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PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

As entrevistas foram feitas com o intuito de aproximar os jovens do 

REMA da comunidade pesqueira e também de buscar uma 

validação das ações que estes realizam. As entrevistas foram 

realizadas com pessoas que pertencem a diferentes perfis 

socioeconômicos da comunidade. Para isso foram feitas entrevistas 

com pessoas diretamente ligadas a pesca (pescadores, mulher e 

filhos de pescadores e aposentados pela pesca), representantes 

dos órgãos públicos, representantes ou associados das Colônias 

e/ou Associações de pescadores e moradores em geral. 

Em Macaé foram entrevistados 17 moradores com os seguintes 

perfis: 

CATEGORIAS N° DE ENTREVISTADOS 

Vínculo direto com a pesca 12 

Representantes de 
associações e colônias 

1 

Representantes de órgãos 
públicos 

1 

Moradores do município 3 

TOTAL 17 
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EIXO 1: DESVALORIZAÇÃO DA CULTURA DA PESCA 

No primeiro eixo foram feitas 13 perguntas a respeito da desvalorização da 

cultura da pesca. Perguntas que abordaram a visão da própria comunidade 

a respeito da valorização da pesca pelos governantes, pelos moradores da 

comunidade e pelos jovens. 

 

 

 

6 PESSOAS 

Pergunta  1 - A pesca artesanal é uma atividade importante no seu 
município? 

SIM 

NÃO 

4 PESSOAS 

2 PESSOAS 

Pergunta 2 - Você acha que os moradores do município reconhecem a 
importância  dessa atividade? 

SIM 

NÃO 
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Pergunta 4 - Por que você acha que a pesca não é reconhecida como atividade importante? 

Acho que é 
reconhecida 

sim 

Porque é uma 
atividade 

tradicional e 
ninguém 

reconhece isso 

Porque só querem 
saber de outras 

atividades (P&G, 
turismo, etc.) 

Outra 

 1 Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistados 

1. Por não ser divulgada e 

valorizada. 

2. Preconceito 

3. Por falta de incentivo político 

 

 

6 PESSOAS 

Pergunta 3 - Você acha que os governantes dão a devida atenção 
para essa atividade? 

SIM 

NÃO 

4 PESSOAS 

2 PESSOAS 

Pergunta 5 - Você acha que os próprios pescadores reconhecem a 
atividade deles como importante para a sociedade? 

SIM 

NÃO 



 

 
 

 

PEA 

Campo de Frade 

“A realização do PEA – Campo do 
Frade é uma medida de mitigação 

exigida pelo licenciamento 
ambiental federal, conduzido pelo 

IBAMA”.  

 

 

 

 

 

6 PESSOAS 

Pergunta  7 -Você acha que os jovens se interessam pela pesca? 

SIM 

NÃO 

6 PESSOAS 

Pergunta 8 -A escola é adequada aos jovens que querem ser pescadores? 

SIM 

NÃO 

Pergunta 6 - No caso de ter respondido não à pergunta anterior, explique o motivo. 

Porque as organizações dos pescadores não 
funcionam 

Porque os pescadores são desunidos 

2 Entrevistados 1 Entrevistado 
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Caso tenha respondido não à pergunta anterior, explique o motivo. 

Porque não dá pra pescar 
e ir à escola 

Porque a escola é ruim Outra 

 1 Entrevistado 1 Entrevistado   

 

 

EIXO 2: FALTA DE INFORMAÇÕES DOS PESCADORES 

ARTESANAIS 

Neste eixo foram feitas 21 perguntas sobre a falta de informação que cerca 

a comunidade pesqueira. Perguntas sobre o conhecimento a respeito de 

Políticas Públicas voltadas para o pescador, sobre audiências públicas 

realizadas no município e ainda sobre o licenciamento ambiental de 

indústrias de P&G compuseram o questionaram. 

 

 

 

 

7 PESSOAS 

2 ESSOAS 

Pergunta 1 - Você sabe o que são políticas públicas? 

SIM 

NÃO 
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4 PESSOAS 

5 PESSOAS 

Pergunta 2 - Você conhece alguma política pública voltada aos 
pescadores artesanais? 

SIM 

NÃO 

3 PESSOAS 

6 PESSOAS 

 Pergunta 3 - Você acha que os pescadores conhecem as políticas 

voltadas a eles? 

SIM 

NÃO 

1 PESSOA 

 8 PESSOAS 

Pergunta 4 - Você acha que as informações sobre políticas públicas estão 
disponíveis e com linguagem clara para os pescadores? 

SIM 

NÃO 
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Pergunta 7 - Como essa informação poderia ser melhorada? 

Apresentando a eles (os pescadores) essas informações. 

Por meio da comunicação direta com os pescadores. Poderia ser usado radio para comunicar. 

Cumprimento de promessas eleitorais. 

Fazendo mais reuniões e explicando melhor. 

Divulgação (internet, tv, panfletos). 

Divulgação mais acessível. 

Ter um responsável na colônia ou na associação para passar as informações aos pescadores. 

Órgãos públicos trazendo essa informação clara. 

9 PESSOAS 

 Pergunta 6 - Você acha importante que a informação sobre as políticas 

públicas seja melhorada? 

SIM 

NÃO 

Pergunta 5 - Se você respondeu não à pergunta anterior, explique o motivo. 

Falta 
informação 
disponível. 

O pescador 
não quer 

saber disso. 

O pescador não 
entende sobre 
o assunto (não 
tem estudo ou 
coisa parecida). 

Os 
pescadores 

estão 
desorganiz

ados. 

As políticas só 
chegam 

através das 
Colônias/Asso

ciações. 

Outra 

4 Entrevistados 1 Entrevistado 1 Entrevistado -  -  

1. As colônias não 

repassam.  

2. Falta de 

comprometimento 

dos lideres da 

colônia.   

3. Os pescadores 

não se unem pra 

esses motivos. 
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 Pergunta 8 - Em sua opinião, qual o papel das organizações dos pescadores (Colônias, 
Associações) para que os pescadores tenham acesso às informações sobre políticas públicas 

voltadas a sua categoria? 

Intermediar a 
relação entre 
os pescadores 

e o poder 
público. 

Exigir do 
governo o 

funcioname
nto das 
políticas 
públicas 

existentes. 

Exigir do 
governo a 

construção de 
políticas 

públicas que 
beneficiem os 
pescadores.  

Ajudar os 
pescadores a 
acessarem as 

políticas 
existentes. 

Outra 

2 Entrevistados -  -  6 Entrevistados 

1. Divulgação e reunião para os 

pescadores entenderem.  

2. Promovendo palestras, 

reuniões, encontros. 

3. Uma pessoa para passar a 

informação 

 

 

 

 

 

 

7 PESSOAS 

2 PESSOAS 

 Pergunta 9 - Você tem conhecimento sobre o que é o licenciamento 

ambiental? 

SIM 

NÃO 
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7 PESSOAS 

2 PESSOAS 

Pergunta 10 - Você sabia que alguns projetos auxiliam os pescadores a 
conhecerem e acessarem seus direitos, pois estes recebem os impactos da 

indústria do petróleo?  

SIM 

NÃO 

5 PESSOAS 

3 PESSOAS 

Pergunta 11 - Você conhece algum destes projetos? 

SIM 

NÃO 

7 PESSOAS 

2 PESSOAS 

 Pergunta 12 - Você acha importante os pescadores terem mais 

conhecimento sobre o processo de licenciamento para aa indústria de 
petróleo? 

SIM 

NÃO 
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Pergunta 13 - Se você  respondeu sim  para a pergunta anterior, explique o motivo. 

Para conhecer 
melhor os 

direitos dos 
pescadores e 

melhorar suas 
condições de 

trabalho no mar.  

Para poder 
participar e opinar 
na construção dos 
empreendimentos.  

Para conseguir 
enfrentar os 

impactos que 
atingem a 

pesca. 

Para poder 
conseguir 
trabalho 

para si ou 
para seus 

filhos 
melhorando 
sua renda. 

Outra 

3 Entrevistados  - 2 Entrevistados  - 

1. As espécies de peixe 

estão sumindo.  

2. Para terem 

conhecimento. 

 

 

 

7 PESSOAS 

2 PESSOAS 

Pergunta 14 - Você sabe o que é uma audiência pública?    

SIM 

NÃO 

6 PESSOAS 

 3 PESSOAS 

 Pergunta 15 - Já participou de alguma?    

SIM 

NÃO 
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 Pergunta 17 - Se você respondeu não, por que você acha que os pescadores não conseguem 
defender seus direitos ou encaminhar suas questões nos espaços públicos? 

Acho que eles 
conseguem 
encaminhar 

suas questões 
sim. 

Pois falta 
informação 

sobre as 
políticas e os 
espaços de 

participação 
existentes. 

Pois os 
pescadores 

não tem 
interesse no 

assunto. 

Pois os 
pescadores 

estão 
desorganizad

os. 

Outra 

 - 2 Entrevistados 1 Etntrevistado  - 

1. Eles não entendem nada.  

2. As pessoas envolvidas com 

política colocam barreiras.  

3. Eles não tem preferência 

(não tomam partido de 

nada). 

 

 

 

 

 

 

4 PESSOAS 

5 PESSOAS 

Pergunta 16 - Os pescadores conseguem participar de forma qualificada 
durante as audiências públicas? Eles conseguem encaminhar suas 

questões? 

SIM 

NÃO 
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5 PESSOAS 

4 PESSOAS 

 Pergunta 18 - Você acha que os pescadores  do seu município 
conhecem os problemas e as formas que pescadores de outros 

lugares estão utilizando para enfrentar a os seus problemas? 

SIM 

NÃO 

8 PESSOAS 

1 PESSOAS 

Pergunta 19 - Você acha que conhecer os problemas de outros 
pescadores poderia ajudá-los a enfrentar melhor os seus problemas de 

maneira coletiva?  

SIM 

NÃO 
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Pergunta 20 - Por que? 

Para passar suas exigências e aprendermos com eles. 

Às vezes eles tem algo novo para ensinar. 

Porque estamos na mesma classe. A pescaria só muda o nome mas e a mesma 
coisa em todos os lugares. 

Através do conhecimento e parcerias, os pescadores podem ser ajudados. 

Pois a união faz a força 

Eles podem utilizar de alguma maneira esse novo conhecimento. 

Pela troca de experiência. 

Pois eles só pensam em si mesmos. 

Os problemas deles são os mesmo daqui. 

 

Pergunta 21 - Que tipo de ação os jovens do Projeto REMA poderiam realizar para melhorar a 
informação dos pescadores sobre políticas públicas? 

Reuniões 

Reuniões Explicativas 

Fazendo reuniões explicativas. 

Cursos de qualificação (pintura de embarcações e etc). 

Fazendo palestras, folders, cartazes. 

Baseando-se nas leis, consultoria, ajudando na informação. 

Palestras 

Ir diretamente aos pescadores passar essa informação. 

Informar os pescadores. 
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Pergunta 22 - Que tipo de ação os jovens do Projeto REMA poderiam realizar para melhorar a 
informação dos pescadores sobre a indústria do petróleo? 

Reuniões 

Reuniões Explicativas 

Fazendo reuniões explicativas. 

Palestras, reuniões, mostrar o projeto. 

Explicando de forma clara e objetiva. 

Passando informação sobre o INEIA, secretaria de meio ambiente e etc. 

Palestras 

Fazendo pesquisas com eles. 

Trazer a informação. 
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EIXO 3: FALTA DE ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS 
PESCADORES ARTESANAIS 

O Eixo III foi composto por 13 perguntas que tinham por objetivo investigar 
como os entrevistados enxergam a organização e a articulação dos 
pescadores artesanais. Neste sentido, foram feitas perguntas sobre a 
existência e representatividade das Colônias/Associações; sobre como os 
pescadores costumam se organizar e ainda sobre quais ações podem ser 
realizadas a fim de que os pescadores sejam mais articulados. 
 
 

 
 

 

Pergunta 2 - Qual (ais)? 

Secretaria de pesca, associação de pescadores. 

Colônia, associação de pesca. 

Colônia, associação de pesca, secretaria. 

Colônia. Associação de pesca, secretaria de pesca. 

Colônia, associação de pesca. 

6 PESSOAS 

 3 PESSOAS 

Pergunta 1 - Você conhece alguma organização dos pescadores em 
seu município? 

SIM 

NÃO 



 

 
 

 

PEA 

Campo de Frade 

“A realização do PEA – Campo do 
Frade é uma medida de mitigação 

exigida pelo licenciamento 
ambiental federal, conduzido pelo 

IBAMA”.  

 

 

 

Pergunta 4 - Por que? 

Porque elas não se organizam e poderiam se unir para ajudar os pescadores. 

Porque ela existe para isso. Mas não faz. 

Só fazem coisas para beneficio próprio. Dão pequenas coisinhas para o pescador e 
fica por isso mesmo 

Porque agem pelo pescador. Mais deveriam fazer mais 

Eles tentam fazer o melhor, ajudar, correr atrás. 

Não do jeito que deveriam, poderiam fazer mais. 

Não visam o interesse do pescador. 

 

Pergunta 5 - Em sua opinião qual o papel da Colônia/Associação de Pescadores?  

Ajudar e saber o que os pescadores precisam para melhorar a vida deles. "a secretaria de pesca é 
desnecessária, por que não sei o que ela faz). 

Apresentar documentos do defeso. 

Informar os pescadores sobre seus direitos e deveres. 

Reivindicar melhorias para a pesca. 

Ajudar o pescador. 

Defesa do pescador, recorrer a colônia quando precisa de algo. 

Para ajudar ao máximo os pescadores. 

Representar legalmente o pescador. Resolver problemas jurídicos. 

Ajudar 

 

 

4 PESSOAS 

5 PESSOAS 

Pergunta 3 - Em sua opinião, essa(as) organização(ões) realmente 
representam os pescadores? 

SIM 

NÃO 
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Pergunta 8 - No caso de ter respondido não à pergunta anterior, explique o motivo. 

Acredita 
que eles 
acham 

importante 
sim. 

Porque 
não se 
sentem 

represent
ados pelo 
president
e eleito. 

Porque não 
sabem da 

existência da 
Colônia/Asso

ciação. 

Porque os 
pescadore
s acham 

que a 
atividade 
de pesca 
artesanal 

é 
desvaloriz

ada. 

Porque a 
Colônia/Asso

ciação não 
funciona. 

Porque os 
pescadores 

são 
desunidos. 

Outra 

-  -   - -  -  1 
Qualquer coisa que 
precisa, recorrem a 

colônia. 

 

 

9 PESSOAS 

Pergunta 6 - Você acredita que a Colônia/Associação seja importante 
para a organização dos pescadores artesanais? 

SIM 

NÃO 

8 PESSOAS 

1 PESSOA 

 Pergunta 7 - Você acredita que os pescadores acham importante se 

organizar e se articular em uma Colônia/Associação de Pescadores? 

SIM 

NÃO 
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Pergunta 9 - Na sua opinião, qual é o motivo de os pescadores se reunirem em Colônias/Associações? 

Para 
estarem 

informados 
sobre a 
pesca. 

Porque 
consideram 
importante 

se 
organizar. 

Por 
obrigação 

Para terem 
direito a 
algumas 
políticas 
públicas, 
como o 
seguro 
defeso. 

Por influência da 
direção da 

Colônia/Associação 
Outra 

1 
Entrevistado 

-   - 
6 

Entrevistados 
-  

1. Quase não se 

reúnem.  

2. Por interesses 

próprios.  

3. Para materiais, 

remédios, ajuda. 

 

 

 

 

 

  

 

9 PESSOAS 

Pergunta 10 - Você acha que os pescadores precisam se organizar/se 
articular mais? 

SIM 

NÃO 
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 Pergunta 11 - No caso de ter respondido sim à pergunta acima, explique o motivo.  

Não 
considera 

importante 
os 

pescadores 
se 

organizarem 
mais. 

Para terem 
mais 

informações 
sobre 

políticas 
públicas 
para os 

pescadores. 

Para 
buscarem a 

maior 
valorização 

da 
profissão. 

Para 
lutarem 

pelos seus 
direitos de 

forma 
articulada.  

Para 
enfrentar a 
indústria de 

P & G. 

Para 
enfrentar 

empreendi
mentos 

que estão 
surgindo 

no 
município. 

Outra 

2 
Entrevistados 

 2 
Entrevistados 

3 
Entrevistados 

5 
Entrevistados 

2 
Entrevistados 

1 
entrevistado 

1. Para terem 

mais força. 

2. Para se unirem. 

3. Para defender 

o que pensam.  

4. Para se unir 

mais 

 

Pergunta 12 - O que você acha que pode estimular uma maior organização/articulação entre os 
pescadores? 

As 
organizações 

dos 
pescadores 

devem 
oferecer 
cursos de 
formação. 

As 
organizações 

dos 
pescadores 

devem 
divulgar 

mais suas 
ações. 

Os 
pescadores 
devem ter 

mais 
interesse e 
buscar se 

organizarem. 

As 
organizações 
precisam ter 

lideranças 
que 

representem 
os 

pescadores.  

As 
organizações 

devem 
proporcionar 

um 
ambiente de 

convívio 
melhor. 

Outra 

1 Entrevistado 
3 

Entrevistados 
4 

Entrevistados 
2 

Entrevistados 
1 Entrevistado 

1. Que tivesse uma liderança 
de pulso forte realmente 

e competente.  
2. Oferecendo algo.  

3. Mais diálogos entre si.  
4. Não sabe, não consegue 

imaginar, pois estão 
desacreditados e 

desunidos. 
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Pergunta 13 - Em sua opinião, que tipo de ação os jovens do Projeto REMA poderiam realizar para 
melhorar a organização/articulação dos pescadores artesanais? 

Entrevistar os órgãos de pescadores sobre o que eles estão fazendo por eles, o que eles pretendem fazer. 
Poderiam pedir aos pescadores que fizesses perguntas para vocês do rema, encaminhar para os líderes de 

organizações de pescadores. 

Reuniões não seriam uma boa opção. 

"Ter mais paciência!" "palestra sobre união, falar sobre a importância da pesca." 

Marcar eventos para promover a união. 

Conscientização 

Conscientizar os pescadores das suas ações, e incentiva-los a se unirem. 

 


