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PERFIL DOS ENTREVISTADOS 
 

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

projeto REMA da comunidade pesqueira e também de buscar uma 

validação das ações que estes realizam. As entrevistas foram 

realizadas com pessoas da comunidade que têm diferentes perfis 

socioeconômicos. Para isso, as entrevistas foram feitas com pessoas 

diretamente ligadas a pesca (pescadores, suas mulheres, filhos e 

aposentados pela pesca), representantes dos órgãos públicos, 

representantes ou associados das Colônias e/ou Associações de 

pescadores e moradores em geral. 

Em Cabo Frio foram entrevistados 39 membros da comunidade com 

os seguintes perfis: 

 

CATEGORIA Nº DE ENTREVISTADOS 

Vínculo direto com a 
pesca 

11 

Representantes de 
órgãos públicos 

6 

Moradores dos 
municípios 

22 

TOTAL 39 

 



 
 

 

PEA 

Campo de Frade 

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

exigida pelo licenciamento 
ambiental federal, conduzido pelo 

IBAMA”.  
 

EIXO 1: DESVALORIZAÇÃO DA CULTURA DA PESCA 
 

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

cultura da pesca, que estão apresentadas abaixo em forma de gráficos e 

tabelas. Perguntas que abordaram a visão da própria comunidade a respeito 

da valorização da pesca pelos governantes, pelos moradores da comunidade 

e pelos jovens. 

 

 

 

11 PESSOAS 

5 PESSOAS 

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

SIM 

NÃO 

16 PESSOAS 

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

SIM 
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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 dá 
pouco 

dinheiro 

Porque é uma 
atividade 

tradicional e 
ninguém 

reconhece isso. 

Porque só querem 
saber de outras 

atividades (P&G, 
turismo, etc.) 

Outra 

6 PESSOAS - 1 PESSOA - 

Por causa das grandes 
empresas (Itajuru). 

Falta de incentivo do 
governo aos pescadores. 

Pela falta de cuidado com 
os pescadores. 

Porque não precisa de 
estudo. 

O governo não vê como 
atividade rentável. 

Por causa das grandes 
embarcações. 

Precisa ser divulgada. 

 

 

 

2 PESSOAS 

14 PESSOAS 

Pergunta 3 - Os governantes dão a devida importânica à 
atividade pesqueira? 

SIM 

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

Porque 
acham que 
a renda é 

baixa. 

Porque é uma 
atividade muito 

perigosa. 

Porque as 
organizações dos 
pescadores não 

funcionam. 

Porque os 
pescadores são 

desunidos. 
Outra 

- 
 

- 
 

 
1 PESSOA 

 

 
      1 PESSOA 

 

Porque os pescadores 
são negligentes nessa 

área. 

Desvalorização dos 
pescadores. 

Precisa ser divulgada. 

Porque os pescadores 
tinham que trabalhar 

mais. 

 

 

 

 

 

10 PESSOAS 

6 PESSOAS 

Pergunta 5 - Os próprios pescadores reconhecem a 
importância da atividade? 

SIM 

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

Porque 
querem 

uma renda 
melhor 

Porque eles 
têm que 
estudar 

Porque é 
um trabalho 

muito 
perigoso 

Porque é um 
trabalho 

pouco 
reconhecido 

pelas pessoas 

Porque querem 
que eles 

trabalhem na 
indústria do 

petróleo 

Outra 

3 PESSOAS 4 PESSOAS 2 PESSOAS 5 PESSOAS - 

Porque veem que os 
pais sofrem (exercendo 
a profissão na pesca). 

Por causa da 
desigualdade. 

Porque não tem auxilio 
do governo. 

Por causa da escassez 
dos peixes. 

Sem futuro. 

 

 

 

1 PESSOA 

15 PESSOAS 

Pergunta 7 - Os pescadores querem que seus filhos 
sejam pescadores também? 

SIM 

NÃO 
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16 PESSOAS 

Pergunta 9 - Os jovens se interessam pela pesca? 

NÃO 

5 PESSOAS 

11 PESSOAS 

Pergunta 10 - A escola é adequada ao jovens que 
querem ser pescadores? 

SIM 

NÃO 
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Pergunta 11 - Caso tenha respondido não à pergunta anterior, explique 
o motivo. 

Porque ninguém 
quer saber de estudo 

Porque não dá pra 
pescar e ir à escola 

Porque a escola é 
ruim 

Outra 

 -  - - 

Porque não tem cursos e atividades 
sobre o desenvolvimento da pesca. 

Porque as escolas não oferecem 
cursos de pesca. 

A escola não ensina diretamente a 
pesca. 

Falta de incentivo na escola. 

Porque a pesca vai de mal a pior. 

Pescaria escassa (Falta de peixe). 

Não conta no currículo. 

Porque a escola não dá o 
conhecimento da pesca. 

Porque não tem atividade 
relacionada à pesca. 

Não tem conhecimento. 

Não existe uma agregação de escola 
e meio ambiente. 
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Pergunta 13 - Que tipo de ação os jovens do Projeto REMA poderiam realizar 
para valorizar a pesca artesanal? 

Ajudar o pescador s ver o que ele faz é errado (Conscientização das ações). 
Oferecer estudos de pesca. 

Fazer um curso de especialização dentro da pesca. 

Reuniões com mais informações. 

Conscientizar os pescadores dos seus deveres e direitos. 
Mais facilidade de barcos. 

Apelo de sistema de cota para a pesca industrial para quando chegar a um limite eles 
pararem. 

Fazer uma cooperativa para vendo dos peixes com um preço regularizado. 
Regularização no valor do peixe (pagam pouco). 

Limite da colocação das redes na pedra para deixar o peixe crescer (se reproduzir). 

Passar o conhecimento. 

Conscientizar a população que a população que a pesca artesanal é importante para a 
população, saúde, sociedade, etc. 

Educação ambiental (necessidade de preservação dos estoques pesqueiros, divulgação da 
legislação pertinente e etc.) 

Fazer a divulgação da pesca. 

Orientar mais os jovens. 

Uma escola seria muito bom e deveria haver mais divulgação do Projeto aqui em Tamoios. 

15 PESSOAS 

1 PESSOA 

Pergunta 12 - Deveria haver uma escola específica 
para pescadores? 

SIM 

NÃO 
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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 das 

indústrias de Petróleo & Gás compuseram o questionário. 

3 PESSOAS 

8 PESSOAS 

Pergunta 1 - Você sabe o que são políticas públicas? 

SIM 

NÃO 

3 PESSOAS 

8 PESSOAS 

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

SIM 

NÃO 
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Pergunta 2 - Qual política pública você 
conhece? 

Malha da rede, a distribuição da pesca e distribuição e 
tamanho do pescado. 

Defeso. 

3 PESSOAS 

8 PESSOAS 

Pergunta 3 - Você acha que os pescadores conhecem 
as políticas voltadas a eles? 

SIM 

NÃO 

3 PESSOAS 

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 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 

desorganizados. 

As políticas só 
chegam através das 

Colônias/Associações. 
Outra 

2 PESSOAS 0 PESSOAS 3 PESSOAS 0 PESSOAS 3 PESSOAS 

Porque eles falam 
uma coisa e não 

confirmam o que eles 
falam, os políticos. 

Porque não estão 
fazendo o serviço 

correto. 

Porque as 
informações sobre as 
audiências públicas 

não estão 
disponíveis. 
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Pergunta 7 - Como essa informação poderia ser melhorada? 

Reunir os pescadores. Os pescadores e as colônias assumirem responsabilidades. 

Reuniões. 

Através da associação dos pescadores e alguém para a informação 

Através dos políticos. 

Divulgar nas redes sociais. 

Tendo alguém diariamente ajudando, dando informação. 

Mudança de política 

Qualificar fiscais, multa por jogar lixo, lei mais pesadas 

Utilizando as participações destas associações para que nivele as informações 

Mais contato com os órgãos que as criam e repassem diretamente para eles. 

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 funcionamento 

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 PESSOAS 1 PESSOA 1 PESSOA 1 PESSOA 

Não cumprir o que é de 
responsabilidade deles. 

Nenhum, é apenas um 
cargo político que não 

gera influência. 

Não sei – Respondido por 
quatro pessoas. 
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3 PESSOAS 

8 PESSOAS 

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

SIM 

NÃO 

3 PESSOAS 

8 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 

 2 PESSOAS 

9 PESSOAS 

Pergunta 11 - Você conhece algum destes projetos? 

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 

- 2 PESSOAS - - 

É muito importante que os 

pescadores saibam sobre o 

licenciamento. 

Tinha que estar ciente sobre 

o pescador. 

Ficaria mais fácil para todos. 

Que eles estão responsáveis 

para ajudar os pescadores. 

Ajudar a preservar a natureza 

onde tem o sustento deles. 

Porque impacta diretamente 

nas suas profissões. 

 

 

 

11 PESSOAS 

Pergunta 12 - Você acha importante os pescadores terem 
mais conhecimento sobre o processo de licenciamento para 

a indústria de petróleo? 

SIM 
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9 PESSOAS 

2 PESSOAS 

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

SIM 

NÃO 

 3 PESSOAS 

8 PESSOAS 

Pergunta 15 - Já participou de alguma? 

SIM 

NÃO 

2 PESSOAS 

9 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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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 

estão 
desorganizados. 

Pois os 
pescadores não 
tem interesse 
no assunto. 

Outra 

- 2 PESSOAS - - 

Porque nem todos entendem. 

São muito relaxados, não 
procuram saber. 

Porque são pessoas leigas. 

Não tem informação. 

Porque nunca sabe a data. 

Porque eles não têm estudos. 

Porque muitos deles são 
leigos. 

 

 

 

 

 

 

3 PESSOAS 

8 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 
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Pergunta 19 - Por quê Você acha que conhecer os problemas de outros 
pescadores poderia ajudá-los a enfrentar melhor os seus problemas de 

maneira coletiva? 
Porque uma mão lava a outra. 

Porque não entende nada. 

Porque iriam saber tomar atitudes. 

Os mais velhos são mais experientes. 

Não porque cada um tem seus problemas. 

Porque são sem organização, só pensam em dinheiro. 

Porque eles vão e podem trazer melhoramento dos problemas. 

Porque sabendo o mal que causa pra um não vão deixar acontecer com eles. 

Porque a realidade é a mesma, mas as políticas são específicas para cada região. 

Porque os problemas acabam sendo os mesmos e já tem uma solução. 
 

 

 

 

 

 

 

7 PESSOAS 

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

públicas? 
Reunir todos na colônia. 

Do jeito que nós quisermos. 

Reunião na associação com os pescadores. 

Fazer uma reunião junto com os pescadores. 

Divulgar nas redes sociais, fazer apresentações. 

Colocar em acesso as informações. Mais palestras. 

Distribuir panfletos. 

Ter união, fazer fórum trocando ideias. 

Levando um pouco do nosso conhecimento para que eles se informem. 

Trabalho de conscientização sobre a manutenção da pesca artesanal. 

Dando palestras e oficinas - mais didático. 
 

 

 

Pergunta 21 - Por que você acha que conhecer os problemas de outros 
pescadores poderia ajudá-los a enfrentar melhor os seus problemas? 

 

Reunir todos. 

Cursinho para saber o que pode ou não pode. 

Através de palestras do petróleo. 

Trazer as informações pra eles sobre acidentes e etc. 

Ir à colônia saber mais e ir na associação deles. 

Nunca viu. 

Jornal e panfletos. 

Aprender a fiscalizar e se estruturar. 

Audiência pública. 

Trabalho e conscientização sobre a indústria do petróleo agindo com as associações – capacitando. 

Dando palestras e oficinas - mais didático. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

8 PESSOAS 

4 PESSOAS 

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

SIM 

NÃO 

 

Pergunta 1 – Qual organização de pescadores você conhece? 
 

Oito pessoas falaram “Colônia de Pesca” 
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Pergunta 2 – Por que, em sua opinião, essas organizações realmente 
representam os pescadores?  

Porque, quando precisa, eles ajudam. 

Porque traz bastantes benefícios para os pescadores. 

Ajudar a organizar a pescaria. 

Porque vivem reclamando. 

Ainda é meio fraca. 

Porque não entende. 

Muito desorganizado. 

Porque é a função deles. 

Qualquer coisa que depender dela, ela ajuda. 

Há muita falcatrua. 

 

 

 

 

 

6 PESSOAS 5 PESSOAS 

Pergunta 2 - Em sua opinião, essa(as) organização(ões) 
realmente representam os pescadores? 

SIM 

NÃO 
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12 PESSOAS 

Pergunta 4 - Você acredita que a Colônia/Associação seja 
importante para a organização dos pescadores 

artesanais? 

SIM 

Pergunta 3 - Em sua opinião qual o papel da Colônia/Associação de 
Pescadores?  

Ela é obrigada a representar os pescadores. 

O papel é defender os direitos dos pescadores, e a obrigação de estudo. 

Providenciar a retirada de estacamentos e limpeza da lagoa. 

Ajudar os pescadores 

Organizar os pescadores 

Para garantir emprego 

Preservação e conscientização ambiental 

Mostrar as leis dos pescadores 

O papel é ajudar os pescadores 

Assinar a carteira dos pescadores, melhorar a pesca 

Resgatar o local de pesca. 

Intervir a favor do pescador e da Lagoa 
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Pergunta 6 - No caso de ter respondido não à pergunta anterior, explique o 
motivo. 

Acredita 
que eles 
acham 

importante 
sim. 

Porque não se 
sentem 

representados 
pelo 

presidente 
eleito. 

Porque não 
sabem da 

existência da 
Colônia/Associ

ação. 

Porque os 
pescadores 

acham que a 
atividade de 

pesca artesanal 
é 

desvalorizada. 

Porque a 
Colônia/ 

Associação 
não 

funciona. 

Porque os 
pescadores 

são 
desunidos. 

Outra 

 -  -   -  -  - 1 PESSOA 

É que não 
conseguem 
entender a 

importância da 
colônia/ 

associação. 

  

 

 

 

 

 

10 PESSOAS 

 2 PESSOAS 

Pergunta 5 - Você acredita que os pescadores acham 
importante se organizar e se articular em uma 

Colônia/Associação de Pescadores?  

SIM 

NÃO 
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12 PESSOAS 

Pergunta 8 - Você acha que os pescadores precisam se 
organizar/se articular mais? 

SIM 

Pergunta 7 - 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/Asso-

ciação. 

Outra 

2 PESSOAS  1 PESSOA 1 PESSOA 4 PESSOAS - 

Só quando precisa/ 
desunido. 

Se favorecer no 
período do defeso. 

Conversar sobre os 
materiais da pesca. 

Apenas 
financeiramente. 



 
 

 

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 9 – Se respondeu Sim à pergunta anterior, 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 

empreendim

entos que 

estão 

surgindo no 

município. 

Para 

enfrentar 

a pesca 

industrial. 

Outra 

- 1 PESSOA 2 PESSOAS 2 PESSOAS - 1 PESSOA - 

Eles chegam a 
uma conclusão 
para o bem de 

todos. 

Para ficar mais 
forte a 

comunidade 
pesqueira. 

Se unir mais 
para conseguir 

mais coisas. 

Para enfrentar 
dificuldades. 

Melhorar a 
qualidade da 

pesca e 
segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 10 - 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 PESSOA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

3 PESSOAS 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 

A transportadora/ um 
lugar para colocar a 

mercadoria. 

A alfabetização para 
entender seus direitos. 

Ajuda do poder 
público. 

Pesca consciente. 

Melhorar a pesca para 
os trabalhadores.  

Incentivo a mais do 
governo e qualidade 

do trabalho. 

 

Pergunta 11 - Em sua opinião, que tipo de ação os jovens do Projeto REMA 
poderiam realizar para melhorar a organização/articulação dos pescadores 

artesanais? 
Ter mais reuniões com os pescadores, de 2 em 2 meses.  

Continuar com as mesmas ações. 

Ajudar a conseguir material.  

Ajudar na fiscalização (com o defeso). 

Conscientizar para organizar. 

Incentivar mais a pesca. 

Reunir a comunidade pesqueira para realizar ações de melhoria.  

A exercer melhor os direitos dos pescadores - a população. 

Tentar a união. 

Não tem como porque a pesca hoje é muito difícil. 

Trabalho que focasse a conscientização do pescador sobre a realidade da pesca. 

 


