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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 São João da Barra foram entrevistados 28 moradores com os 

seguintes perfis: 

CATEGORIA Nº DE ENTREVISTADOS 

Vínculo direto com a 
pesca 

22 

Representantes de 
Associações e Colônias 

1 

Representantes de 
órgãos públicos 

1 

Moradores dos 
municípios 

4 

TOTAL 28 
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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. 

 

 

 

 

13 PESSOAS 

Pergunta 1 - A pesca artesanal é uma atividade importante para 
o município? 

SIM 

10 PESSOAS 

3 PESSOAS 

Pergunta 2 - Você acha que os moradores reconhecem a 
importânica da pesca artesanal? 

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 

5 
Entrevistados 

 -  2 Entrevistados  - 

Porque não sabem o 
que é pescaria 

Falta de interesse 
político 

Falta de ajuda 

Porque os governantes 
não dão atenção a 

colônia 

Pescador é desigual um 
com o outro (desunido) 

Porque a maioria é 
pobre e analfabeto 

Só reconhecem durante 
a eleição 

 

4 PESSOAS 

9 PESSOAS 

Pergunta 3 - Você acha que os governantes dão a devida 
importância 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 Entrevistado 

 
- 

 
Não recebem benefícios 
 

 

 

 

12 PESSOAS 

1 PESSOA 

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

SIM 

NÃO 

1 PESSOA 

12 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 
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 

5 
Entrevistados 

2 
Entrevistados 

5 
Entrevistados  

 -   -  

Porque é temporário e 
instável 

Porque é uma vida difícil 

Ausência familiar/ falta de 
direitos trabalhistas/ pelos 

problemas de saúde e 
psicológicos causados na 

profissão 

Porque a pesca está difícil, 
está ficando escassa. 

Porque a pesca está 
acabando 

Porque o MA está 
degradado não tem peixe 

para pescar 

Porque a pesca está ruim 
hoje em dia 

 

 

 

5 PESSOAS 

8 PESSOAS 

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

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 

 -  3 Entrevistados  -  

Pescador tem vergonha 

Deveria ter matérias específicas 
ao setor pesqueiro, até mesmo 

para reconhecerem mais a 
cultura da pesca. 

Procuram coisa melhor 

Porque eles não têm 
oportunidade de nada 

Porque a escola não se interessa 
pela pesca 

 

 

5 PESSOAS 

8 PESSOAS 

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

Reunião para trazer informações 

A gente está bem informado. 

Conversar mais com o pescador e repassar a informação conversando 

Trazer mais informações sobre leis e direitos para a comunidade 

Não soube responder 

"Cartão do Pescador" - ganho 
Um projeto em parceria com a Sec. De Educação e MA para promoverem 

eventos (sugestão de local: Colônia) 
Ter ajuda; benefícios. 

Benefícios 

Ajudar a cuidar do Rio Paraíba do Sul onde o pescador pesca 

Os projetos só fazem entrevistas e nada resolve 

Palestras, cursos. Para ajudar a comunidade a se conscientizar sobre o MA 

Fazer reuniões e palestras 

11 PESSOAS 

2 PESSOAS 

Pergunta 12 - Você acha que 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 de 

indústrias de P&G compuseram o questionaram. 

 

 

3 PESSOAS 

8 PESSOAS 

Pergunta 1 - Você sabe o que são políticas públicas? 

SIM 

NÃO 

 
Pergunta 2: Qual política pública você conhece? 

 

 
PCAP's - Planos de Compensação dos impactos ambientais 

 

 
Transporte do pescado 

 

 
Barco de apoio 

 



 
 

 

PEA 

Campo de Frade 

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

exigida pelo licenciamento 
ambiental federal, conduzido pelo 

IBAMA”.  

 

 

 

 

 

 

4 PESSOAS 

7 PESSOAS 

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

SIM 

NÃO 

3 PESSOAS 

8 PESSOAS 

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

SIM 

NÃO 

3 PESSOAS 

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). 

Outra 

3 Entrevistados 3 Entrevistados 3 entrevistados 

 

1. Desacreditados/sem 

confiança (os pescadores).  

2. Falta de organização dos 

órgãos 

responsáveis/governo 

 

 

 

11 PESSOAS 

Pergunta 7 - Você acha importante que a informação sobre as políticas 
públicas seja melhorada? 

SIM 

NÃO 
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 Pergunta 8 - Como essa informação poderia ser melhorada? 

Através de palestras e estudos 

Entrar um governante com interesse no ramo para executar o trabalho 

Ter um representante para os pescadores 

Linguagem fácil 

Prefeito e vereadores conversar com o pescador 

Alguém conversando 

Radio/Propaganda/expandir a informação 

Dar cursos para os pescadores 

Palestras, folders, rádio, divulgação dos deveres e direitos dos pescadores. 

Informar mais aos pescadores 

Primeiro sabermos o que é realmente Política Pública 

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 
funcionamento das 
políticas públicas 

existentes. 

Ajudar os pescadores a 
acessarem as políticas 

existentes. 
Outra 

 9 Entrevistados 1 Entrevistado 5 Entrevistados 

 

1 - Tirar do papel e 

colocar em prática. 

2 - Fornecer esses 

recursos. 

3 - Conseguir os direitos 

para os pescadores. 

4 - Mais aproximação 

com os pescadores. 
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5 PESSOAS 

6 PESSOAS 

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

SIM 

NÃO 

3 PESSOAS 

 7 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 

1 PESSOA 

10 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 

4 Entrevistados 2 Entrevistados 3 Entrevistados 1 Entrevistado 

1. Para ficar sabendo e 

denunciar quando estiver 

errado. 

2. Para "sobrar" um 

dinheiro do 

Licenciamento para o 

pescador. 

3. Para ter melhorias para 

os pescadores 

4. Para os pescadores 

ficarem mais informados 

5. O pescador ter menos 

prejuízo 

 

 

11 PESSOAS 

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

petróleo? 

SIM 

NÃO 
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11 ENTREVISTADOS 

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

SIM 

NÃO 

6 PESSOAS 

 5 PESSOAS 

Pergunta 16 - Já participou de alguma?    

SIM 

NÃO 

5 PESSOAS 

6 PESSOAS 

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

encaminhar suas questões? 

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 estão 
desorganizados. 

Outra 

 1 Entrevistado 1 Entrevistado 1 Entrevistado 

1. Falta de competência 
2. Falta de 

esclarecimento/estudo 
3. Quando não vão sabem 

falar 
4. Timidez, falta de 

conhecimento nas suas 
colocações, não sabem 
se expressar. 

5. Nunca foi numa reunião.  

 

 

 

6 PESSOAS 

 5 PESSOAS 

 Pergunta 19 -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 

10 PESSOAS 

1 PESSOA 

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

 

Porque se juntando é melhor para ajudar. 

Comunicação. 

Criar maior força, melhorar. 

Mas não chegam à conclusão nenhuma, não conseguem encaminhar. 
 

Trocar conhecimento. 
 

Ficando informado para ajudar a comunidade. 
 

Compartilhar as dificuldades e se fortalecer. 
 

Trazer as ideias e se aproveitar para melhorias. 
 

Troca de experiência para melhorar a sua área. 
 

Para tentar achar uma solução comum. 

 

 

Pergunta 22 - Que tipo de ação os jovens do Projeto REMA poderiam realizar 
para melhorar a informação dos pescadores sobre políticas públicas? 

Palestras, teatros. 

Fazer pedido de ações/programas que atendesse as necessidades dos pescadores. 

Informação, uma conversa do barco. 

Uma rádio, programa só para pescadores. 

Reuniões com filmagens, por no radio, jornal. 

Mídia, rádio, carro propaganda. 

Aproximar o pescador da Sec. De Pesca para dialogarem mais. 

Folders com direitos e deveres, anúncio em Rádio. 

Reuniões, palestras para esclarecimento. 

Um jornal ilustrativo com noticias só do pescador para o pescador. 
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Pergunta 23 - Que tipo de ação os jovens do Projeto REMA poderiam realizar para 
melhorar a informação dos pescadores sobre a indústria do petróleo? 

Reuniões, ações que as pessoas possam visualizar (fotos, vídeos). 

Mais informações sobre os royalties. 

Uma reunião numa Colônia, um radio só sobre o pescador. 

Palestras, reuniões (sem política!). 

Reuniões com filmagens, por no radio, jornal. 

Reuniões e debates em salas. 

Mídia, rádio, carro propaganda. 

Reuniões entre as instituições e os pescadores. 

Melhorar o diálogo nas audiências públicas. 

Reuniões palestras para esclarecimento. 
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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. 
 

 

 

 

9 PESSOAS 

2 PESSOAS 

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

SIM 

NÃO 

10 PESSOAS 

1 PESSOA 

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

SIM 

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

Ajudar os pescadores e conseguirem "encostar" o pescador. 

Auxiliar os pescadores, fazer o levantamento da RGP. 

Resolver defeso, benefícios para eles. 

Brigar a favor dos pescadores, buscar direitos dos pescadores com o governo. 

Ajudar os pescadores com seus direitos. 

Agilizar documentação dos pescadores, encaminhar para INSS. 

Colônia: Cadastrar o pescador/ Associação: conseguir benefícios. 

Pedir ajuda para o seguro defeso. 

Ajudar em benefícios. 

Beneficiar o pescador. 

Servir os pescadores. 

 

  

 

11 PESSOAS 

Pergunta 4 - Você acredita que a Colônia/Associação seja importante 
para organziação dos pescadores artesanais? 

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 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/Associação. 

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 

Entrevistado 

Os 
pescadores 

estão 
desconfiados, 
cansados de 
promessas. 

  

10 PESSOAS 

1 PESSOA 

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

SIM  

NÃO 
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Pergunta 9 - 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 
empreendimentos 

que estão 
surgindo no 
município. 

Para 
enfrentar 
a pesca 

industrial. 

Outra 

 -  
3  

Entrevistados 
3 

Entrevistados 
7 

Entrevistados 
 -   -   -  

Para o 
bem 

estar do 
pescador 

Para 
saber 
como 

funciona 
uma 

colônia. 

 

11 PESSOAS 

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

SIM 

NÃO 
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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 

2 Entrevistados 3 Entrevistados 4 Entrevistados 1 Entrevistado 1 Entrevistado 

Deve 
oferecer 

alguma coisa 
de interesse à 

eles 

Ter ajuda da 
Colônia 

 

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

Reuniões em grupos. 

Criar um projeto com livros para estimular a leitura. 

Fazer Reuniões sobre a pesca. 

Ajudar o pescador a criar um sindicato, um programa de radio e uma cartilha com direitos e 
deveres dos pescadores. 

Fazer uma reunião com a colônia, sec. de pesca e pescadores. 

Reunir os pescadores junto a Colônia para saber mais o que eles querem. 

Palestras, cursos. 

Ajudar a articular uma reunião para os pescadores conversarem sobre a época do defeso e o valor 
com órgãos responsáveis. 

Passar informações para os pescadores. 

Fiscalizar quem joga lixo no Rio/Mar e fazer reuniões. 

Fazer uma eleição do representante da pesca e reuniões. 
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