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O presente trabalho visa apresentar as ações do projeto “Incubação da
Rede de Comercialização do Pescado na Região Sul do Rio Grande do Sul”, cuja
finalidade é prestar assessoria técnica a grupos de pescadores artesanais, por meio da
incubação e viabilização da Rede de Comercialização Solidária de Pescados. O projeto
Rede iniciou em 2007 sob a coordenação do CAPA – Centro de Apoio ao Pequeno
Agricultor; em 2008 foi coordenado pela Cooperativa Lagoa Viva. Em 2009 passou a
ser coordenado pelo Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico
(NUDESE/FURG), que é um núcleo de extensão permanente, cujo objetivo é oferecer
apoio a projetos que tenham enfoque na promoção do desenvolvimento através da
geração de trabalho e renda e está vinculado a Pró-reitoria de Extensão e Cultura. O
projeto recebe financiamento do Ministério da Pesca e Aqüicultura (MPA), e tem seu
término previsto para dezembro de 2009.

O trabalho de assessoria é realizado por uma equipe multidisciplinar e
interdepartamental envolvendo técnicos, professores, consultores e gruaduandos
pertencentes ao NUDESE/FURG. São atendidos dezesseis empreendimentos em sete
municípios: Arroio Grande, Jaguarão, Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar,
São José do Norte e São Lourenço do Sul.

A Rede de Comercialização Solidária visa promover através de relações mais
justas e solidárias de comercialização uma mudança nas relações estabelecidas entre os
recursos pesqueiros e os pescadores da região do entorno da Lagoa Mirim e Estuário da
Lagoa dos Patos. Para tanto promove um acompanhamento sistemático aos grupos, com
a realização de oficinas, cursos, seminários, reuniões com os grupos e suas lideranças e
reuniões mensais de articulação da Rede. Nas atividades realizadas pelo projeto, a
metodologia utilizada baseia-se na ação-reflexão-ação de Paulo Freire.

O Diagnóstico Rápido Participativo foi o método escolhido para a leitura
inicial dos grupos assessorados. Esse método proporciona mais que a simples coleta de
dados, permite que a comunidade, reflita e problematize suas relações e praticas. Esse
processo proporciona um movimento de conhecimento e resiguinificação das relações
com o meio tanto para a comunidade como para a equipe de trabalho, esse
método/diagnostico é peça chave para a tessitura das ações do projeto, bem como a
leitura reflexiva dos sujeitos envolvidos e das relações que permeiam o cotidiano das
comunidades participantes.

A Rede possui empreendimentos em diferentes estágios de organização social,
política e cultural. Por tanto a relação estabelecida da equipe de trabalho com as
comunidades também se adapta, de acordo com a historicidade de cada grupo. Com as
comunidades já pertencentes a Rede, é feito o trabalho de continuidade das atividades e
com as novas inserções é feito o trabalho de sensibilização e formação dos grupos
dentro dos princípios da Economia Popular e Solidária e relações de Cooperados. Nesse
movimento é permanente a ação, avaliação e replanejamento das atividades.



A reavaliação e a reflexão são promovidas também pelos encontros mensais da
Rede, os quais são realizados cada mês em um dos sete municípios integrantes. Nas
reuniões são proporcionados espaços para discussão das políticas públicas do setor
pesqueiro, levantamento de demandas, trocas de experiências de comercialização
solidária, formação e a consolidação da Rede.

Além desses movimentos de reflexão e formação da equipe e grupos de
pescadores nas relações com o meio, destacam-se como resultados parciais alcançados
pelo projeto, a formação da equipe de trabalho na metodologia de incubação; realização
do seminário “Incubação da Rede de Comercialização de Pescado da Região Sul do Rio
Grande do Sul” com a mesa redonda “Perspectivas da Pesca Artesanal na Região Sul”;
processo de legalização dos grupos; e a efetivação de parcerias com instituições e
colaboradores.

O projeto estando em contínuo desenvolvimento, prevê cursos direcionados as
áreas técnicas de produção que consiste em capacitar associados dos grupos, com
conhecimento técnico na área de produção; agregar valor aos produtos; ensinar novas
tecnologias, habilidades e melhorias para os empreendimentos.


