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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, suas mulheres e filhos e 

aposentados pela pesca), representantes dos órgãos 

públicos, representantes ou associados das Colônias e/ou 

Associações de pescadores e moradores em geral. 

Em Itapemirim foram entrevistados 37 moradores com os 

seguintes perfis: 

CATEGORIAS Nº ENTREVISTADOS 

Vínculo direto com a pesca 15 

Representantes de 
associações e colônias 

1 

Representantes de órgãos 
públicos 

1 

Moradores do município 20 

TOTAL 37 
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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. 

 

 

 

24 PESSOAS 

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

SIM 

NÃO 

15 PESSOAS 

9 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 dá 
pouco 

dinheiro 

Porque é uma 
atividade 

tradicional e 
ninguém 

reconhece isso 

Porque só 
querem saber 

de outras 
atividades 

(P&G, turismo, 
etc.) 

Outra 

 
 

8 Entrevistados 
  
  
  

 
 

1 Entrevistado 
  
  
  

 
 

4 Entrevistados 
  
  
  

 
 

3 Entrevistados 
  
  
  

Falta de recurso. 

Só se preocupam com eles mesmos. 

Não possui ajuda de nenhum órgão 
público. 

Porque tudo contribui para 
prejudicar os pescadores. 

 

 

 

 9 ESSOAS 
14 PESSOAS 

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

SIM 

NÃO 

21 PESSOAS 

3 PESSOAS 

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

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 Entrevistado 
  

-  
  

 - 
  

 - 
  

As pessoas não consideram como profissão. 

Porque os pescadores exercem a atividade 
por necessidade e falta de oportunidade 

profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

5 PESSOAS 

19 PESSOAS 

Pergunta 7: Você acha que os pescadores querem que seus filhos 
sejam pescadores também? 

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 
tem 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 

 

 11 
entrevistados 

4 
entrevistados 

4 
entrevistados 

6 
entrevistados 

3 
entrevistados 

Insatisfeitos 

 
          

Porque querem uma 
profissão melhor 

 
          

Porque é difícil, é muito 
duro. 

       1 1 Diminuição da pesca 
 

        1 
Pela dificuldade, porque 

esta acabando. 
 

          
Não desejam o mesmo 
sofrimento da atividade 

para seus filhos. 
 

          
Nossa frota é muito 

atrasada, o governo tem 
que mudar com isso. 

  

 

 

  

 

4 PESSOAS 

20 PESSOAS 

Pergunta 9: Você acha que os jovens se interessam pela pesca? 

SIM 

NÃO 



 

[Digite texto] 
 

 

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 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 

 
 
 

3 entrevistados 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

12 Entrevistados 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

1 entrevistado 
  
  
  
  
  
  
  

Nunca ouvi falar de escola assim 

Falta de adequação da escola. 

Que seja uma sucedida. 

Porque há outras oportunidades. 

Sem incentivo. 

Porque a escola não visa o pescador. 

Poderia ter uma escola de pesca para 
incentivar eles. 

Ela não é uma escola apropriada, porque uma 
escola de pesca irá explicar sobre os nós 

como fazer e etc. 

 

 

3 PESSOAS 

21 PESSOAS 

Pergunta 10: A escola é adequada aos jovens que querem ser 
pescadores? 

SIM 

NÃO 

19 PESSOAS 

4 PESSOAS 

Pergunta 12: Você acha que deveria ter uma escola epecífica para 
pescadores? 

SIM 

NÃO 
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Pergunta 13: Que tipo de ação os jovens do Projeto REMA poderiam realizar para 
valorizar a pesca artesanal? 

Protesto para ter escolas próprias, discutir e melhorar a vida dos pescadores. 

Ajudar na preservação do meio ambiente. 

Formas de intervir a poluição da água. 

Divulgação 

Divulgar e introduzir conhecimento para comunidade como exemplo, os tipos de pesca. 

Levar para outros locais a informação sobre a pesca e suas dificuldades. 

Através de projetos, respeito, campanha. 

Estudar para valorizar as coisas. 

Ação continua, seja ela preventiva. 

Fazer uma mesa redonda com os pescadores para transmitir os seus prejuízos e suas 
vantagens. 

Projetos de conscientização. 

Trazer informações para a comunidade. 

Estudar muito, respeito do pescador e leis melhores, mais fiscalizadas. 

Mudando a cabeça do governo, diminuindo burocracia. 

Conscientizar os governantes. 

Ajudar a organizar o setor pesqueiro na parte de informação 

Melhor qualidade para pescador, melhorar o preço do peixe, valorizar o trabalho. 

Divulgar os problemas que os pescadores tem e orientar os pescadores. 

Subsidio para óleo, procurar baixar os preços, despesas altas. 

Ajudar, porque hoje em dia o pescador não tem muitos cursos e agora que as associações 
estão ajudando os pescadores com curso, mais isso ainda é muito pouco. 

Levar aos governos municipais, estaduais e federais as informações para eles fazerem leis 
que beneficiam o pescador. 

Envolver os jovens em eventos culturais como festival de frutos do mar e outros. Alem de 
buscar trabalhar em conjunto com filhos de pescadores referente a segurança do pescador 

em alto mar. Discutir sobre adequações da profissão, risco, benefícios e problemas, com 
jovens e comunidade. 

Nós deveríamos divulgar os produtos conscientizar que o peixe é o melhor produto para 
consumo. 
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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 de indústrias de P&G 

compuseram o questionaram. 

 

  

 

 

3 PESSOAS 

 5 PESSOAS 

 Pergunta 1: Você sabe o que são políticas públicas? 

SIM 

NÃO 

2 PESSOAS 

6 PESSOAS 

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

SIM 

NÃO 

Qual (is)? 

Programa de subvenção ao óleo 
diesel, safra. 

Prefeitura de itapemirim, aped. 
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2 PESSOAS 

6 PESSOAS 

Pergunta 3: Você conhece alguma política pública voltada aos 
pescadores artesanais? 

SIM 

NÃO 

2 PESSOAS 

6 PESSOAS 

Pergunta 4: Você acha que os pescadores conhecem as políticas 
voltadas a eles? 

SIM 

NÃO 

8 PESSOAS 

Pergunta 5: Você acha que as informações sobre políticas públicas 
estão disponíveis e com linguagem clara para os pescadores? 

SIM 

NÃO 
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Pergunta 6: 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 

desorganizado
s. 

As políticas 
só chegam 
através das 
Colônias/As
sociações. 

Outra 

3 
Entrevistados 

  
  
  

            
           2 
Entrevistados 

  
  
  

 
3 

Entrevistados 
  
 
  

 
2 

entrevistados 
  
  
  

 - 
  
  
  

As informações não são 
claras. 

Falta contato com 
governo e órgão da 
pesca como ibama, 

mpa. 

Por falta de palavras 
claras nas audiências 

publicas. 

Só ter reunião, mas 
nunca chega no 

resultado final e acaba 
prejudicando o 

pescador. 

 

 

  

8 PESSOAS 

 Pergunta 7: Você acha que as informações sobre políticas 
públicas estão disponíveis e com linguagem clara para os 

pescadores? 

SIM 

NÃO 
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Pergunta 8: Como essa informação poderia ser melhorada? 

Uma linguagem mais clara, houvesse mais reuniões interativas para eles 
participarem. 

Se tivesse serviço com os pescadores. 

Poderia de uma forma que os pescadores soubessem de seus direitos.   

Através das melhores informações. 

Colocar uma pessoa que entende sobre o assunto para depois explicar para dois. 

Ajudar a classe dos pescadores e as marisqueiras. 

Divulgar mais para os projetos alavancando para eles crescerem. 

Reuniões, se comunicar direito com os pescadores. 

 

 

 
Pergunta 9 - 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 
funcionam
ento 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 

3 
entrevistados 

  
  

  
  
 - 
  

  
 
 

 - 
  
  

 4 
Entrevistados 

  
  

Fazer as carteirinhas de marisqueiras.  

Mais falta um auxilio para ajudar a 
associação como os deveres que ela tenta 
cumprir para o avanço da pesca da região. 

Ajudar e dar mais conhecimento. 

Reunir a classe e mostrar em alguns sites e 
reuniões para eles se informarem. 
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5 PESSOAS 

3 PESSOAS 

Pergunta 10: Você tem conhecimento sobre o que é o 
licenciamento ambiental? 

SIM 

NÃO 

6 PESSOAS 

2 PESSOAS 

Pergunta 11: 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 

6 PESSOAS 

2 PESSOAS 

Pergunta 12: Você conhece algum destes projetos? 

SIM 

NÃO 
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Pergunta 14: 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 6 Entrevistados 1 Entrevistado -  

 

 

7 PESSOAS 

1 PESSOAS 

Pergunta 13: Você acha importante os pescadores terem mais 
conhecimento sobre o processo de licenciamento para a indústria 

de petróleo? 

SIM 

NÃO 

6 PESSOAS 

2 PESSOAS 

 Pergunta 15: Você sabe o que é uma audiência pública?    

SIM 

NÃO 
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Pergunta 18: 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 desorganizados. 

Outra 

6 Entrevistados  - -  -  -  

 

 

6 PESSOAS 

2 PESSOAS 

Pergunta16: Já participou de alguma?    

SIM 

NÃO 

8 PESSOAS 

Pergunta 17: Os pescadores conseguem participar de 
forma qualificada durante as audiências públicas? Eles 

conseguem encaminhar suas questões? 

SIM 

NÃO 



 

[Digite texto] 
 

 

PEA 

Campo de Frade 

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

exigida pelo licenciamento 
ambiental federal, conduzido pelo 

IBAMA”.  

 

 

 

 

 

  

Por que? 

Porque ele estaria explicando na sua própria reunião para auxiliar o município com o 
avanço da região que ele trabalha. 

Para saber o que esta acontecendo na pesca no Brasil todo. 

Se os pescadores se unissem, iria ajudar muito a região. 

Porque vão poder trocar os seus problemas com os outros. 

Adquiri conhecimento porque todos juntos iria melhor e muito nossa região. 

Porque eles iriam ajudar o pessoal da região que sofre com alguns problemas da região. 

A classe não tivesse unidade de pescadores, terar como resolver os problemas de uma 
forma mais fácil. 

Um ajuda o outro, tem que ser unido pois sem união não somos nada. 

 

7 PESSOAS 

1 PESSOA 

 Pergunta19: 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 

Pergunta 20: 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 21: Que tipo de ação os jovens do Projeto REMA poderiam realizar para melhorar 
a informação dos pescadores sobre políticas públicas? 

Criar um site de fácil acesso para ajudar os pescadores. 

Tem que estudar, aprender e a ensinar os pescadores. 

Auxiliar 

Como uma ação corpo a corpo no porto, feriado de fim de ano e outras datas. 

A forma seria se unisse esses jovens e comparecer na sala de radio para passar esse assunto 
para os pescadores. 

Uma forma de comunicação: sala de rádio. 

Marcar reuniões com os pescadores para passa os problemas e tendo sempre com os 
pescadores ira ajudar eles muito. 

Pode estar visitando as casas. 

 

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

Criar um site de fácil acesso para ajudar os pescadores. 

Tinha que entrar na política publica e trazer o petróleo para nossa cidade. 

Auxiliar e criar um meio de comunicação. 

Como uma ação corpo a corpo no porto, feriado de fim de ano e outras datas. 

A forma seria se unisse esses jovens e comparecer na sala de radio para passar esse assunto para 
os pescadores. 

Uma forma de comunicação: sala de rádio. 

Se o projeto rema tem essa informação, eles poderiam fazer um folder informativo para entregar 
aos pescadores. 

Palestras, reuniões, unir mais a comunidade. 
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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. 
 

 

  

Qual (ais)? 

Colônia 

Secretaria, associação 

Aped, colônia, Secretaria  Municipal de Pesca 

 

 

 

 

7 PESSOAS 

1 PESSOA 

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

SIM 

NÃO 
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Por que? 

Representa 

As duas representam 

Paga a colônia, benefício. 

Porque a colônia não tem organização. 

Porque eles lutam pelos direitos dos pescadores. 

Porque atuam representando o pescador. 

Não ajuda o pescador como, por exemplo, subsídio de óleo não retira imposto. 

Falta de informação e formação das entidades para o setor pesqueiro. 

 

 

6 PESSOAS 

2 PESSOAS 

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

SIM 

NÃO 

6 PESSOAS 

2 PESSOAS 

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

SIM 

NÃO 
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Pergunta 4: Em sua opinião qual o papel da Colônia/Associação de Pescadores?  

Ajuda os pescadores. 

Futuro, procurar ajudar com base, ajudar no presente e futuro. 

Beneficio 

A colônia não contribui em nada para a organização dos pescadores. 

Buscar os direitos dos pescadores. 

Facilita os documentos dos pescadores. 

Juntar os pescadores. 

Assistencial, informativa, apoio administrativo. 

 

 

  

 

8 PESSOAS 

Pergunta 5: Você acredita que a Colônia/Associação seja 
importante para a organização dos pescadores artesanais? 

SIM 

NÃO 

 8 PESSOAS 

 Pergunta 6: 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 7: No caso de ter respondido não à pergunta anterior, explique o motivo. 

Acredit
a que 
eles 

acham 
importa
nte sim. 

Porque 
não se 
sentem 

represent
ados pelo 
president
e eleito. 

Porque não 
sabem da 
existência 

da 
Colônia/Ass

ociação. 

Porque os 
pescadores 
acham que 
a atividade 

de pesca 
artesanal é 
desvaloriza

da. 

Porque a 
Colônia/Ass
ociação não 

funciona. 

Porque 
os 

pescado
res são 
desunid

os. 

Outra 

 - -  -  -   - - 

Porque a colônia 
auxilia na 

aposentadoria. 

 

Pergunta 8: 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 
obrigaç

ão 

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

Por influência 
da direção da 
Colônia/Asso

ciação. 

Outra 

3 
Entrevistados 

  
  

2 
Entrevistados 

  
  

  
-  
  

1 
Entrevistado 

  
  

 - 
  
  

Fortalecer a classe. 

Para ter um líder para 
lutar para eles. 

Conseguirem benefícios. 

 

 

8 PESSOAS 

Pergunta 9: Você acha que os pescadores precisam se 
organizar/se articular mais? 

SIM 

NÃO 



 

[Digite texto] 
 

 

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: No caso de ter respondido sim à pergunta acima, explique o motivo.  

Não 
considera 
important

e os 
pescadore

s se 
organizare

m 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. 

Para 
enfrentar a 

pesca 
industrial. 

Outra 

 - 
2 

Entrevistados 
5 

Entrevistados 
 4 

Entrevistados 
1 

Entrevistado 
1 

Entrevistado 
 - 

Não 
conseguir 

mais 
benefícios. 

 

 

Pergunta 11: O que você acha que pode estimular uma maior organização/articulação entre os pescadores? 

As 
organizações 

dos 
pescadores 

devem 
oferecer 
cursos de 
formação. 

As 
organizaçõ

es dos 
pescadore
s devem 
divulgar 

mais suas 
ações. 

Os 
pescadores 
devem ter 

mais 
interesse e 
buscar se 

organizarem
. 

As 
organizaçõe
s precisam 

ter 
lideranças 

que 
represente

m os 
pescadores.  

As 
organizaçõe

s devem 
proporciona

r um 
ambiente de 

convívio 
melhor. 

Outra 

 
2 Entrevistados 

  
  

  
  
 - 
  
  

 
 
 
 

1 
Entrevistado 

  
  
  
  

 
 
 
 

1 
Entrevistado 

  
  
  
  

  
  
 - 
  
  

Criar uma cooperativa é necessário 

A existência de cais, porto, gelo mais 
barato. 

As autoridades melhorarem as leis. 

Maior diálogo entre aped, sec. mun. de 
pesca e o pescador. 

Desenvolver políticas públicas para 
pescador. 

 

 

 



 

[Digite texto] 
 

 

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 12: Em sua opinião, que tipo de ação os jovens do Projeto REMA poderiam 
realizar para melhorar a organização/articulação dos pescadores artesanais? 

Levantamento da realidade. 

Levantamento da realidade, fazer muito mais, informação, estimular. 

Conhecer a realidade, aproveitar os benefícios que as empresas estão trazendo. 

Informar e orientar os pescadores sobre os seus direitos, é métodos para melhorar organização dos 
pescadores. 

Não sei 

Colher informações para saber da realidade do pescador e fazer alguma coisa 

Atuar junto a aped levando informações sobre a pesca aos pescadores e marisqueiras. 

Formar grupos para interagir com jovens filho de pescador. 

 


