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Resumo 

A pesca é mais que uma atividade produtiva, trata-se de um modo de vida altamente dependente das 
condições naturais, sendo caracterizada como um sistema socioecológico, marcado pela 
imprevisibilidade, resiliência e pelo comportamento “entre a ordem e o caos”, propriedades típicas 
dos sistemas complexos (Berkes, Colding & Folke, 2003). Os principais recursos pesqueiros mundiais 
se encontram em estado de sobrepesca, fazendo com que medidas normativas desenvolvidas em 
processos “top-down” (Britton & Coulthard, 2013), tradicionalmente baseados em dados científicos 
obtidos sem a participação dos pescadores, sejam tomadas para evitar o colapso das pescarias. Essas 
medidas muitas vezes não atingem seu objetivo, ou seja, não preservam os recursos pesqueiros, 
ocorrendo sua redução e diminuição do rendimento econômico da classe pesqueira.  
No Brasil, a política pesqueira é caracterizada pela instabilidade e debilidade institucional. Os órgãos 
responsáveis pela gestão pesqueira são alterados repetidas vezes ao longo do tempo, à mercê de 
interesses político-partidários e eleitoreiros, impedindo o desenvolvimento institucional cumulativo e 
a confiabilidade necessária para a concertação de interesses entre os envolvidos no setor. As recentes 
transferências da competência institucional sobre a pesca (do extinto Ministério da Pesca e 
Aquicultura – MPA para Ministério do Abastecimento, Agricultura e Pecuária – MAPA e para o 
Ministério da Indústria, Comércio e Serviços - MDIC, representado pela Secretaria de Aquicultura e 
Pesca) são exemplos que resultam em uma atividade pesqueira sem diretrizes e perspectivas.  
A crise institucional e ambiental faz com que elementos básicos para uma gestão pesqueira 
sustentável, como a produção de informações científicas confiáveis sobre a captura, pescadores, 
espécies e ambientes haliêuticos (ambientes pesqueiros), sejam realizados de forma fragmentada e 
descontínua. Por exemplo, o levantamento de dados de monitoramento das capturas, realizado 
mediante a interação com os pescadores foi abandonado pelos órgãos governamentais, sendo que os 
últimos dados nacionais disponíveis remontam há mais de 10 anos (embora existam algumas regiões 
que ainda invistam neste monitoramento - litoral de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e na pesca interior, trabalhos pontuais em 
reservatórios hidrelétricos e unidades de conservação, Rio Negro, Mamirauá, Santarém, Belém, 
Amazônia e em rios do interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul). Frutos desta situação de carência 
de informações para uma gestão adequada, conflitos têm se acirrado entre as diferentes categorias 
de pesca (industrial, artesanal e amadora).  
Um outro aspecto do problema consiste no fato de que a coleta e sistematização de informações 
científicas pesqueiras tem sido tradicionalmente feita por meio de métodos quantitativos, que 
apresentam vantagens como confiabilidade, precisão e acurácia, mas muitas limitações, 
principalmente relacionadas a sua aplicabilidade, à rapidez da resposta que podem proporcionar, ao 
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custo elevado para a sua obtenção, que geralmente demanda equipe e equipamentos de alto valor 
econômico e às baixas perspectivas de adesão dos pescadores (Moller, Berkes, Lyver & Kislalioglu, 
2004). Tais limitações tornam-se muito importantes quando se busca o desenvolvimento de soluções 
práticas para a gestão dos recursos. Assim, em um número indesejavelmente alto de situações, as 
respostas científicas para a pesca baseadas em métodos quantitativos são entendidas como 
demasiado caras para serem mantidas como prioridades dos governos, proporcionam uma resposta 
lenta e dependente de séries históricas, que chega tarde demais, quando os recursos já estão 
colapsados e a atividade sem viabilidade econômica ou, quando chegam em tempo, geram normas 
que não são plenamente acatadas, por não haverem sido construídas com a participação dos 
pescadores. Na construção de alternativas, muitos trabalhos científicos em todo o mundo, pautados 
em referenciais teóricos sólidos, têm testado o uso de métodos participativos, qualitativos e mistos, 
buscando retratar as características pesqueiras regionais e apresentar um panorama da atividade de 
uma forma que contribua com o desenvolvimento pesqueiro e conservação dos ecossistemas. Tais 
iniciativas muitas vezes são deflagradas pelo ambiente acadêmico e de pesquisa, mas também existem 
iniciativas de levantamento de dados oriundas da necessidade de obtenção de informações pesqueiras 
por grupos de pescadores e extrativistas. Todas estas iniciativas, embora não articuladas entre si, 
trazem diversos benefícios locais e devem ser tomadas como exemplos significativos de uma desejável 
mudança de paradigma na pesquisa e na gestão pesqueira, com a admissão do uso de métodos 
qualitativos, e integração de saberes e ferramentas de diálogo e alternativas de análise.  
Dentre as ferramentas e os métodos qualitativos e mistos que têm sido empregados na pesca e que 
podem ser destacados como úteis para os processos locais de gestão, podemos destacar: os métodos 
clássicos das ciências sociais, como entrevistas semi-estruturadas e abertas, história oral, história de 
vida, linha do tempo, observação participante, grupo focal, etc (Amorozo, Ming & Silva, 2002); o 
autoregistro e o monitoramento comunitário/participativo (Constantino, Buening, Silvius,  Danielsen 
& Poulsen, 2015), o uso do Conhecimento Ecológico Local e Conhecimento Ecológico Tradicional 
(Shackeroff, Campbell & Crowder, 2011), a Pesquisa-Ação (Thiollent & Silva, 2007), o indicador de 
sustentabilidade Rapfish (Pitcher et al, 2013), os indicadores de qualidade de vida e condições para se 
viver IQV/IQCV (D’Agostini & Fantini, 2008; Machado & Piccolo, 2018), a dinâmica World Café (Brown, 
2001), etc. Muitos autores defendem que o uso de tais métodos e ferramentas, longe de redundar em 
perda de acurácia e rigor científicos e ao contrário de ser dicotômico em relação ao uso de métodos 
quantitativos, permite a abrangência de dados e informações não alcançadas pelos segundos, de 
maneira a exercer uma função de complementação, colaboração, compartilhamento e 
democratização do acesso aos processos de decisão.  
A atividade pesqueira no Brasil atualmente envolve mais de 1 milhão de pescadores distribuídos em 
todo o território nacional, gerando mais de 800 toneladas anuais de pescado, segundo dados de 2011. 
Além de produzir alimentos de altíssimo valor nutricional e criar postos de trabalho que ocupam um 
contingente considerável de pessoas em situação de vulnerabilidade, a pesca gera postos de trabalho 
indiretos, em suas cadeias de processamento, comercialização, fornecimento de insumos e serviços. 
Diante do alarmante quadro em que a pesca se encontra na atualidade, é cabível e urgente a discussão 
sobre os métodos e ferramentas de pesquisa que melhor e mais eficientemente possam agregar 
conhecimento, descrever e problematizar a atividade, em busca de soluções sustentáveis para a sua 
gestão.  

Palavras-Chave: Pesca, gestão pesqueira, pesquisa pesqueira, governabilidade, métodos qualitativos, 
métodos mistos, métodos participativos. 
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Recursos Necessários: sala com vídeo projetor, computador, cartolinas e papel pardo, pincel atômico 
de diferentes cores e fita-crepe, microfone e caixa de som, datashow, fio de extensão, tesoura. 

 

Proposta de organização do painel de discussão: 

1- Breve contextualização do tema 
A atividade pesqueira experimenta uma grave crise institucional e ambiental que faz com que 
elementos básicos para uma gestão pesqueira sustentável, como a produção de informações 
científicas confiáveis sejam realizados de forma fragmentada e descontínua. Um outro aspecto do 
problema consiste no fato de que a coleta e sistematização de informações científicas pesqueiras tem 
sido tradicionalmente feita por meio de métodos quantitativos, que apresentam vantagens como 
confiabilidade, precisão e acurácia, mas muitas limitações, principalmente relacionadas a sua 
aplicabilidade, à rapidez da resposta, ao custo elevado para a sua obtenção, que geralmente demanda 
equipe e equipamentos caros e às baixas perspectivas de adesão dos pescadores. Na construção de 
alternativas, muitos trabalhos científicos em todo o mundo, têm desenvolvido e testado métodos e 
ferramentas participativos, qualitativos e mistos, buscando retratar as características pesqueiras 
regionais e apresentar um panorama da atividade de uma forma que contribua com o 
desenvolvimento pesqueiro e conservação dos ecossistemas. Estas iniciativas trazem diversos 
benefícios locais e devem ser tomadas como exemplos significativos de uma desejável mudança de 
paradigma na pesquisa e na gestão pesqueira, com a admissão do uso de métodos qualitativos, e 
integração de saberes e ferramentas de diálogo e alternativas de análise. Deste modo, a discussão 
proposta neste painel do CIAQ 2018, sobre métodos e ferramentas de pesquisa qualitativos e mistos 
que, complementarmente e colaborativamente aos métodos quantitativos, possam melhor e mais 
eficientemente agregar conhecimento, descrever e problematizar a atividade, é extremamente 
pertinente, em busca de soluções viáveis para a gestão pesqueira.  
 

2- Objetivo 
 

O objetivo do painel é discutir a contribuição efetiva e os ganhos proporcionados pelo emprego de 
métodos e ferramentas qualitativas e mistas eventualmente utilizados pelos participantes do painel 
de discussão aos processos de gestão pesqueira, dando destaque aos aspectos nos quais os diferentes 
paradigmas de pesquisa, qualitativo e quantitativo tornam-se colaborativos e complementares. 

3- Dinâmica/estratégia 
 

(a) Apresentação (dinâmica de grupo) 
O painel obedecerá às seguintes etapas metodológicas: 

- Contexto e objetivo do painel de discussão – apresentada pelo coordenador Jocemar 
Mendonça – 5’ 

- Composição de mesa para relatoria do Painel de discussão – 2 componentes, mediante 
convite prévio do coordenador 

(b) Exposição teórica sobre o tema 
Apresentada pelos participantes proponentes do painel e convidados eventuais, abrangerá os 
seguintes temas: 

       - Métodos das ciências sociais e Ecologia Humana– Ingrid Machado e Paula Gênova - 10’ 
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       - Métodos mistos – (Rapfish, IQV/IQCV, multivariados) – Jocemar Mendonça – 10’ 

              - Métodos participativos - (Pesquisa-ação, auto registro, monitoramento  
              comunitário/participativo) - Maria Helena /Nátali Piccolo – 10’ 

(c) Aplicação em outros contextos 
Exposição “Aplicação da proposta na realidade/exemplos práticos” e – estudos de caso 
previamente propostos por participantes inscritos no painel, nos quais ocorreu o emprego de 
métodos e ferramentas participativos, qualitativos e mistos na pesquisa e gestão da atividade 
pesqueira. 20’ 

 
(d) Discussão e “Aplicação em outros contextos” – 15’ 

 
 

4- Resultados esperados e conclusões 

Fala da relatoria para a elaboração de documento final sobre caminhos (possíveis ações e medidas) 
para fortalecimento da inclusão dos métodos debatidos na pesquisa pesqueira e na gestão da pesca - 
20’  

Tempo total da atividade 1h 30m 
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