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Introdução

O principal objetivo deste resumo é destacar as 
Conferências Estaduais da Aquicultura e Pesca no 
Estado de Pernambuco e suas convergências para a 
Conferência Nacional. Especificamente, pretende-se 
analisar as contribuições destas conferências para o 
setor pesqueiro e aquícola e o envolvimento do 
Programa de Educação Tutorial do Curso de 
Engenharia de Pesca (PET/Pesca) como representante 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco, neste 
grande fórum de discussão, interagindo com uma 
política pública. 

As conferências estaduais realizadas em todo país 
são eventos preparatórios para a Conferência Nacional 
que acontece no Distrito Federal, sendo uma iniciativa 
do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e do 
Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca (CONAPE).

Assim, foi a partir da criação da Secretaria Especial 
da Aquicultura e Pesca da Presidência da República 
(SEAP-PR) em 2003, que as políticas de 
desenvolvimento da pesca voltaram ao cenário nacional 
e, nesse mesmo ano, realizou-se a I Conferência 
Nacional de Aqüicultura e Pesca em Brasília, pelos 
mais de mil delegados vindos das diferentes regiões do 
país [1].

As Conferências de Aquicultura e Pesca do Estado 
de Pernambuco foram realizadas sob a coordenação da 
antiga Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca 
(SEAP/PR), através do seu escritório local, e contou 
com a participação de representantes do setor pesqueiro 
e aquícola, de órgãos federais e estaduais, de ONGs, e 
em maior, proporção de pescadores artesanais e 
aquicultores. 

A meta é consolidar uma política de 
desenvolvimento sustentável para a aquicultura e pesca 
no Estado de Pernambuco. Para isso é necessário 
refletir sobre as atividades, debater e construir 
coletivamente.

Material e métodos

As Conferências Estaduais obedeceram a certa 
padronização tendo como orientação num primeiro 

momento, as propostas para a política nacional da 
aquicultura e pesca, isto em 2003. Posteriormente, nas 
conferências de 2006 e 2009 foram utilizados textos-
base, produzidos pela então SEAP-PR [2 e 3] que 
subsidiaram a discussão nos Estados, explicando sobre 
a metodologia para a realização, a organização e o 
funcionamento do evento e o principal tema a ser 
abordado.

Dentre as recomendações estão: constituir Grupos de 
Trabalho (GT) com a participação de representantes da 
SEAP/PR e dos diversos segmentos da aquicultura e 
pesca; definir os critérios de escolha dos delegados 
para participação na conferência nacional.

A duração das conferencias estaduais é de dois dias. 
No primeiro dia, durante a manhã, acontece a abertura 
solene, juntamente com a apresentação da metodologia 
de trabalho, além da formação dos grupos temáticos. À
tarde são realizados os GT, onde é feita a leitura do 
texto-base gerando debates e propostas sobre a 
mudança ou manutenção dos pontos. No segundo dia, 
prossegue-se a continuação dos GT, finalizando com 
uma plenária e a indicação dos delegados para o evento 
nacional. 

É feita a preparação dos relatórios dos grupos 
temáticos a fim de apresentá-los à plenária geral. Cada 
grupo de trabalho é regido por um moderador com a 
finalidade de coordenar, organizar e acompanhar o 
funcionamento do grupo, havendo a participação de um
relator que assessora o moderador e registra as 
deliberações aprovadas pelos participantes.

O grupo do Programa de Educação Tutorial do 
Curso de Engenharia de Pesca (PET/ Pesca) da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 
participou de todas as CEAP de Pernambuco.

Resultados e discussão

A Tabela 1 sintetiza as três conferências ocorridas 
no Estado de Pernambuco com seus respectivos temas, 
período de realização e local.

A 1ª Conferência Estadual de Aquicultura e Pesca de 
Pernambuco foi importante para o PET/Pesca, pois 



dela participaram 6 (seis) petianos, incluindo a tutora, 
com a atribuição de delegados e suplentes.

A 2ª Conferência Estadual de Aquicultura e Pesca de 
Pernambuco teve como objetivo a realização de 
debates sobre o desenvolvimento, o apoio à cadeia 
produtiva, o ordenamento, pesquisa e estatística, a 
política internacional, a democratização, a participação 
popular e a estrutura institucional

Já a 3ª Conferência Estadual de Aquicultura e Pesca 
de Pernambuco teve o privilégio de ser o primeiro 
estado visitado pelo Ministro da Pesca e Aquicultura,
Altemir Gregolin, após a sanção pelo Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, da Lei que criou o Ministério da 
Pesca e Aquicultura e a nova Lei da Pesca. Foram 
reunidos representantes dos vários segmentos do setor e 
fez-se um balanço das políticas desenvolvidas pelos 
governos na área. O governo e as prefeituras de 
Pernambuco se fizeram presentes e contribuíram para 
as articulações em relação às políticas públicas.

Os relatórios com as discussões das Conferências 
Estaduais são encaminhados para a Conferência 
Nacional que este ano ocorrerá em Brasília no período 
de 30/09 e 01/10/2009. Na Tabela 2 encontram-se os 
locais e períodos das respectivas conferências 
nacionais. 

Bolsistas do PET/Pesca, em número de 5 integrantes 
(André Augusto Guimarães da Silva, Augusto 
Carvalho, Etevoldo Teotônio de Araújo Neto, Larissa 
Neves Simões de Souza e Marcelo Augusto Soares
Rego) participaram dessa última conferência estadual, 
auxiliando nos grupos de discussões formados, na 
qualidade de ajudantes da relatoria, assim como a 
tutora, Profa. Maria do Carmo F. Soares que moderou 
um dos GT. 

Seguindo a dinâmica da política dos Territórios de 
Pesca e Aquicultura, lançada em 2008, como resultado 
de decisões tomadas no processo de elaboração do 
Plano Mais Pesca e Aquicultura, documento de 
orientação estratégica do MPA, para os anos de 
2008/2001, o Estado de Pernambuco conseguiu 
avançar, já dividindo os GT compostos por pescadores 
artesanais e aquicultores em sua maioria, pelos grandes 
territórios do estado, denominados: Litoral Norte; 
Litoral Sul; Agreste; Sertão.

Um total de 75 delegados, entre pescadores de 
colônias, associações e sindicatos da categoria no 
Estado, vai representar Pernambuco na 3a Conferência
Nacional de Aquicultura e Pesca, a ser realizado no 
período de 30 de setembro a 02 de outubro, em 
Brasília. Os membros foram escolhidos durante a 
Conferência Estadual de Pesca, ocorrida no Mar Hotel, 
no Recife. Também foram eleitos representantes de 
instituições governamentais – UFRPE, UPE e a SARA.  
A tutora do PET/Pesca estará representando a UFRPE 
neste evento.

As Conferências Nacionais de Aquicultura e Pesca 
são convocadas, através do decreto presidencial. A 3a

Conferência Nacional o foi pelo Decreto de 20 de 

janeiro de 2009 [3], para ocorrer no período de 30 de 
setembro a 02 de outubro de 2009, em Brasília – DF, 
com a presença dos delegados de cada estado 
brasileiro.

A 1a Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca, 
em 2003, referendou a alfabetização de jovens e 
adultos, como prioritária para o setor pesqueiro pelos 
mais de mil delegados vindos das diferentes regiões do 
país [1]. E então o governo federal, em 2003, criou o 
Programa Pescando Letras, direcionado à 
alfabetização de jovens e adultos pescadores e 
aquicultores.

A 2a Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca, 
realizada em 2006 teve dois fatos marcantes e que se 
destacaram: (i) a solicitação da plenária para que fosse 
criado em definitivo o Ministério da Pesca e 
Aquicultura e, (ii) o descontentamento do setor 
pesqueiro e aquícola com a atuação do IBAMA, 
deixando claro após uma manifestação massiva dos 
presentes em plenária final, que defendeu e aprovou 
uma proposta na qual a SEAP-PR além de ser 
responsável pelo fomento e desenvolvimento da pesca 
e da aquicultura, assumisse a fiscalização e o 
licenciamento da atividade.

Para a 3a Conferência Nacional de Aquicultura e 
Pesca, em 2009, terá os seguintes objetivos: (i) 
Garantir a participação social na definição das políticas 
públicas para o setor; (ii) Avaliar as políticas públicas 
implementadas pela SEAP-PR com base nas resoluções 
das conferências anteriores, do Encontro Nacional dos 
trabalhadores da Pesca e Aquicultura e no Plano de 
Desenvolvimento Sustentável-Mais Pesca e 
Aquicultura e (iii) Consolidar uma política de estado 
para o desenvolvimento sustentável de Aquicultura e 
Pesca.

No passado, o Estado tomava para si toda a 
responsabilidade e o controle das políticas públicas 
para o desenvolvimento, mas na atualidade, ele divide 
essa responsabilidade com as organizações não-
governamentais, privadas, e mesmo com organizações 
públicas, estaduais e municipais. A participação dos 
atores sociais organizados passou a ser condição 
fundamental nesse processo. Essa nova postura do 
Estado é denominada por Kliksberg de "Estado social 
inteligente" que diz: Um Estado social inteligente 
implica reformas profundas do Estado no mundo em 
desenvolvimento nestas direções e em outras que 
podem ser acrescentadas. Orientação clara a serviços 
públicos básicos para todos, criação de uma 
institucionalidade social forte e eficiente, montagem de 
um sistema de informação para o plano e 
monitoramento das políticas sociais, articulação 
interorganizacional, descentralização, participação 
comunitária ampla, redes inter-sociais, transparência, 
um enfoque de gerência social [4]
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Tabela 1. Resumo das Conferências Estaduais de Aquicultura e Pesca do Estado Pernambuco, com respectivos períodos e locais de 

realização

CEAP Tema Período Local

1a Uma conversa com pescadores para ajudar 
o Brasil a produzir muito mais.

11 e 12 de outubro de 2003
Universidade Federal Rural de 

Pernambuco – UFRPE, Dois Irmãos, 
Recife, PE

2a Aquicultura e Pesca: uma política de 
desenvolvimento sustentável para o Brasil

09 e 10 de fevereiro de 2006
Universidade Federal Rural de 

Pernambuco – UFRPE, Dois Irmãos, 
Recife, PE

3a
Consolidação de uma política de Estado 
para o desenvolvimento sustentável de 

Aqüicultura e Pesca
30 de junho e 01 de julho de 2009 Mar Hotel, Boa Viagem, Recife, PE

Tabela 2. Conferências Nacionais da Aquicultura e Pesca com período, locais de realização e número estimado de participantes sob a 

forma de delegados.

CNAP Período Local Número estimado de participantes

1a 25 a 27 de novembro de 2003 Brasilia-DF 1.000

2a 14 a 16 de março de 2006 Luziânia-GO 1.200

3a 30 de setembro a 02 de outubro de 2009 Brasília - DF -




