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O projeto trabalhado pela bolsista de iniciação científica tem como foco as metas
traçadas pelo “Projeto de Educação Ambiental – PESCARTE”, uma iniciativa que
visa o planejamento e desenvolvimento de uma proposta de intervenção junto às
comunidades pesqueiras residentes na área de influência dos empreendimentos
da Petrobras, na Bacia de Campos, empreendida pelo Prof. Geraldo Timóteo,
visando promover o fortalecimento da organização comunitária. O programa de
iniciação científica em desenvolvimento tem como objetivo geral determinar a rede
de relações sociais entre os pescadores artesanais da comunidade localizada no
Farol de São Tomé, estudando as relações entre os indivíduos pela intensidade de
coesão e fluxo de recursos, delineando os laços fortes e fracos, teorizados por
Granovetter (2007), analisando seu impacto nas mesmas. Desse modo, será
possível estabelecer um estudo sobre a identidade social dessa população e
aspectos como a integração e o fluxo de informações e ações econômicas entre
os grupos, assim como determinar os NÓS nessas redes de relações, contribuindo
para o alcance dos objetivos do Projeto PESCARTE, e dessa forma, no
desenvolvimento das pesquisas na área de Ciências Humanas. Quanto ao
método, o projeto intenta levantar informações por meio da realização de
entrevistas com os pescadores artesanais e seus familiares residentes na
comunidade do Farol de São Thomé, o acompanhamento do cotidiano de algumas
famílias as serem selecionados, posteriormente, para a pesquisa, a realização de
gravações e filmagens para análise de conteúdo e seminários internos do grupo
de pesquisa formado em que serão analisados os avanços da pesquisa e
discussão e integração dos resultados obtidos, formatando a rede por meio do
software GIPHI. Espera-se com o desenvolvimento da pesquisa o delineamento da
rede social entre os Pescadores Artesanais, contribuindo, desse modo, para o
desenvolvimento do “Projeto de Educação Ambiental – PESCARTE, permitindo
que seus objetivos sejam alcançados. Além disso, busca-se o aprimoramento
técnico científico da bolsista, com vistas à sua plena integração ao Curso de
Ciências Sociais e o desenvolvimento de habilidades profissionais requeridas à
moderna prática dessa profissão, sendo relevante, para isso, à apreensão dos
aspectos fundamentais do método científico, da fundamentação teórica, a
construção de instrumentos de pesquisa, a análise dos resultados obtidos,
aquisição de experiência no trabalho em equipe de pesquisa.
Palavras-chave: insira aqui três palavras-chave, com o máximo de 40 caracteres
cada, em fonte Arial 12 e iniciadas por letras maiúsculas, separando-as por
vírgula.
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