização das mulheres, que têm di� culdade de 
comprovar a sua identidade de pescadora por meio dos companhei-
ros ou pais, que são considerados como principais trabalhadores desse 
tipo de cadeia produtiva (SOF, 2015:22). 

Exemplo dessa invisibilidade ou falta de valorização do trabalho da 
mulher na cadeia de produção da pesca artesanal, pode ser observado 
na recém criada Lei 11.134 de 2015 e no Decreto 8.425 de 2015, que 
alteraram e di� cultaram ainda mais o acesso das mulheres, neste caso, 
ao seguro-defeso18: “A concessão do benefício não será extensível às ati-
vidades de apoio à pesca nem aos familiares do pescador pro� ssional que 
não satisfaçam os requisitos e as condições estabelecidos nesta Lei (Lei 
11.134, Art. 1o § 6o). Ou seja, na condição de “ajudantes”, o trabalho con-
siderado como menos importante na cadeia de produção da pesca, as 
mulheres têm seus direitos restringidos e até negados. Anteriormente 
a Constituição Federal de 1988 dava condições de acesso às mulheres 
ao seguro-defeso, mas com a nova Lei 11.134 de 2015 houve um retro-
cesso na garantia dos direitos das mulheres pescadoras.

18  O seguro defeso é uma política pública e foi gestada como um instrumento de
garantia à proteção ambiental nos períodos de reprodução dos peixes, sendo o seguro
acionado apenas pelos pescadores artesanais que dependem exclusivamente da atividade
pesqueira e que comprovem tal situação.

Pensando sobre a Economia Solidária e Feminista

Fonte: FIPERJ, 2015.
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Diante do cenário de avanços e recuos de reconhecimento e de 
valorização do trabalho das mulheres, destacamos a importância de 
retomar e potencializar uma das ações defendidas pelos movimentos 
sociais de mulheres, que é o apoio a auto-organização das mulheres.

A auto-organização das mulheres é uma 
estratégia para transformar a correlação de 
forças e avançar na conquista de igualdade 
e liberdade para as mulheres. (...) A auto-or-
ganização tem como objetivo a construção 
de um sujeito político forte, capaz de for-
mular plataformas de luta, ampliar a consci-
ência e a ação feminista (SOF, 2015:6)

Segundo a Sempreviva Organização Feminista (SOF), a auto-orga-
nização de mulheres se dá quando elas se reúnem em grupos só de 
mulheres ou em grupos mistos, como, por exemplo, é o caso de uma 
colônia de pesca ou uma cooperativa mista. Esses espaços, criados 
pelas mulheres, permitem uma prática fundamental para a formação, 
para trocar saberes, conhecimentos e histórias, compartilhar práticas 
e resistências, e são essenciais para compreender que, apesar das di-
ferentes expressões do machismo, existem muitas semelhanças na 
opressão que as mulheres sofrem na nossa sociedade atual e a partir 
das identi� cações desse coletivo, se torna possível pensar estratégias 
conjuntas de enfrentamento da sociedade patriarcal. De forma bem 
sistemática, vale dizer que, entendemos como sociedade patriarcal 
aquela na qual os homens ocupam o lugar primário e as mulheres 
o secundário, ou ainda que eles são essenciais e as mulheres não es-
senciais, e isso se re� ete na esfera política, dos direitos, da justiça e 
também no dia-a-dia. 

A auto-organização e a atuação como protagonistas de suas pró-
prias histórias podem contribuir para que as mulheres tenham mais 
condições para enfrentar a invisibilidade de seus trabalhos na cadeia 
da pesca e ainda culminar em ações, como por exemplo, o embarque 
de mulheres para exercerem a atividade da pesca ou para a ampliação 
do acesso às políticas públicas. 
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Os espaços criados pelas mulheres, por meio da auto-organização, contri-
buem para ampliação de sua ação política em instâncias deliberativas e con-
sultivas, por exemplo, num Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE), 
na gestão de uma Reserva Extrativista19 (RESEX), dentre outros espaços que 
julgarem importantes. A participação em diferentes espaços contribui com a 
visibilidade de seus trabalhos e com a criação de redes de parcerias com en-
tes públicos e outros atores sociais importantes, de modo que estes parceiros 
passem, aos poucos, a entenderem as necessidades das pessoas que vivem e 
trabalham na pesca de um modo geral, além de compreender que as mulhe-
res são parte essencial do processo produção e organização do trabalho da 
cadeia da pesca. A solidariedade e os conhecimentos construídos pelas mu-
lheres, criados a partir desses espaços de vivência, contribui para que sejam 
não só protagonistas políticas, mas também de suas próprias vidas. 

Nesse sentido, outro ponto importante a ser destacado, para o enfrenta-
mento das desigualdades entre os gêneros, é a autonomia econômica das 
mulheres. A promoção da autonomia econômica das mulheres é considerada 
um campo estratégico para enfrentar as desigualdades entre os gêneros e sig-
ni� ca, de maneira muito simpli� cada, que, quando a mulher consegue prover 
seus próprios ganhos econômicos, alcança mais igualdade de condições den-
tro e fora de suas casas, além de ter condições mínimas para, porventura, sair 
de situações de violência. As discussões sobre a visibilidade da produção, junto 
com a autonomia econômica das mulheres, possibilitaram a criação de novas 
conexões de lutas para as mulheres urbanas e rurais, de contestação do mode-
lo de (re)produção e de consumo capitalistas da atual sociedade, tanto para as 
mulheres urbanas como para as rurais. Esse processo de resistência à socieda-
de de mercado foi construindo progressivamente o conceito de economia so-
lidária e feminista (NOBRE, et.al, s/d:12).                                                                                                                                                                                                                                                                                             

19  O trabalho desenvolvido pelo SANPESC aqui apresentado foi realizado numa Reserva 
Extrativista Marinha. Não sendo objetivo deste trabalho aprofundar a temática, indicamos apenas 
alguns aspectos re� exivos sobre a utilização de uma RESEX. Segundo Diegues, não existe nenhuma 
RESEX que tenha Plano de Manejo, mas somente Plano de Utilização, e são raras as que têm Conselho 
Deliberativo, a grande maioria apresenta apenas Conselho Consultivo (DIEGUES, 2007:02). O mesmo 
autor diz que nos casos de RESEX que envolvem áreas marinhas, existe maior complexidade social 
e cultural dos atores, assim como há realização de outras atividades chamadas de não-pesqueiras, 
como por exemplo, turismo, urbanização, entre outras. Uma das questões centrais das RESEX 
Marinhas, segundo Diegues, é que comumente elas delimitam a proteção somente da área costeira 
e excluem as áreas das moradias e os espaços de vivências, e por isso esses entornos estão sendo 
alvos de especulação imobiliária. Estes fatores, dentre outros tão importantes, indicam a necessidade 
de serem criados territórios pesqueiros conforme reivindicam o MPP (Movimento dos Pescadores e 
Pescadoras artesanais) e a Articulação Nacional pela Regularização dos Territórios das Comunidades 
Tradicionais Pesqueiras. Para maiores aprofundamentos consultar: DIEGUES, Antonio Carlos. Cultura 
marítima, conhecimento e manejo tradicionais na RESEX Marinha do Arraial do Cabo. Disponível em: < 
http://nupaub.�  ch.usp.br/sites/nupaub.�  ch.usp.br/� les/color/conhectradresex.pdf>. Acessado em 
05 de fevereiro de 2016.
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Achamos importante 
mencionar este aspecto da 
luta dos movimentos de 
mulheres para contribuir 
com os debates acerca do 
tema da educação popular 
em segurança alimentar e 
nutricional para mulheres 
da pesca. Paul Singer, em 
entrevista sobre o tema de 
Cultura Solidária em Coo-
perativas, discute o concei-
to de Economia Solidária:                                                                               

“Nós costumamos de� nir economia so-
lidária como um modo de produção 
que se caracteriza pela igualdade. 
Pela igualdade de direitos, os meios de 
produção são de posse coletiva dos que 
trabalham com eles – essa é a caracterís-
tica central. E a autogestão, ou seja, os 
empreendimentos de economia solidária 
são geridos pelos próprios trabalhadores 
coletivamente de forma inteiramente 
democrática, quer dizer, cada sócio, cada 
membro do empreendimento tem direito 
a um voto. Se são pequenas cooperativas, 
não há nenhuma distinção importante 
de funções, todo o mundo faz o que pre-
cisa. Agora, quando são maiores, aí há 
necessidade que haja um presidente, um 
tesoureiro, en� m, algumas funções espe-
cializadas, e isso é importante sobretudo 
quando elas são bem grandes, porque aí 
uma grande parte das decisões tem que 
ser tomada pelas pessoas responsáveis 
pelos diferentes setores. Eles têm que es-
tritamente cumprir aquilo que são as di-
retrizes do coletivo, e, se não o � zerem a 
contento, o coletivo os substitui. É o inver-
so da relação que prevalece em empreen-
dimentos heterogestionários, em que os 
que desempenham funções responsáveis 
têm autoridade sobre os outros.” E conti-
nua, a economia solidária é “(...) possibili-
dade de conquista de melhores condições 
objetivas de vida (alimentação, moradia, 
renda, educação, convívio comunitário, 
articulação política, entre outros) para 
muitas pessoas que já estavam à margem 
do sistema produtivo capitalista (como 
por exemplo no segmento dos trabalha-



50

dores da coleta seletiva e reciclagem urbanos ou as-
sentados rurais do programa de Reforma Agrária)”. Ela 
busca impulsionar “(...) relações sociais produtivas su-
bordinadas às demandas sociais e ambientais, e não 
ao lucro individualizante e concentrador”. A economia 
solidária é “(...) uma estratégia a partir dos subalter-
nizados, e não dos incluídos nos benefícios do lucro e 
da condição de estratos médios da sociedade, de pos-
sibilidade de mudança a longo prazo do panorama 
atual de descrença absoluta no ser humano e na sua 
capacidade de re� exão, mobilização e viabilização de 
novos projetos e utopias.”  Em diálogo com essas pre-
missas de economia solidária a economia solidária e 
feminista visa a sustentabilidade econômica, social 
e ambiental, e faz “(...) um esforço de construir outro 
paradigma, incluindo novas variáveis explicativas, 
metodologias e indicadores que não sejam baseados 
unicamente no mundo masculino, e também ligando 
o mundo público ao mundo privado, a produção à re-
produção social” (Nobre, et.al, s/d:12). Miriam Nobre, 
et.al, continua dizendo que: “Conferir visibilidade ao 
trabalho doméstico e de cuidados na análise econômi-
ca é uma questão central para a economia feminista, 
poie é esse trabalho que garante a reprodução da for-
ça de trabalho. Ao ignorar isso, a análise econômica 
apresenta um diagnóstico incompleto do funciona-
mento do sistema econômico e não é capaz de avaliar 
a repercussão real das políticas econômicas.” (Nobre, 
s/d.:13) Para aprofundar o tema ver: Economia Fe-
minista e Soberania Alimentar: avanços e desa� os.                                                                    

  Disponível em: http://sof2.tempsite.ws/wp-content/

uploads/2015/07/ECONOMIA-FEMINISTA-E-SOBERANIA-ALI-
MENTAR.pdf.
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A articulação de todos esses conceitos até agora 
apresentados, desde a educação popular, a educa-
ção alimentar e nutricional, até as mulheres da pes-
ca, indica alguns caminhos que o trabalho de edu-
cação popular em SAN no contexto da pesca arte-
sanal pode percorrer, de forma a contribuir com os 
processos sociais para a emancipação dos sujeitos e 
para a efetivação do direito à alimentação adequa-
da e saudável. 

Inspirados por essas orientações, passamos agora 
para a apresentação dos caminhos metodológicos 
que percorremos para a construção da Educação 
Popular em Segurança Alimentar e Nutricional com 
grupos de mulheres da pesca artesanal. 

Vale ressaltar novamente que este livreto não tem 
a intenção de de� nir os passos a serem dados pelas 
pessoas interessadas em realizar processo educativo 
semelhante, mas sim, por outro lado, objetiva con-
tribuir com a criação de referenciais metodológicos 
com base na educação alimentar e nutricional fun-
damentada na Educação Popular ao dar subsídios 
de discussão das potencialidades e desa� os desse 
campo temático em construção. É, sobretudo, uma 
forma de multiplicação de experiências e conheci-
mentos acerca destes temas.
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Todas as vidas
Cora Coralina

Vive dentro de mim
uma cabocla velha
de mau olhado, acocorada ao pé do borralho,
olhando para o fogo.
Benze quebranto.
Bota feitiço…
Ogum. Orixá. Macumba, ferreiro.
Ogã, pai-de-santo…
 
Vive dentro de mim
a lavadeira do Rio Vermelho,
seu cheiro gostoso d’água e sabão.
Rodilhada de pano.
Trouxa de roupa,
pedra de anil.
Sua coroa verde de são-caetano.
 
Vive dentro de mim
a mulher cozinheira.
Pimenta e cebola.
Quitute bem feito.
Panela de barro.
Taipa de lenha.
Cozinha antiga toda pretinha.
Bem cacheada de picumã.
Pedra pontuda.
Cumbuco de coco.
Pisando alho-sal.
 
Vive dentro de mim a mulher do povo.
Bem proletária.
Bem linguaruda,
desabusada, sem preconceitos,
de casca-grossa, de chinelinha,
e � lharada.
 
Vive dentro de mim a mulher roceira.
Enxerto da terra, meio casmurra.
Trabalhadeira.
Madrugadeira.
Analfabeta.
De pé no chão.
Bem parideira.
Bem criadeira.
Seus doze � lhos.
Seus vinte netos. (...)
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... Entrando no barco e enfrentado o mar...
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2. Como fizemos?
Nesta segunda parte iremos 

apresentar o percurso navegado 
durante a realização das ativida-
des com as mulheres pescadoras, 
assim como os momentos de an-
coragem para re� exão sobre o 
processo educativo e também as 
sugestões de dinâmicas para o de-
senvolvimento dos temas/ques-
tões mobilizadora/geradoras. 

O projeto inicial fundamen-
tou-se em dois principais refe-
renciais teóricos: “Educação Po-
pular em Segurança Alimentar 
e Nutricional: Uma Metodologia 
de Formação com Enfoque em 
Gênero” e “Guia Metodológico de 
Comunicação Social em Nutrição 
da FAO”, onde a combinação en-
tre eles nos sugeriu a execução 
de cinco fases ou passos, descri-
tos abaixo: 

Passo/Fase 1 

Diagnóstico participativo

Passo/Fase 2 

Análise das questões levantadas

Passo/Fase 3 

Planejamento participativo de 
estratégias

Passo/Fase 4 

Implementação das ações

Passo/Fase 5 

Avaliação das ações

 Pensando sobre.... a elaboração 
dos passos metodológicos?

Esses passos foram construídos prin-
cipalmente a partir de duas leituras 
essenciais: 

- O livro Educação Popular em Segu-
rança Alimentar e Nutricional: Uma Me-
todologia de Formação com Enfoque 
em Gênero, coordenado por Rodica 
Weitzman e publicado em 2008. Este 
material sistematizou a experiência de 
10 anos de trabalho em formação de 
educadores em Educação Popular em 
Segurança Alimentar e Nutricional e 
em metodologias participativas. Den-
tre outros temas de grande importân-
cia debatidos nesse livro, são dados 4 
passos na para implementação de um 
Plano Local em Segurança Alimentar 
e Nutricional: 1) Diagnóstico Participa-
tivo; 2) Devolução das informações le-
vantadas; 3) Planejamento Participati-
vo; e 4) Implementação do Plano Local 
em Segurança Alimentar e Nutricional. 

- O Guia Metodológico de Comunica-
ção Social em Nutrição da FAO publi-
cado em 1999 que planeja interven-
ções em comunicação social de educa-
ção nutricional com base em coletivos 
e em princípios da educação popular. 
O entendimento de coletivos vai para 
além de uma intervenção em um gru-
po especí� co e visa contribuir com a 
melhoria da saúde da população em 
geral a médio e longo prazo. Como re-
ferência teórica-metodológica indica 4 
passos: 1) Concepção; 2) Formulação; 
3) Implementação; e 4) Avaliação.
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Pensando sobre.... 
Metodologias sobre 
Educação em Segurança 
Alimentar e Nutricional 

Existem outros processos me-
todológicos para a educação 
em segurança alimentar e nu-
tricional e por isso é importante 
conhecê-los e discuti-los com 
outros atores que participarão 
das atividades, assim como os 
objetivos do trabalho e os re-
sultados esperados. Assim, há 
que se alcançar maior clareza 
do ponto de partida e do pon-
to de chegada e também dos 
caminhos que serão percorri-
dos até lá. Para isso indicamos 
a leitura do Guia de Segurança 
alimentar e Nutricional, orga-
nizado por Macuso-Cervato, 
A.M., Fiori, E.G., Redol� , S.C.S., 
2015. (Guia de Segurança ali-
mentar e Nutricional. Orga-
nizado por Macuso-Cervato, 
A.M., Fiori, E.G., Redol� , S.C.S. 
– Barueri, SP: Manole, 2015.)

Incialmente foi planejada a re-
alização de dois encontros para 
cada passo/fase, mas a partir das 
realidades encontradas no campo 
não foi possível dar sequência ao 
planejamento, pois nos depara-
mos com dinâmicas especí� cas de 
cada um dos grupos de mulheres 
da pesca que deram outro rumo 
para o nosso percurso metodo-
lógico e que serão abordados no 
decorrer deste capítulo. 

A título de organização des-
te material, não identi� caremos 
para quais grupos as ações foram 
dirigidas. Entendemos que desta 
forma, a descrição das atividades 
realizadas com ambos os grupos  
contribuirão indistintamente para 
o trabalho de Educação Popular 
em Segurança Alimentar e Nutri-
cional (EPSAN) em outros contex-
tos e realidades da pesca artesa-
nal, que tenham enfoques e ob-
jetivos semelhantes aos descritos 
neste livreto.     
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Pensando sobre.... 
Projetos sociais

Via de regra, quando submetemos um pro-
jeto para um edital de � nanciamento, como 
no caso do Projeto A cadeia produtiva da 
pesca e a comunidade de pescadores artesa-
nais de Macaé: Ações de educação alimentar 
e nutricional para a construção da Seguran-
ça Alimentar e Nutricional local, é necessário 
que antes mesmo de iniciar o trabalho seja-
mos capazes de criar um roteiro de ações. 
Entretanto durante a realização das ativi-
dades acontecem muitos imprevistos que 
nos força, muitas vezes, a mudar a forma de 
atuação com aquele determinado grupo. 
Os princípios da Educação Popular podem 
nos ajudar a compreender e buscar alter-
nativas para superar estes momentos. Ou 
seja, considerar o valor das ações relacio-
nadas diretamente com a realidade local, 
juntamente e ao lado dos educandos. Um 
bom exemplo nesse sentido é que duran-
te as atividades havíamos acordado com o 
grupo de mulheres da pesca que as ativi-
dades seriam realizadas em um local espe-
cí� co dentro da comunidade, mas devido 
a algumas di� culdades as reuniões tiveram 
que ser transferidas para outro local. Entre-
tanto, a atividade não pôde acontecer no 
dia agendado e o outro lugar proposto era 
de difícil acesso e, por isso, também impos-
sibilitou a realização da atividade no mo-
mento seguinte. Só na terceira mudança de 
local é que foi possível realizar a atividade 
com todas as participantes.
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...Começando a navegar ....
2.1 Diagnóstico Participativo

Independente do nome que se dê a este primeiro momento de contato 
com o grupo esta é uma fase muito importante, pois é a partir dela que será 
possível conhecer a realidade local e iniciar qualquer projeto participativo. 

O Diagnóstico Participativo deve ser utilizado para levantar informações 
sobre o grupo, sua área de interesse e também sensibilizar os participantes 
das atividades para o processo educativo e organizativo no qual se realizarão 
as atividades.

Inicialmente foram feitas rodas de conversa com o objetivo de apresentar 
a equipe de mobilizadoras/facilitadoras, nos conhecer mutuamente, de apre-
sentar o projeto e de explicar como seria desenvolvido. Este momento foi es-
sencial para aproximar a equipe do SANPESC ao grupo de mulheres da pesca, 
assim como acordar sobre as responsabilidades de cada um nos próximos en-
contros, iniciando a construção de laços de proximidade entre todos os parti-
cipantes do processo educativo. 

Paulo Freire fala da afetividade20 nas práticas pedagógicas a partir da sua 
perspectiva teórico-prática que é contrária a tendência desumanizadora e re-
jeita qualquer forma de discriminação, de modo que a educação seja um meio 
fundamental para a construção de outro mundo, fundado na solidariedade, 
justiça e paz social.

20  Vários estudos apontam a importância da afetividade nos processos educativos. Quem 
tiver interesse pode procurar os seguintes trabalhos: MENGER, Elaine Maria Chaves. A afetividade nas 
práticas pedagógicas. Trabalho de Conclusão de Curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Ver também: VECCHIA, Agostinho Mario Dalla. Educação e afetividade em Paulo Freire: Pedagogia da 
Autonomia. Revista Eletrônica Pensamento Biocêntrico Ed.nº6. Grupo de Pesquisa CNPQ Teia da Vida. 
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Como forma de aproximar as mo-
bilizadoras e as mulheres da pesca, 
foram privilegiadas atividades que 
pudessem favorecer a expressão da 
identidade das mulheres como pesca-
doras e sua história de vida enquanto 
cooperativa. Em seguida, realizamos 
uma atividade que buscou identi� car 
as expectativas do grupo com relação 
às atividades que desejavam desen-
volver nas cooperativas. Pretendía-
mos conhecer os interesses de cada 
grupo e encontrar aproximação/arti-
culação com a temática da SAN. 

Vale destacar que neste momento, 
apesar dos dois grupos estarem em 
estágios de organização distintos, um 
com a documentação para a formali-
zação da cooperativa já organizada e 
em vias de ser entregue aos órgãos 
competentes e o outro ainda reco-
lhendo os documentos e assinaturas, 
ambos não tinham atividade de pro-
dução, ou seja, ainda não estavam 
produzindo do ponto de vista comer-
cial. Algumas mulheres já exerciam a 
atividade de pesca, outras já bene� -
ciavam o pescado em pequena escala, 
mas ainda sem continuidade ou sem 
escala comercial. Sendo assim, ainda 
não percebiam com clareza a relação 
entre as atividades a serem desen-
volvidas entre a Cooperativa e a SAN, 
tema esse de interesse  do projeto, ou 
a percebiam como algo que se relacio-
nava exclusivamente com o controle 
higiênico-sanitário dos pescados.  

Pensando sobre.... 
A roda de conversa

Utilizamos a roda de conversa 
inspiradas na ideia de “círculos 
de cultura” de Paulo Freire. Nos 
“círculos de cultura” todas as 
atividades são realizadas em 
forma de círculo de modo a 
criar um ambiente de horizon-
talidade entre os participantes. 
Nesse formato, embora exista 
a � gura do educador, todos se 
olham e se veem sugerindo 
que todos envolvidos ensinam 
e aprendem ao mesmo tempo. 
O educador anima, mas não 
transfere conhecimentos, co-
ordena os diálogos, mas não 
dirige o grupo. Todas as ativida-
des que realizamos foram feitas 
nesse mesmo formato.
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Estratégias Pedagógicas
Tema: A identidade21 de pescadora

Atividade 1

Objetivos: Aprofundar os laços de conhecimento e percepção sobre as mu-
lheres da pesca e contribuir para a construção da identidade coletiva de pes-
cadora artesanal. 

Dinâmica Tecendo a Rede: Realizamos uma dinâmica de apresentação na 
qual cada participante falava o nome, o apelido se tivesse, o que mais gosta de 
fazer e o que é ser pescadora. Cada participante, ao � nal de sua apresentação, 
enrola um barbante no dedo e joga o novelo para a próxima participante. Ao 
� nal da atividade estará tecida uma rede, que simboliza a ligação entre todas, 
além de representar a rede de pesca que é um instrumento fundamental para 
o trabalho que realizam. 

Material: Barbante, música suave ou gravação com barulho do mar.

21  Conforme tratamos na Parte I deste livreto, a identidade de mulheres da pesca é uma 
importante abordagem inicial justamente pela desigualdade existente entre os gêneros tanto na 
sociedade quanto na cadeia da atividade pesqueira. Na atividade pesqueira é comum que o trabalho 
da mulher seja invisibilizado ou que seja diluído no bojo do trabalho dos homens, situações estas 
que causam desigualdade e problemas às mulheres da pesca para, dentre outras coisas, acessarem 
direitos previdenciários e políticas públicas. O diálogo entre as diferentes concepções de mundo e 
até das identidades contribui para compreensão coletiva para a de� nição de “quem somos” de modo 
que seja facilitado o entendimento de objetivos comuns, assim como o aprofundamento dos laços de 
solidariedade das envolvidas.
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Pensando sobre..... 
Oficinas.... 
Por que chamamos de Oficina?
Segundo Rodica Weitzman (2008), 
a o� cina corresponde ao conceito 
de grupo operativo em Paulo Freire. 
Este é um espaço essencial de circu-
lação da palavra e onde é possível 
articular a experiência vivida com 
a re� exão sobre essa experiência. 
Essa relação entre a prática e a teo-
ria são fundamentais nos processos 
educativos e cognitivos. A o� cina é 
um instrumento pedagógico muito 
importante para o construir cole-
tivamente, a partir de um espaço 
dialógico de troca de experiências 
e conhecimentos, essencial para a 
integração do grupo, para o equa-
cionamento de problemas e para 
a ampliação das potencialidades, 
sendo um facilitador dos trabalhos 
realizados em equipe.

Atividade 222

Objetivos: Construir a história coleti-
va das mulheres da pesca enquanto 
grupo de economia solidária. 

Dinâmica Criando o Rio da Vida: Foi 
proposta ao grupo a criação artística 
de um rio, que pudesse representar 
em seu curso a trajetória de vida e o 
processo de constituição da identi-
dade coletiva do grupo a partir da se-
guinte questão mobilizadora: Quem é 
(nome do grupo)? 

Material: Papel pardo, tintas guache, 
peixes de papel, canetas coloridas, 
grampeador, � ta adesiva, cola e ele-
mentos da natureza, como: pedras, 
folhas, galhos, etc.

22 ActionAid Brasil. MULHERES E 
AGROECOLOGIA: Sistematizações de experiências 
de mulheres agricultora.  Vol 1.  Rio de Janeiro, 
2010. 290p.
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Tema: A Identidade Coletiva
Atividade 3

Objetivos: Ressaltar a percepção do grupo sobre si mesmo e sobre a 
importância do trabalho coletivo

Dinâmica Auto-retrato Coletivo: As mulheres foram orientadas a 
sentarem em círculo e cada uma recebeu caneta e papel. A facilitado-
ra explicou que todas iriam se ajudar na tarefa de desenhar a si mes-
mas. A cada momento uma parte do corpo seria desenhada à medida 
que a facilitadora orientasse o grupo. A facilitadora deve de� nir pre-
viamente o número de partes que serão desenhadas de acordo com 
o número de pessoas presentes. No caso da atividade que estamos 
relatando, foram de� nidas 13 partes, sendo elas: (1) cabeça; (2) pesco-
ço; (3) tronco; (4) braço direito; (5) braço esquerdo; (6) perna direita; 
(7) perna esquerda; (8) pé direito; (9) pé esquerdo; (10) mão direita; 
(11) mão esquerda; (12) cabelo; (13) roupa. A facilitadora lembrava a 
cada momento que se tratava de um autorretrato e desta forma cada 
uma deveria fazer o seu desenho conforme percebe a parte do seu 
próprio corpo. Inicialmente cada pessoa foi orientada a desenhar a 
própria cabeça no papel que recebeu, terminando deveria passar o 
papel para a pessoa do seu lado esquerdo. Ao receber o papel da pes-
soa a sua direita deveria desenhar o seu pescoço e passar para o papel 
para a pessoa do lado esquerdo. Ao receber o papel da pessoa do seu 
lado direito deveria desenhar o seu tronco e passar o papel para o 
seu lado esquerdo; ao receber o papel da pessoa do seu lado direito 
deveria desenhar o seu braço direito e assim sucessivamente até que 
desenhassem a última parte, que seria a roupa. O papel com o dese-
nho � nalizado deve ser passado pela última vez, chegando à pessoa 
que desenhou a cabeça. Finalizado o desenho, cada uma assinou o 
papel com o seu próprio nome. Cada uma foi convidada a examinar 
o desenho e pensar sobre o processo de construção coletiva. Re� etir 
sobre, como no desenho, somos uma construção e que também na 
vida cotidiana representamos um conjunto de experiências e cons-
truções coletivas. O resultado � nal é fruto do trabalho e participação 
de cada uma. 

Materiais: Folhas de papel A4 e canetas coloridas.
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Tema: Expectativas para o trabalho da cooperativa

Atividade 4

Objetivos: Perceber a visão, os objetivos pessoais e as ex-
pectativas pessoais em relação ao grupo; Incentivar que as 
mulheres se expressem; Provocar a elaboração coletiva da 
missão da cooperativa, mediante as expectativas expressas; 
Pensar estratégias para alcançar esses objetivos/missão.

Dinâmica Identi� cando expectativas

Momento 1: 

Questão mobilizadora: O que queremos alcançar com a 
nossa cooperativa?  

Retomamos o rio construído pelas mulheres da pesca no 
encontro anterior, relembrando que o percurso do rio re-
presenta a trajetória do grupo. A música “Riacho do navio” 
foi tocada e distribuímos sua letra para que as mulheres 
pudessem cantá-la ou dançá-la. Os facilitadores sugeriram 
uma re� exão a partir da música: “O rio precisa desaguar em 
algum lugar. Onde eu gostaria que desaguasse o rio que 
representa a cooperativa?”. Foram distribuídas tarjetas de 
papel para que registrassem livremente suas expectativas 
sobre o desempenho da cooperativa (desenhos, frases, pa-
lavras). À medida que as mulheres foram registrando suas 
expectativas eram orientadas a � xarem as tarjetas na pare-
de ou em um quadro. Ao � nal as mediadoras pediram para 
que as mulheres compartilhassem as suas expectativas 
com as demais. As facilitadoras pediram que as mulheres 
buscassem identi� car semelhanças entre as expectativas e 
as agrupassem por este critério. Em seguida, mobilizaram o 
grupo para que re� etissem sobre como as expectativas re-
velam os objetivos pessoais e coletivos que o grupo possui. 
A partir dessa re� exão, as facilitadoras auxiliaram o grupo 
a sintetizar as ideias, de tal forma que fosse descrita a(as) 
missão(ões)/objetivo(os) da cooperativa.  
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Momento 2: 

Questão mobilizadora: Como alcan-
çar as expectativas da Cooperativa?

Usando um quadro com duas colu-
nas, a facilitadora � xou os objetivos 
construídos de forma participativa 
em uma coluna. Na coluna ao lado as 
mulheres foram estimuladas a de� -
nirem as formas ou estratégias para 
alcançar cada objetivo. A facilitadora 
estimulou as mulheres a pensarem 
sobre diversos aspectos que podem 
in� uenciar positivamente ou não, os  
aspectos estruturais, de formação/
educação; � nanceiros; políticos, e 
outros de acordo com as caracterís-
ticas de cada objetivo.  

Observação: Um dos grupos já ha-
via estabelecido o seu estatuto, no 
qual apresentam objetivos, valores, 
responsabilidades etc. Para que 
pudessem resgatar esta memória, 
os facilitadores identificaram no 
texto do estatuto algumas palavras 
que pudessem auxiliar na reflexão 
sobre objetivos e missão da coo-
perativa, tais como: ajuda mútua; 
Sustentabilidade; Cogestão; Copar-
ticipação; Democracia; Igualdade; 
Transmissão do saber-fazer; Cultu-
ra popular; Trabalho, Renda, Produ-
ção, Direitos, Família. 

Materiais: Tiras de papel; Canetas 
coloridas; Computador com caixas 
de som; Música “Riacho do Navio” de 
Luiz Gonzaga; Cartolina; Fita Adesiva.

Pensando sobre... 
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Temas e questões mobiliza-
doras ou geradoras.... 
Segundo Paulo Freire “O tema gera-
dor não se encontra nos homens iso-
lados da realidade, nem tampouco na 
realidade separadas dos homens. Só 
pode ser compreendido nas relações 
homem-mundo. O que pretende in-
vestigar são os homens e sua visão de 
mundo” (Freire, 1991 apud Antunes). 
Ângela Antunes em um Caderno 
de Formação em Educação Popular 
(Disponível em: <http://ead.unifrei-
re.org/plugin� le.php/1899/mod_re-
source/content/1/CADERNO%20
FORMACAO.pdf.>) considerou que 
o tema gerador, por um lado, contri-
bui com a compreensão da própria 
comunidade sobre si mesma a partir 
da re� exão da sua realidade e, por 
outro, dialoga com uma totalidade 
mais abrangente. Ou seja, os temas 
ou questões mobilizadoras ou gera-
doras tem duas dimensões: do utópi-
co, do vir a ser, e do possível imediato 
a ser feito hoje. Desse modo é essen-
cial que a formulação dos temas e 
questões geradoras se relacionem 
com o cotidiano do grupo e não se-
jam apresentados pelos educadores 
de forma acadêmica, ou intelectuali-
zada, e com linguagem estranha ao 
grupo (WEITZMAN, 2008:15).
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Ancorando nosso barco para refl etir sobre 
o processo de Educação Popular em SAN 

Como descrito na Parte I, quando apresentamos 
o contexto no qual este livreto foi gestado, os gru-
pos de mulheres da pesca apresentavam diferentes 
formações segundo os gêneros, além de distintos 
estágios do processo organizativo. Cada grupo re-
velou, durante os encontros de apresentação, inte-
resses diversos, que foram con� rmados ao longo 
do processo e que contribuíram para que o plane-
jamento inicial não pudesse ser cumprido da forma 
como havia sido concebido. Sendo assim, durante 
o processo pedagógico de re� exão-ação, decidi-
mos por valorizar as demandas que emergiam do 
grupo, sem, no entanto, deixarmos de ter como 
orientação o objetivo � nal de construirmos com 
ele uma conexão entre as atividades da pesca e a 
re� exão sobre a SAN no contexto local. 

O grupo mais avançado, quanto à organização e 
formalização da Cooperativa, tinha uma expecta-
tiva ousada sobre as atividades que iriam desen-
volver, que incluía, além da venda de produtos 
no varejo para consumidores locais, empresas de 
refeição (lanchonetes, quiosques e restaurantes), 
a venda por atacado direcionada à programas go-
vernamentais e à exportação. Estavam em busca 
de formação técnica, que lhes permitisse garantir 
a qualidade dos produtos do bene� ciamento de 
pescado (quibe, nugget, hambúrguer e almôn-
dega de peixe, além de lula inteira e em anéis). A 
oportunidade de realização do projeto SANPESC 
com o grupo lhes pareceu providencial, pois aten-
dia a expectativa de alcançarem a quali� cação 
técnica que desejavam. 
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O outro grupo, apesar de terem bem de-
� nidos os seus interesses e expectativas 
para com a cooperativa, parecia ainda 
vulnerável quanto à capacidade de orga-
nização para a formalização da mesma. 
Alguns integrantes desistiram de continu-
ar no grupo, fato que inviabilizou a utili-
zação do local de encontro. No trabalho 
desenvolvido até então � cou evidente 
para a equipe do SANPESC, que havia um 
interesse especial do grupo no resgate da 
cultura da salga e artesanato com subpro-
dutos da pesca, que inclusive já estavam 
sendo produzidos por algumas mulhe-
res. Este grupo expressou de forma mais 
contundente sua preocupação com as 
transformações ocorridas no território ao 
longo das últimas décadas (aumento do 
� uxo turístico, da especulação imobiliária 
e da sobrepesca), que além de afetarem a 
produção pesqueira, também afetaram a 
cultura local (ostracismo da cultura da sal-
ga, do artesanato, da produção agrícola e 
dos modos de vida em geral).

Buscamos, a partir deste momento, 
apresentar aspectos da SAN que pudes-
sem ajudá-las a compreender como as 
transformações sociais dialogam com as 
transformações alimentares e implicam 
em vulnerabilidades, especialmente em 
comunidades tradicionais. Pretendíamos 
assim aproximá-las da re� exão sobre os 
aspectos que envolvem a SAN a partir dos 
temas que de alguma forma os dois gru-
pos tocaram nos encontros anteriores. 
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Tema: Comida de antigamente e comida de agora

Atividade 523

Utilizamos a escuta da música “Comida” dos Titãs para sensibilizar o gru-
po sobre o signi� cado da comida na vida de cada um. 

Questão mobilizadora: Você tem fome de quê? 

Objetivos: Sensibilizar as mulheres sobre a temática de Segurança Ali-
mentar e Nutricional a partir das mudanças que elas percebem no pró-
prio cotidiano alimentar; Re� etir sobre a realidade delas a partir da si-
tuação de segurança alimentar que elas trouxeram durante a atividade; 
Identi� car as possíveis causas de insegurança alimentar e violações ao 
direito humano à alimentação adequada. 

Dinâmica: A facilitadora divide o grupo em dois e orienta que devem 
responder aos roteiros que serão entregues em cada momento. Ao � nal 
do trabalho, cada grupo apresentará a sua produção. 

Momento 1: Relembrar as memórias sobre a alimentação na infância

Questões Mobilizadoras: 

- Como era a alimentação da minha família? 

- Quais os alimentos mais consumidos? 

- A minha família produzia os alimentos que consumia? 

- Ela precisava comprar algum alimento para complementar a alimentação?

- E, em nossa comunidade, como eram a produção e a compra de alimentos. 

- E a pesca, como era? 

- Quais os peixes mais consumidos?

23 Adaptado de ANA (Articulação Nacional de Agroecologia). Soberania e Segurança Alimentar. 
Caderno do II Encontro Nacional de Agroecologia. Rio de Janeiro, 2007 44. 
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Momento 2: Apresentar a alimentação nos dias de hoje.

Questões Mobilizadoras: 

- E hoje, como é a alimentação da minha família? 

- Como avaliamos a qualidade dessa alimentação? 

- É parecida com a alimentação de todos os vizinhos que vivem na comunida-
de ou é diferente? 

- Os alimentos consumidos são produzidos na própria comunidade? 

- Há necessidade de comprar alimentos no mercado? Quais? 

- E a pesca como é feita hoje?

- Quais os pecados mais consumidos?

Momento 3: Re� exão sobre as mudanças ocorridas.

Questões mobilizadoras: 

- Aconteceram muitas mudanças no tipo de alimentação das nossas famílias? 

- Foram boas ou ruins? Por quê?

- Quais as principais causas dessa mudança? 

- Há algum fator que di� culta o acesso à alimentação na comunidade? 

Momento 4: Re� exão sobre o papel da cooperativa ou da organização de mu-
lheres na situação atual da alimentação na comunidade.

Questões Mobilizadoras: 

- As atividades pensadas para a cooperativa apresentam alguma relação com 
a situação alimentar atual?

- O grupo percebe alguma possibilidade de atuação da cooperativa? 

Ao � nal dos quatro momentos, cada grupo apresentou suas re� exões produzi-
das durante o trabalho. A facilitadora auxiliou o grupo a sintetizar as propostas 
de atividades que as Cooperativas poderiam desenvolver. 

Materiais: Computador e caixas de som para tocar a música, cartolina, canetas 
e � ta adesiva.
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Tema: 
Resgate da Cultura Alimentar e da tradição da salga do peixe

Atividade 6

Objetivos: Recordar histórias, reviver a cultura da pesca e identi� car receitas 
culinárias que pudessem retratar a cultura da pesca para a elaboração de um 
livro de receitas.  

Dinâmica: A facilitadora dividiu as mulheres da pesca em trios e pediu que 
escrevessem em uma folha nomes de preparações culinárias com peixe que se 
lembrassem. Depois da ‘chuva’ de nomes pediu que identi� cassem as receitas 
que comiam desde crianças e aquelas que conheceram já adultas. Após este 
momento a mobilizadora pediu para que lessem os nomes das preparações 
culinárias e os anotou à medida que eram faladas em duas cartolinas: uma 
para aquelas que eram conhecidas desde a infância e, em outra, aquelas co-
nhecidas mais recentemente. Conforme as preparações se repetissem a mo-
bilizadora marcava ao lado do nome para que ao � nal pudessem conhecer as 
preparações mais conhecias pelo grupo, como em uma contagem de votos. 

Após este momento, de identi� carem as mais conhecidas e aquelas que pu-
desse ter maior signi� cado para elas, a mobilizadora pediu que as mulheres, 
ainda em pequenos grupos, � zessem uma “contação” de histórias ou memórias 
que se relacionassem com as receitas de comidas de antigamente e também 
com as mais recentes. Após este momento a mobilizadora pediu que as histó-
rias fossem faladas para o grupo todo. Neste momento as falas foram gravadas 
e a mobilizadora pediu que as pessoas que quisessem, ao � nal, poderiam re-
contar as histórias caso tivessem mais algum elemento para adicionar a elas. 

Cada história recebeu um apelido, que foi anotado em um cartaz. Após a � -
nalização das “contações”, a mobilizadora solicitou que o grupo decidisse pela 
inclusão ou não da preparação e das histórias no livro de receitas. Feitas as 
escolhas, a mobilizadora solicitou que as mulheres buscassem em suas casas, 
em cadernos de receitas ou com vizinhas e familiares, a lista de ingredientes e 
o modo de preparo. Em outro momento, após recolher o material e se houver 
divergência entre ingredientes e modo de preparo, uma outra o� cina deverá 
ser realizada para ajustar as informações e esclarecer pontos das transcrições 
que merecerem ajustes. Todo o material poderá ser utilizado para elaboração 
do livro de receitas e de memórias de mulheres da pesca. 

 Material: Cartolina, caneta colorida e � ta adesiva.
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 “O bonito frito com tomate pequeno, que 
trazia da roça de Chiquinho...com bonito 
salgado também... a gente vinha da roça...e 
pegava o tomatinho...bonito frito com to-
matinho... fazia o refogado com cebola e jo-
gava por cima do peixe...� quei com vontade 
de chorar agora...lá tinha mamão, maxixe...
então, a gente passava com o peixe e ele 
mandava pra minha mãe...a gente já che-
gava em casa com o almoço... ”

(Mulheres da Pesca - MUPAAP).

“Amassa a banana no prato com o caldo e 
a farinha...mas o povo chique � ca olhando 
assim...então, vai comendo o peixe, a ba-
naninha...coloca a farinha, vai misturando 
aos poucos... daí, daqui à pouco, se bobear, 
vai mexendo tudo e comendo com a pon-
ta do dedo! Primeiro serve igual chique, 
depois se você quiser mais gostoso, tira o 
peixe, deixa ferver o caldo com a banana, 
vai mexendo...fazendo o pirão ali mesmo, 
aí você fala assim “tem pimenta ai não? ”.

(Mulheres da Pesca - MUPAAP).

A mariscada... eu só lembro da mariscada...
daí que surgiu o lambe-lambe...por que ia 
fazer a mariscada...quando ia muita criança 
pra ajudar a descascar os mariscos lá nas pe-
dras...o marisco não era vendido no saco não, 
era na lata, né?!...a lata de marisco era tanto... 
as crianças iam ajudar a descascar os maris-
cos...como era muita criança, quem tinha ar-
roz levava arroz, cozinhava lá nas pedras com 
a água do mar, o arroz com marisco e todo o 
mundo comia o lambe-lambe, dái que surgiu 
o lambe-lambe...arroz com marisco que fa-
zia pras crianças que ajudavam a descascar, 
quando eu era pequena. Era vendido a lata, a 
lata de marisco...quando vinha já vinha todo 
o mundo almoçado...como dizem... já vinha 
todo mundo comido!  

(Mulheres da Pesca - MUPAAP).
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Ancorando nosso barco para refl etir sobre o 
processo de Educação Popular em SAN 

Como apresentado anteriormente um dos grupos tinha 
uma grande expectativa sobre a possibilidade da equi-
pe do SANPESC oferecer formação técnica na área de 
Segurança Alimentar, área que se dedica a abordar os 
aspectos relacionados ao controle higiênico-sanitário 
de alimentos. Uma mulher da pesca, liderança de um 
dos grupos, em todos os encontros conosco questiona-
va sobre quando começaríamos a tratar destes temas. 
Apesar de explicarmos que ainda haveria o momento 
adequado para esta formação, ela insistia reforçando 
que precisavam desta quali� cação. Neste mesmo perí-
odo, a FIPERJ realizou um curso sobre Manipulação de 
Pescados e parte do grupo participou, porém, a deman-
da pela nossa abordagem do tema se manteve. 

Durante os encontros realizados até então, nos quais 
primávamos por envolvê-las em um ambiente mais lú-
dico e de construção coletiva, percebíamos uma resis-
tência do grupo. Uma delas nos falou “Eu gosto de assistir 
aula, vocês sempre vão fazer assim?”. Esta fala expressa o 
desconforto que as dinâmicas estavam provocando em 
algumas mulheres da pesca e certa impaciência com 
a nossa forma de desenvolver as atividades. Algumas 
delas tinham maior escolaridade e conheciam os mo-
delos tradicionais de ensino comuns nas instituições de 
educação formal e tinham a expectativa de que utili-
zaríamos as mesmas estratégias. Sendo assim, perce-
bendo que o grupo poderia se desmobilizar e, partindo 
dos princípios da Educação Popular, identi� camos que 
poderíamos utilizar a demanda que estava emergindo 
do grupo como um tema gerador de aprendizagem. No 
entanto, nos a� igia a dúvida sobre a abordagem ideal 
de um tema técnico como o que as mulheres da pesca 
nos propuseram. 
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Considerando que os grupos não estavam em ativi-
dade, ou seja, não estavam produzindo/bene� ciando 
o pescado, por não disporem de local adequado, não 
era possível observá-las em atividade ou usar a práti-
ca no trabalho de bene� ciamento como cenário para 
a problematização de questões que pudessem con-
tribuir com a formação desejada por elas. Expusemos 
a situação para o grupo, que nos sugeriu o acompa-
nhamento de uma pescaria, pois esta atividade elas 
realizavam com alguma regularidade. Por questões 
operacionais e meteorológicas não foi possível acom-
panhá-las na pescaria, porém o grupo nos ofereceu 
um vídeo realizado durante uma de suas pescarias, 
que fora � lmado por um pesquisador que havia tra-
balhado anteriormente com elas. O vídeo retratava 
o trabalho no mar, desde o preparo de petrechos, o 
embarque, a pesca e o desembarque.  

A partir da leitura visual do vídeo foi possível identi� -
car aspectos que poderiam ser utilizados para proble-
matizar com o grupo as práticas de pesca. Também 
foram considerados os materiais distribuídos pela 
FIPERJ durante o curso de Manipulação de Pescados 
para que houvesse um alinhamento de conteúdos. 

Identi� camos ainda a possibilidade de tratarmos de 
um aspecto da SAN que articula a questão sanitária 
com a organização dos pequenos grupos produto-
res de alimentos. Em geral pequenos produtores têm 
encontrado di� culdade para posicionarem seus pro-
dutos no mercado consumidor devido à di� culdade 
de alcançarem os requisitos exigidos pela legislação 
de alimentos, pois foram elaboradas considerando o 
cenário das agroindústrias de maior porte.  
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Tema: Aspectos higiênico-sanitários da manipulação de pescados

Atividade 7

Objetivo: Conhecer aspectos sobre Higiene do Am-
biente, Manipulação e Armazenamento do Pescado.

Dinâmica: Questão mobilizadora: Esse peixe é fresco? 

Inicialmente a mobilizadora solicitou que o grupo fa-
lasse sobre os cuidados que devem ter para garantir a 
qualidade do pescado. A mobilizadora anotou em um 
quadro à medida que elas foram falando. Em seguida, 
apresentou o vídeo editado para evidenciar situações 
da arte de pesca da lula que pudessem favorecer ou 
prejudicar a qualidade sanitária do produto � nal. Inicial-
mente as imagens foram apresentadas para que as mu-
lheres visualizassem todos os destaques feitos no vídeo 
original. Em seguida, a mobilizadora pediu ao grupo 
� zessem uma análise do vídeo, identi� cando as cenas 
que mais chamaram a atenção considerando os aspec-
tos sanitários. A mobilizadora exibiu as imagens selecio-
nadas e pediu que falassem o motivo para a seleção. 
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À medida em que as pescadoras apresentavam suas opi-
niões sobre as cenas, a mobilizadora articulava a percep-
ção das pescadoras com o conteúdo técnico que se apli-
cava à situação, sempre de forma a valorizar o conheci-
mento das pescadoras, mas apresentando como o saber 
técnico pode contribuir para a qualidade do produto. A 
mobilizadora problematizou a questão trazendo elemen-
tos que auxiliaram o grupo a identi� car as práticas que 
poderiam prejudicar ou quali� car os produtos. A mobili-
zadora trouxe para a re� exão a necessidade de conhecer 
as normas técnicas e provocou o grupo para a re� exão 
sobre como estas podem facilitar ou di� cultar o processo 
de obtenção de selos de inspeção sanitária, especialmen-
te para os pequenos produtores. 

Material: Imagens selecionadas de pescaria de lula; 
apostilas sobre o tema do encontro. 
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Ancorando nosso barco para re� etir sobre o processo de Educação 
Popular em SAN

Os encontros que trataram das condições higiênico-sanitárias da pes-
ca proporcionaram uma nova forma de relação entre as mulheres da 
pesca e a equipe do SANPESC. A partir deles as mulheres pareceram 
se interessar ainda mais pelo trabalho e as resistências que percebe-
mos anteriormente foram minimizadas.  

Outros aspectos, no entanto, podem ter contribuído para o novo âni-
mo que passamos a observar nos grupos. 

Um deles foi a notícia de que receberiam um Plano de Compensa-
ção da Atividade Pesqueira (PCAP)24. Com os recursos � nanceiros 
ambos os grupos adquiririam materiais que permitiriam o início da 
atividade de bene� ciamento do pescado, tais como: frezeres, Equi-
pamentos de Proteção Individual – EPI (botas, luvas, aventais e más-
caras), tábuas, facas, seladora à vácuo. Para conseguirem armazenar 
estes materiais os grupos tiveram que providenciar um espaço físico 
apropriado. Um dos grupos utilizou outro PCAP para construir uma 
pequena área de bene� ciamento e o outro decidiu alugar um espa-
ço, que além de viabilizar o início das atividades de bene� ciamento 
do pescado, serviria como sede da Cooperativa, que neste momen-
to já havia sido formalizada. 

Esta nova fase de organização dos grupos, por um lado interferiu no tem-
po disponível para o nosso trabalho e, por outro, fez com que os grupos 
passassem a ter demandas mais especí� cas para o trabalho conosco.  

24  O PCAP tem como objetivo compensar as comunidades pesqueiras devido 
à interferência causada pela atividade de exploração na pesca especialmente pela exclusão 
temporária gerada à atividade. No caso da atividade de perfuração de petróleo e/ou gás, o Plano 
também possui o objetivo de compensar as comunidades pelo aumento do tráfego marítimo 
na área. O Plano consiste em fomentar projetos locais voltados ao fortalecimento da atividade 
de pesca artesanal e ao uso sustentável dos recursos pesqueiros. O PCAP inclui ações que são 
defi nidas em conjunto com as comunidades pesqueiras afetadas, levando em consideração suas 
necessidades e visando capacitá-las, de maneira a possibilitar a participação efetiva destas na 
gestão dos recursos ambientais e pesqueiros da região.  Seu embasamento está de acordo com 
a Política Nacional de Educação Ambiental, promulgada pela Lei nº 9795/99 e pelo Decreto 
nº 4.281/02 que a regulamenta. O IBAMA exige a utilização de metodologias participativas, 
com vistas a garantir que os projetos selecionados sejam demandas reais das comunidades e 
estejam correlacionados aos principais problemas relacionados à pesca. A proposição é tanto 
a de compartilhamento de poder como de co-responsabilidade na implementação e posterior 
manutenção dos projetos. Fonte: A Interferência das Atividades Marítimas de Exploração de 
Petróleo e Gás na Pesca Artesanal: Exigências do Licenciamento Ambiental. Coordenação 
Geral de Petróleo e Gás – CGPEG/DILIC/IBAMA.  Disponível em: http://www.brasil-rounds.
gov.br/round9/arquivos_r9/guias_R9/perfuracao_R9/Bibliografia/A_Interferencia_das_
Atividades_Maritimas_de_Exploracao.pdf
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Com relação à limitação de tempo que os grupos tinham disponível 
para realizar as atividades do projeto, destacamos a variedade de 
ações e demandas por participação que outros projetos traziam para 
os dois grupos de mulheres. Este fato decorre em parte de projetos 
em atividade na região norte � uminense e litorânea do estado do Rio 
de Janeiro desenvolvidos pela Petrobrás em parceria com Universi-
dades e/ou Organizações Não Governamentais, que têm como bene-
� ciários pescadores e instituições de pesca. Além disso, a Fundação 
Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ), também de-
senvolve ações que demandam tempo disponível para participação, 
como reuniões e cursos de formação, como o citado anteriormente. 
As mulheres da pesca dos dois grupos além de participarem de to-
das as ações citadas, também têm atuação política nas instâncias de 
participação e deliberação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial 
do Cabo, das Associações de Pescadores e Colônias de Pesca. Sendo 
assim, o SANPESC “disputava” o tempo livre das mulheres da pesca 
com as demais atividades que elas desenvolviam. No entanto, cabe 
destacar que a atuação das mulheres da pesca em todos os cenários 
citados era percebida por elas como sendo importantes para a� rma-
ção do seu papel no contexto da pesca fortemente masculino. As mu-
lheres entendem que por meio de uma participação ativa em todos 
os espaços e cenários irão se fortalecer e impulsionar o desenvolvi-
mento das respectivas Cooperativas. 

Outro aspecto que pode ter contribuído para a motivação que passa-
mos a perceber nos grupos foi a participação em dois eventos. Um foi 
a Reunião Ampliada de Segurança Alimentar e Nutricional. Este even-
to foi promovido pelo SANPESC em parceria com o Conselho Estadual 
de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA/RJ e realizado em 
Macaé/RJ, como parte dos preparativos para a 5ª Conferência Estadu-
al e Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O tema do evento 
foi “Soberania e Segurança Alimentar Nutricional e a Pesca Artesanal”. 
O outro evento foi a Feira Agroecológica que ocorreu como parte da 
programação do III Fórum de Humanidades do Campus UFRJ – Ma-
caé. Consideramos que a participação de integrantes dos dois grupos 
nestes eventos foi um grande incentivo para ampliar as re� exões das 
mulheres sobre as atividades da pesca e sua inter-relação com a SAN.
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O novo ânimo e a motivação que os grupos apresentaram a partir de então 
nos fez compreender, como havíamos intuído incialmente, que a dinâmica e 
interesses dos grupos deveriam prevalecer e que o percurso metodológico, 
que havíamos elaborado previamente, poderia ser � exibilizado. Sendo assim, 
ao invés de de� nir um momento para o � m do Passo/Fase de Diagnóstico Par-
ticipativo e início dos demais Passos/Fases, como previsto no planejamento 
inicial, decidimos prosseguir no trabalho educativo buscando identi� car os 
temas geradores que emergiam do grupo, ampliando assim a re� exão sobre a 
Segurança Alimentar e Nutricional no contexto da pesca artesanal.   

A partir da aprendizagem que o trabalho com ambos os grupos nos propor-
cionou, entendemos nosso papel como mediadores de um processo educati-
vo que não fosse diretivo e formatado pelo método previamente estabelecido. 
Ou seja, percebemos que o modelo pedagógico que pretendíamos adotar – o 
da Educação Popular - estava sendo oprimido pela formatação que o processo 
metodológico escolhido nos impunha. Sendo assim, decidimos adotar uma 
escuta sensível às questões e demandas dos grupos e passamos a � car mais 
atentas em como inserir as diversas dimensões da SAN nas discussões, de ma-
neira que pudéssemos auxiliar as mulheres a ampliarem seu olhar sobre os 
próprios temas de interesse.

Na sequência da discussão sobre o tema dos aspectos higiênico-sanitários, 
observamos que as mulheres da pesca se interessaram em conhecer as nor-
mas para elaboração da rotulagem nutricional dos próprios produtos. Mais 
uma vez nos deparamos com a demanda por um assunto de cunho técnico, 
pois o que o grupo desejava era conhecer como elaborar o rótulo nutricional 
dos produtos que pretendiam comercializar. Entendemos, porém, que a partir 
desse tema poderíamos discutir outro aspecto da SAN que é a Comida de Ver-
dade ou a Comida como Patrimônio. 

Imbuídos pelos preceitos da Educação Popular e conceitos encontrados no 
Guia Alimentar para a População Brasileira (2014) optamos por iniciar a apre-
sentação do tema gerador Rotulagem Nutricional, a partir da análise dos rótu-
los de alimentos que o grupo fazia mais uso. Pedimos então que as mulheres 
juntassem embalagens e rótulos dos alimentos e os trouxessem no próximo 
encontro, assim como as receitas e o modo de preparo dos produtos do bene-
� ciamento do pescado.  



lula esvicerada em anéis
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Tema: Rotulagem Nutricional

Atividade 8

Objetivo: Ampliar conhecimento sobre Rotulagem de Alimen-
tos e sobre Informação Nutricional 

Dinâmica: Conhecendo os Alimentos Industrializados

Momento 1:

Questão mobilizadora: O que tem dentro da “caixinha” dos 
alimentos?  

A mobilizadora pediu que as mulheres colocassem no centro 
da roda as embalagens e rótulos dos alimentos que trouxeram. 
Pediu que cada uma escolhesse um deles e � zessem a leitura 
das informações em geral e lê-se a informação que faz uso no 
cotidiano ou que sempre lê nos rótulos, dizendo por que as lê. 
Depois que todas tivessem lido e apresentado suas justi� cati-
vas a mobilizadora esclareceu a razão formal para a existência 
da rotulagem, articulando com as razões apresentadas pelas 
mulheres. A mobilizadora solicitou em seguida que cada mu-
lher lesse outras informações e identi� casse aquelas que não 
compreendem, fazendo a apresentação em seguida. A mobi-
lizadora explicou o signi� cado das informações não compre-
endidas e a lógica formal da organização das informações nu-
tricionais de rotulagem. A mobilizadora estimulou as mulheres 
a re� etirem sobre o uso das informações nutricionais e sobre 
o que pretendem informar sobre os produtos da Cooperativa. 
Enquanto as mulheres falam o que pensam ser interessante a 
mobilizadora escreve as falas em um cartaz. 

Material: Embalagens de produtos e rotulagem nutricional, 
papel A3, caneta colorida e � ta adesiva.
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Momento 2: 

Questão mobilizadora: Todo pro-
duto industrializado é igual? 

A mobilizadora pede que as mu-
lheres observem as diferenças 
que identi� caram nas rotulagens 
e embalagens expostas no centro 
do círculo e após entrarem em um 
consenso, separem as embalagens. 
A mobilizadora observa o resultado 
e pede que as mulheres esclareçam 
os critérios que utilizaram. Após 
compreender o critério utilizado pe-
las mulheres, a mobilizadora separa 
as embalagens, utilizando o crité-
rio usado no Guia Alimentar para a 
População Brasileira,  e pede para 
que as mulheres analisem a nova 
separação (se for o caso) e identi� -
que qual foi o critério utilizado. Para 
auxiliá-las pede que leiam os “Ingre-
dientes” dos rótulos de cada grupo 
de embalagens. 

A mediadora, após a apresentação 
das mulheres sobre os critérios 
utilizados na separação das em-
balagens, apresenta a proposta do 
Guia Alimentar para a População 
Brasileira. A mobilizadora propõe 
que as mulheres reflitam sobre a 
aplicação dos critérios do Guia Ali-
mentar nos produtos que preten-
dem comercializar. 

Pensando sobre.... o pro-
cesso de aprendizagem
Segundo o livro de Rodica Weitz-
man (2008:25) que também se 
apoia no Método Paulo Freire, 
a autora apresenta três funções 
do processo de aprendizagem: 
1) Aprender a saber: que é cons-
truir novos conhecimentos e de-
senvolver novas perspectivas; 2) 
Aprender a fazer: criar novas ha-
bilidades tais como tomar deci-
sões e agir diante de problemas; 
3) Aprender a ser: cultivar novos 
valores, atitudes, pensamentos e 
sentimentos. 

A autora observa que um bom 
processo educativo não é alcan-
çado somente quando é assimila-
da muitas informações, mas sim 
quando as transformações ocor-
rem nos sentimentos, pensamen-
tos, atitudes, crenças e compor-
tamento, exatamente porque o 
aprender não é só uma atividade 
mental mas sim a sua associação 
com os sentidos, ou seja, ouvin-
do, falando, tocando, dançando, 
pensando, sonhando e criando. O 
desa� o é articular esses três cam-
pos do conhecimento de modo 
a construir pontes sociopolíticas 
com as questões pessoais e o 
equilíbrio entre a re� exão e a ação.
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Tema: Comida de Verdade

Dinâmica: Comida de Verdade, Comida de Mentira 

Atividade 9

Momento 1:

Questão mobilizadora: Mentira ou Verdade? 
Onde mora cada uma?

A mentira tem perna curta

A mentira corre mais que a verdade

A mentira é como uma bola de neve, quando mais rola, 
mais engrossa

Atrás da mentira, mentira vem

Com uma mentira se apanha uma verdade

A mentira só dura enquanto a verdade não chega

Mente bem quem de longe vem

A mentira é tanto mais saborosa quanto mais verdadeira 
se a� gura

Zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades

A verdade é para ser dita

O dinheiro cala a verdade

Dinâmica: A mobilizadora distribuiu as frases so-
bre mentira e verdade para cada mulher e pediu 
que lessem em voz alta. Pediu que explicassem o 
sentido da frase e se teriam algum exemplo do co-
tidiano que se relacionassem a elas. 
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Momento 2: 

Questão mobilizadora: 

Existe comida de Verdade e Comida de Mentira?

A mobilizadora orientou que cada uma re� etisse sobre a 
pergunta mobilizadora e discutisse com a pessoa ao lado 
sobre que resposta dar a ela. Após alguns minutos pediu 
que uma pessoa de cada dupla falasse sobre o que discu-
tiram. A mobilizadora escreveu a opinião de cada dupla 
em dois cartazes, um para Comida de Verdade e outro para 
a Comida de Mentira. Após todas as duplas terem falado, 
pediu ao grupo que analisasse o resultado, buscando iden-
ti� car as semelhanças e diferenças entre os alimentos/co-
mida de cada grupo. Caso uma mesma comida tiver sido 
classi� cada de forma diferente, problematizar com o grupo 
o porquê que isso aconteceu. Reclassi� car a comida, caso o 
grupo decida por isso.  
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Momento 3: 

Questão mobilizadora: Os nossos produtos são Comida de Verdade? 

Dinâmica: A mobilizadora solicitou previamente para que as mulheres 
da pesca levassem as receitas escritas dos produtos que pretendiam 
produzir, assim como as sugestões de preparações para o consumidor 
� nal. A mobilizadora dividiu o grupo em duplas/trios e sugeriu que 
cada dupla/trio lesse as receitas e o modo de preparo em voz alta. Após 
a leitura apresentou a questão mobilizadora e pediu que as duplas/trios 
re� etissem sobre a receita que leram. Após um período a mobilizadora 
pediu que as duplas/trios apresentassem suas re� exões. À medida em 
que as apresentações eram feitas a mobilizadora sintetizava os argu-
mentos e considerações feitas. Dependendo dos argumentos utiliza-
dos, a mobilizadora questionava o grupo sobre como tornar os produ-
tos do bene� ciamento uma “comida de verdade”.  

COMIDA DE 
VERDADE Adequação 

Nutricional

Acesso à 
recursos 

� nanceiros e 
naturais

Respeito e 
valorização 
da cultura 

alimentar local

Acesso à 
informação

Realização 
de outros 

direitos

Diversidade

Qualidade 
Sanitária

Livre de 
contaminantes, 

agrotóxicos, 
organismos 

geneticamente 
modi� cados e 
atravessadores
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Pensando sobre.... 
“Comida de verdade”
Durante esta atividade as mulhe-
res constataram que utilizavam 
um ingrediente industrializado 
na preparação dos produtos do 
pescado, e então solicitaram que 
as mediadoras, que também são 
profissionais da área da Nutrição, 
pudessem ajudá-las pois estavam 
preocupadas em garantir um 
produto de qualidade, mas que 
fosse ao mesmo tempo saudá-
vel, naquilo que elas entenderam 
por “comida de verdade”. Desta 
forma, as profissionais da área 
de nutrição desenvolveram um 
produto natural que substituiu o 
componente industrializado. 

Para aprofundar o tema sobre 
“comida de verdade” ver: Guia Ali-
mentar para a População Brasileira. 
Ministério da Saúde. Disponível em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/
portaldab/publicacoes/guia_ali-

mentar_populacao_brasileira.pdf

Momento 4: 

Objetivo: Identi� car e desenvol-
ver argumentos que valorizem os 
produtos do bene� ciamento de 
pescado 
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Dinâmica: Vendendo o meu peixe.

A mobilizadora apresentou ao grupo 
imagens de nuggets, hambúrguer, al-
môndegas e quibe e disse que estas 
representavam os produtos do be-
ne� ciamento do pescado. Dividiu as 
mulheres em grupos e solicitou que 
cada grupo escolhesse uma imagem. 
A mobilizadora e duas voluntárias 
não participaram da atividade, pois 
representariam os consumidores dos 
produtos. Orientou que cada grupo 
re� etisse e elaborasse uma encena-
ção de uma propaganda do produto, 
utilizando argumentos variados e em 
especial os conceitos já trabalhados 
nos estudos do “Guia Alimentar” e de 
“Comida de Verdade”. Após um tempo 
cada grupo encenou sua propaganda 
e o grupo de consumidores decidiu 
pelo produto que comprariam apre-
sentando os argumentados que in-
� uenciaram a decisão. A mobilizadora 
anotou todos os argumentos utiliza-
dos na propaganda dos produtos.

Observação: A proposta não tinha 
como objetivo estimular a competi-
ção, mas propor uma re� exão sobre a 
comida de verdade e o produto que 
pretendem oferecer para o mercado. 

Pensando sobre...
As atividades de conheci-
mento técnico....
Essas duas últimas atividades 
relatadas foram bastante desa-
� adoras para a articulação dos 
referenciais da educação popular 
com a segurança alimentar e nu-
tricional. Entretanto, ressaltamos 
que devemos buscar sempre a 
superação do saber técnico, que 
na maioria das vezes ocupa um 
lugar privilegiado na construção 
do conhecimento. Nem sempre é 
fácil articular o conhecimento po-
pular com o conhecimento cien-
tí� co e técnico. No caso das o� ci-
nas sobre Manipulação do Pesca-
do e de Rotulagem de Alimentos 
foram utilizados materiais, tais 
como apostilas de normativas 
sobre higiene e manipulação 
de alimentos e de rotulagem de 
produtos, que foram lidos e inter-
pretados juntos com as mulheres. 
Embora esta seja uma atividade 
técnica que requer conhecimen-
tos especializados dos pro� ssio-
nais de Nutrição, ler e interpretar 
normativas e informações nutri-
cionais coletivamente signi� ca 
compreender novas palavras, as-
sim como ajuda no alinhamento 
das diferentes formas de conhe-
cimento, aponta para constru-
ção de um novo saber coletivo e 
complementa o conhecimento 
das educandas com novas infor-
mações teóricas e técnicas. Como 
diz Paulo Freire: “Não existe saber 
maior ou saber menor. Existem sa-
beres diferentes.” (FREIRE, 1987:68)
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Ancorando nosso barco para 
re� etir sobre o processo de 
Educação Popular em SAN

A problematização sobre os produ-
tos do bene� ciamento do pescado 
,a partir do conceito de Comida de 
Verdade, fez com que as mulheres 
da pesca passassem a percebê-los 
articulados aos conceitos de tradi-
ção, identidade cultural, pertenci-
mento, sustentabilidade ambien-
tal, que também se relacionam aos 
valores da pesca artesanal. Além 
destes conceitos, também foi for-
talecida a percepção sobre a neces-
sidade de garantia da qualidade, 
tanto higiênico-sanitária, como 
da adequação nutricional. A partir 
desta compreensão ampliada so-
bre os produtos e da experiência 
de “vendê-los”, propusemos as mu-
lheres da pesca o desenvolvimento 
de material de divulgação (folder e 
banner) que pudesse apresentá-los 
para os potenciais consumidores. 
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Tema: Plano de Comunicação

Atividade 10

Questão geradora: Como vender nossos produtos? 

Momento 1: 

Objetivo: Conhecer o per� l dos consumidores

Dinâmica: A mobilizadora solicitou que as mulheres da pesca falassem so-
bre como escolhem alimentos processados, semelhantes aos que pretendem 
produzir. A mobilizadora anota os atributos que as mulheres citaram em um 
cartaz. Em seguida solicita que elas re� itam se os produtos que pretendem 
produzir, se adequariam a estas características ou não. Depois a mobilizadora 
pede que imaginem o per� l dos consumidores que irão comprar os produ-
tos da cooperativa e sobre qual seria a forma preferencial de consumo; quais 
os aspectos que eles iriam considerar no momento da compra dos produtos; 
quais aspetos físicos e sensoriais que buscariam no produto, qual o valor que 
pretenderiam pagar pelo produto: se saberiam conservar e preparar o produ-
to. A partir dos aspectos levantados e das dúvidas que surgiram, a mobilizado-
ra propôs a realização de uma pesquisa de campo com os potenciais consumi-
dores para que as mulheres pudessem interagir com eles e conhecerem suas 
necessidades e se o que haviam pensado sobre eles estaria de acordo com a 
realidade. A mobilizadora auxiliou as mulheres a elaborarem um Roteiro de 
Entrevistas e de� nirem os locais aonde iriam realizá-las.  

Materiais:  Cartolinas e canetas coloridas.

2. IDENTIFICAR 
CANAIS DE 

COMUNICAÇÃO

3. IDENTIFICAR:
- GRUPOS DE 
REFERÊNCIA

- GRUPOS DE APOIO

4. DEFINIÇÃO 
DE 

OBJETIVOS

5. ELABORAÇÃO 
DAS 

MENSAGENS

PROPOSTA 
DE 

INTERVENÇÃO

Alimentação 
escolar

Comércio Consumidor 
individual

1. DEFINIR 
PÚBLICO-ALVO
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Momento 2: 

Objetivos: Identi� car os meios e canais de comunicação existentes com os 
consumidores; Identi� car grupos de referência e de apoio; de� nir mensagens 
e conteúdos.

Dinâmica: A mobilizadora auxiliou as mulheres a sistematizarem as respostas 
da pesquisa de campo, identi� cando o per� l dos entrevistados e as principais 
características que estes valorizariam nos produtos. Após a análise dos resul-
tados a mobilizadora solicitou que as mulheres re� etissem sobre onde e como 
poderiam divulgar os produtos, estimulando que pensassem sobre como � -
cam sabendo sobre as notícias do território onde vivem; quais são os princi-
pais meios de comunicação; se existem pessoas, grupos ou instituições que 
pudessem ajudá-las a divulgar seus produtos. A mobilizadora anotou todas 
as falas em uma cartolina. Em seguida, solicitou que pensassem sobre o que 
gostariam que fosse divulgado sobre os produtos e anotou as informações em 
uma cartolina.  

Materiais: Cartolinas e canetas coloridas.

Momento 3:

Objetivo: De� nir conteúdos para o material de divulgação

Dinâmica: Roda de conversa para a apresentação dos conteúdos e esboço de 
arte. A leitura dos materiais e a visualização dos mesmos eram feitas simultane-
amente e as mediadoras provocavam as mulheres com questões do tipo: Vocês 
estão se vendo nesse material? Esse material representa o que vocês pretendiam 
falar sobre quem são e como trabalham? Conhecem os sentidos e os signi� ca-
dos dos que está escrito no material? As mobilizadoras apresentaram imagens 
que poderiam ser utilizadas e solicitou que o grupo escolhesse também em seus 
arquivos pessoais imagens que quisessem que fossem incorporadas. 
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Ancorando nosso barco para re� etir sobre o processo de 
Educação Popular em SAN
As mulheres da pesca optaram por entrevistar os donos dos restaurantes 
e quiosques locais, por entenderem que seriam consumidores mais im-
portantes, já que para vender seus produtos para consumidores individu-
ais teriam que ter um ponto de venda. A realização dessa pesquisa, assim 
como os registros das atividades realizadas com as mulheres da pesca 
até então, permitiu que a equipe do SANPESC elaborasse um esboço de 
conteúdo para o folder e o banner. A interação com as mulheres foi fun-
damental para esta construção. 

Notamos também que a pesquisa com os consumidores ofereceu a opor-
tunidade de as mulheres falarem sobre os seus produtos e perceberem 
como estes seriam recebidos no mercado. Percebemos que esta ativi-
dade teve um impacto de empoderamento, pois elas se sentiram muito 
valorizadas e perceberam que teriam uma boa aceitação, o que lhes con-
feriu maior con� ança para continuarem o trabalho.  

Outra situação que teve um signi� cado de valorização das mulheres 
foi o fato de duas terem conseguido obter a Carteira de Habilitação de 
Amadores – CHA25, que iria possibilitar a saída de barco sem a necessi-
dade de ter um homem com esta habilitação para acompanhá-las. Até 
este momento, para que pudessem pescar, tinham que alugar um barco 
que sempre era conduzido por um homem. Frequentemente, as mulhe-
res relatavam que sofriam preconceitos e poucos aceitavam conduzi-las, 
mesmo que pagassem. A nova situação as encheu de orgulho e fortale-
ceu suas convicções de que como mulheres tinham o direito de exercer a 
atividade de pesca como qualquer homem. 

No sentido de contribuir com a visibilidade do trabalho das mulheres da 
pesca o SANPESC propôs aos grupos a elaboração de um vídeo que pu-
desse apresentar suas trajetórias; as atividades que desenvolvem; seus 
sonhos e expectativas com a atividade da cooperativa e sobre como 
percebem a SAN no contexto da pesca artesanal. Ambos os grupos de 
mulheres aceitaram e permitiram que realizássemos as � lmagens. Este 
foi um momento interessante, pois proporcionou outra abordagem do 
grupo, sendo possível observar outras narrativas, que até então não ha-
víamos observado. Narrativas que articularam alguns conceitos trabalha-
dos em nossos encontros, que nos pareceu sedimentados nos discursos 
apresentados pelas mulheres.

25  Amador é todo aquele com habilitação certi� cada pelo Representante da 
Autoridade Marítima para Segurança do Tráfego Aquaviário (DPC) para operar embarcações 
de esporte e/ou recreio, em caráter não pro� ssional.
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Refl etindo sobre..... 
A devolutiva dos trabalhos reali-
zados junto às comunidades
Normalmente alguns pesquisadores e 
alguns pro� ssionais de projetos realizam 
suas atividades, mas não conseguem mos-
trar os resultados à comunidade e muito 
menos devolvem algum tipo “produto” 
do trabalho realizado. Isso se dá muitas 
vezes pela falta de tempo dos projetos e 
principalmente devido a falta de recursos 
quando o projeto se conclui. No entanto, 
essa é uma falha que tem sido apontada 
pelas comunidades que recebem tais pro-
� ssionais e pesquisadores, pois as pessoas 
recebem, falam de suas realidades, tro-
cam experiências, criam laços com essas 
pessoas de fora, mas, infelizmente, nunca 
acessam aquilo que as próprias pessoas 
da comunidade produziram. Foi a partir 
dessas questões que pensamos em deixar 
o material de divulgação que contribuirá 
com a inserção dos produtos das mulhe-
res no mercado no local. Esta foi uma re-
solução. É preciso usar a imaginação e a 
criatividade para construir materialidades 
para que as pessoas das comunidades se 
sintam comtempladas e não “lesadas” nos 
processos de pesquisa, mas também nos 
processos educativos. 
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...Avistando o porto....
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2.2 Avaliação das ações 

Por � m, já avistando o porto, chegamos ao � m do projeto. Busca-
mos re� etir sobre o processo e sobre o que foi alcançado ao longo do 
seu desenvolvimento. 

A avalição é um recurso que deve ser usado em todas as etapas, 
durante todo o processo educativo, ou seja, devemos avaliar conti-
nuamente. Isso signi� ca que é indicado que a equipe dos educadores 
e educandos se avaliem a si próprios e coletivamente num sentido 
construtivo, para que apontem para as transformações dos seus coti-
dianos, como preza a Educação Popular. 

Além dessa orientação de que os momentos de avaliação devam 
se dar juntamente com a realização das atividades pedagógicas, é 
importante também que haja uma avaliação � nal dos projetos. As 
avaliações são importantes para repensar o caminho que está sen-
do trilhado e orientar as futuras ações. Avaliar é efetuar uma análise 
crítica, objetiva e principalmente construtiva sobre uma determinada 
atividade e/ou de um projeto como um todo e também pode incen-
tivar que todos os participantes façam uma análise da própria parti-
cipação no processo de educação. No caso do SANPESC as avaliações 
foram sendo feitas no decorrer das atividades, desde o levantamento 
de demandas. 

Embora a educadora Rodica Weitzman não trate especi� camente 
do tema avaliação ela traz importante re� exão sobre esta estratégia 
quando desenvolvida coletivamente 

Ao confrontar comportamentos, ideias, há-
bitos, ideologias e valores, espera-se que os 
participantes sejam levados a uma avaliação 
e re-elaboração individual e coletiva que 
possibilite ao grupo vivenciar e vislumbrar 
situações inovadoras, em todos os níveis. 
Busca-se, assim, potencializar a tarefa do 
grupo e a autoconstrução do conhecimen-
to e de soluções próprias para os problemas 
enfrentados. (WEITZMAN, 2008:22)
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Os momentos avaliativos são, portanto, muito im-
portantes no processo de educação popular de modo 
que os envolvidos possam analisar seus próprios er-
ros para construir novos planejamentos para o futuro. 
Os educadores precisam saber como aquele processo 
educativo afetou os educandos, se eles gostaram ou 
não e aonde é preciso melhorar.

Os momentos de avaliação não devem ser encara-
dos como meros apontamentos de críticas, mesmo 
que construtivas, mas devem servir para as pessoas 
celebrarem suas vitórias e conquistas. 

Segundo o Guia da FAO, a avaliação deve primar 
pelo caráter participativo e ativo de todos os envolvi-
dos no processo educativo, e para isso propõem duas 
perguntas fundamentais: 

Os objetivos foram alcançados?

A implementação do processo satisfez às expectati-
vas das diversas pessoas envolvidas?

Orientamos que neste momento o educador bus-
que perceber como o grupo se sente e de� nir com eles 
a melhor forma para se expressarem. Caso seja um gru-
po mais fechado e inibido, podem propor que a avalia-
ção seja escrita em papel sem que haja a necessidade 
de colocar nomes. Ou ainda, que sejam feitos desenhos 
das sensações e sentimentos acionados durante o pro-
jeto. Caso o grupo seja mais articulado e expansivo 
pode ser proposto uma atividade de encenação cole-
tiva sobre os pontos positivos e negativos do processo 
educativo. Ou que em duplas conversem sobre a ava-
liação e depois apresentem ao grupo como um todo.  
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Estratégias Pedagógicas

 Tema: Avaliação das atividades

Atividade 11

Objetivos: Conhecer as percepções das mulheres da 

pesca sobre as atividades realizadas no dia. Registrar 

as palavras que marcaram o encontro e dar voz a to-

das do grupo.

Dinâmica: O que � cou na nossa rede hoje?

 Esta dinâmica foi utilizada ao � nal de todas as ati-

vidades para a avaliação do dia. Cada integrante re-

cebeu um peixe ou uma tarjeta em papel cartão ou 

cartolina, para escreverem, sozinhos ou com o auxí-

lio da mediadora, uma palavra que sintetizasse sua 

opinião. As mulheres foram orientadas a � xar seu 

peixe/tarjeta numa rede de pesca, que pode � car no 

chão ou presa na parede. Após este momento, todas 

foram estimuladas a comentar sua palavra e compar-

tilhar sua avaliação do trabalho do dia. A partir das 

expressões do grupo, a facilitadora pode estimular 

que o grupo pensasse sobre como gostariam que 

o trabalho se realizasse nos próximos encontros, ou 

sobre suas expectativas, por meio da pergunta O que 

queremos pescar em nosso próximo encontro?

Material: Recorte de uma rede de pesca, tarjetas ou 

peixes de papel canetas coloridas, � ta adesiva.



Fonte: Arquivo SANPESC.
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“A água do mar na beira do cais
Vai e volta 

Volta e meia vem e vai”

(Memórias do Mar – Maria Bethânia – Composição: Jorge Portugal / Vevé Calazans 

...Chegando da pesca...
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Vevé Calazans e Jorge Portugal)

Refl exões sobre o processo de Educação Popular em Se-
gurança Alimentar e Nutricional

O trabalho realizado pelo SANPESC buscou durante todo o tem-
po, articular os fundamentos da Educação Popular com os da Educa-
ção Alimentar e Nutricional, entretanto essa é uma tarefa complexa 
e que exige muita habilidade e exercício contínuos. Embora a EAN 
tenha uma longa trajetória na história pro� ssional das áreas de saúde, 
a sua vinculação com a Educação Popular, que a� rma e busca realizar 
transformações sociais com base no respeito aos diferentes valores 
culturais, é ainda muito recente. Existem materiais e fontes bibliográ-
� cas no campo acadêmico muito consistentes, mas a articulação dos 
fundamentos da Educação Popular e da EAN se dá, principalmente, 
no campo prático, nas trocas de experiências e vivências, ou seja, um 
caminho que ainda está sendo trilhado e, curiosamente, é muito pos-
sível que nunca cheguemos a um modelo único de como realizá-lo.

Este caminho, a ser trilhado, pode ser exempli� cado a partir dessa 
experiência de EAN em SAN que aqui chamamos de Educação Po-
pular em Segurança Alimentar e Nutricional (EPSAN) no contexto da 
pesca artesanal. A análise deste processo de EPSAN evidencia que, 
embora exista um plano inicial, devemos estar abertos para um diá-
logo constante entre a forma pré-estabelecida pelo projeto inicial e 
a sua prática efetiva durante o processo educativo. Este é um efetivo 
aprender fazendo

A centralidade do diálogo, ensinada pela Pedagogia Paulofreirea-
na, é fundamental, tanto para os educadores quanto para os educan-
dos, num processo educativo. Aos educadores da área da saúde essa 
centralidade desa� a o costume habitual desses pro� ssionais, que, co-
mumente, fazem o repasse, por exemplo, de ensinamentos “corretos” 
de práticas higiênicas e fazem orientações técnico-pro� ssionais para 
evitar um conjunto de doenças. A centralidade do diálogo na área de 
saúde é, portanto, um desa� o conforme foi bem sintetizado por Go-
mes e Merhy (2011:11): 1): “(...) para os autores que se baseiam na edu-
cação popular, educar para a saúde é justamente ajudar a população a 
compreender as causas dessas doenças e a se organizar para superá-las”.
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Aos mediadores/educadores interessados em realizar 
a Educação Popular é central que haja diálogo constante 
com cada realidade com a qual se depara, quer seja de um 
grupo de pesca, ou de um movimento social, ou qualquer 
outra forma organizativa. Entretanto, este diálogo constan-
te entre as demandas das realidades locais e um processo 
educativo que aponte para caminhos de liberdade, requer 
tempo e bastante � exibilidade de todos os envolvidos nes-
sa metodologia. A Educação Popular não se restringe ape-
nas aos momentos vivenciados pelas pessoas nos espaços 
criados por um processo educativo, ou seja, ela está para 
além destes momentos. Trata-se de uma opção de vida, de 
constante questionamento sobre o estabelecido, visando a 
organização para alcançar autonomia e liberdade individu-
al e de grupos. Sendo assim, di� cilmente um projeto de um 
ou dois anos terá tempo hábil para alcançar tais dimensões 
em sua plenitude. 

Aos educandos a centralidade do diálogo também é de-
sa� adora, uma vez que é naturalizada a junção da educação 
à transmissão de conhecimentos, naquilo que Paulo Freire 
chamou de educação bancária. Partir dos conhecimentos 
prévios dos educandos e construir um caminho durante um 
processo educativo, de acordo com cada realidade, causa 
estranhamento para aqueles que foram educados a ouvir e 
não poderem emitir opiniões, ou para aqueles que aprende-
ram a respeitar a hierarquização dos saberes, em que o co-
nhecimento técnico-cientí� co é considerado melhor e mais 
importante do que o conhecimento popular. Culturalmente 
estamos mais acostumados a receber receitas prontas sobre 
como realizar um determinado objetivo, assim como nos 
acostumamos a receber ordens e executá-las. Historicamen-
te nos foi incutido que existem modelos corretos a serem se-
guidos, desconsiderando que aqueles que recebem a infor-
mação são capazes de re� etir e fazer críticas e, como sujeitos 
de suas próprias histórias, podem construir novos caminhos 
e formas diferentes e melhores de ação, para conseguirem 
transformar as próprias vidas. 
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É justamente nesse aspecto que a educação popular é 
tão instigante, exatamente por envolver um processo mui-
to mais amplo e complexo do que a realização de uma ati-
vidade educativa em si, pois ela nos desa� a a construir os 
próprios caminhos de nossas vidas, nos impulsiona para que 
aumentemos a nossa visão crítica da realidade, nos estimula 
à organização coletiva e à participação popular para que se-
jamos produtores de nossa própria história.

As re� exões sobre a EPSAN, feitas a partir da nossa expe-
riência com grupos de mulheres da pesca, sugerem vincular 
o processo educativo ao movimento do mar. Assim como as 
ondas do mar, que vem e vão de uma forma jamais idêntica, 
a Educação Popular paulofreireana nos ensina que, além de 
não existir um único caminho para atingir a profundidade 
do saber e do agir, é necessário que haja avanços e recuos. 

Dizemos que o movimento do mar muito se parece com 
o da Educação Popular, exatamente por se tratar de um mo-
vimento constante e in� ndável. De modo parecido com o 
ir e vir das marés, é possível avançar nas trocas de conheci-
mentos, para depois recuar e interiorizar os ensinamentos. 
Subir junto com a maré e criar novas formas de agir, depois 
retornar e re� etir individualmente e com os questionamen-
tos do mundo que nos cerca, para depois ter mais força de 
subir com as ondas e chegar a lugares mais distantes e liber-
tadores. Como a força de uma grande onda que avança pela 
areia, até romper barreiras e obstáculos.

Os momentos de maré baixa também trazem os momen-
tos de maré alta e vice-versa. Consideramos que nenhum 
momento é mais importante do que o outro e eles carregam 
um ao outro em si mesmos, num movimento dialético e in-
terdependente. Como o mar nunca é estático, não é possível 
que as águas avancem na areia sem o recolhimento anterior, 
momento este que sugerimos que seja de re� exão individu-
al e coletiva, de trocas de conhecimentos e de realizar esco-
lhas coletivamente, para que depois, logo em seguida, haja 
conhecimento necessário para orientar o caminho e qual 
direção a seguir com o crescimento da maré. 



102

Diante da complexidade que envolve a Edu-
cação Popular assimilada de maneira crítica, 
podemos re� etir que o processo de EPSAN, ini-
ciado pelo SANPESC com as mulheres da pesca, 
representou uma pequena contribuição peran-
te a imensidão de dimensões que a pedagogia 
paulofreireana nos provoca a buscar. Acredita-
mos que transformações sejam necessárias, no 
sentido da valorização das tradições e da cultu-
ra local, para que não se perca um patrimônio 
nacional importante, mas principalmente para 
oferecer dignidade aos cidadãos, mulheres e 
homens envolvidos na atividade pesqueira. 

Esperamos que a experiência de Educação 
Popular em Segurança Alimentar e Nutricional 
no contexto da pesca artesanal apresentada 
aqui possa contribuir com a construção de no-
vas e melhores metodologias, mas principal-
mente que as atrizes envolvidas nas ações da 
EPSAN se unam e formem um grande mar que 
avance na construção de um mundo melhor, 
tendo como horizonte a solidariedade e a jus-
tiça social e ambiental.
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