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Estudante: Obrigado por fazer parte do nosso projeto, espero que 

esse projeto ele ajude aaaaa... os pescadores pelo menos dê uma 

visão maior...  

Senhora: Hum... Tomara neh...  

Estudante:  ... E o que a gente quer saber assim é mais sobre a 

história de vida da senhora, ééé.. o que assim a senhor pode contar 

sobre da onde a Senhora veio.  

Senhora: A minha vida foi sempre, minha dos meus pais, sempre 

pescaria, sempre. Agente, nos “nascemo” aqui, meus pais também eram 

daqui, nos morava até na ilha no ilhote lá..Até uns 10 anos moramos 

la, pescando. Depois a gente foi pra Rio Grande, pescando também, 

“fiquemo” lá um tempão “voltemo” pra cá, pescando também, nossa 

vida é só pesca , sempre pescaria na praia na lagoa, de noite de 

dia. Foi sempre assim...  

Estudante: E a Senhora sempre foi pescadora?  

Senhora: Sempre  

Estudante: Nunca teve outra ocupação que não fosse pesca?  

Senhora: Não, não... Eu faço as coisas em casa assim, as vezes 

costuro alguma coisa em casa, faço as minhas coisas, afazeres de 

casa né, que eu não gosto de pagar nada porque a pescaria já é 

pouco e se tu for pagar, danou-se né mas é tudo “di”, minha vida 

foi só pesca, foi 67 anos pescando a vida inteira. Hoje eu fui 5 

horas pra praia...  

Estudante: Nossa... 

Senhora: Todos os dias é isso, vou 5 horas, venho dez, nove dez 

horas .. De tarde eu vou de novo, venho cinco seis horas da tarde..  

Estudante: A Senhora é casada?  

Senhora: Sim sou casada  
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Estudante: E o seu marido também trabalha com pesca?  

Senhora: Trabalha com pesca, pesca também, sempre pesca  

Estudante: E a Senhora tem filhos, quantos?  

Senhora: Tenho três filhos, todos eles pescaram hoje não, hoje só 

um pesca, tem uma filha mulher, hoje só um pesca, Rio Grande também 

não pesca aqui, e um tem um comercio.  

Estudante: E a Senhora estudou?  

Senhora: Até o segundo ano, porque “nóis morava” lá naquele, perto 

do farol entre o farol e o camacho ainda, e a gente vinha a pé de 

lá pra estudar. Era sacrificado porque a gente vinha a pé, pra 

escola levava as coisa pra casa  

Estudante: E seus filhos que trabalham com pesca também estudaram?  

Senhora: Não tudo pouquinho, estudaram até a quarta série só.  

Estudante: Todos eles?  

Senhora: Todos eles. Meu filho tem um que depois que casou ainda 

fez “vários curso”, lá em Rio Grande, mas saiu tudo as quarta série 

da escola, foi tudo muito sacrificado sabe  

Estudante: Sim é complicado né.  

Senhora: É a gente tinha que trabalha, lá a onde a gente vai pescar 

lá em Rio Grande é campanha, é longe de escola é longe de tudo. Eu 

fiquei 12 anos dentro de uma embarcação, só vinha em terra pra 

abastecer, as vezes lavar alguma roupa, pegar comida voltava de 

novo ficava lá mais cinco, seis dias, quantos dias desse pra 

carregar, voltava de novo , e sempre assim.  

Estudante: E a senhora nesse meio tempo, com seus filhos, marido e 

tal, a Senhora pratica alguma religião? Qual é?  
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Senhora: Não, nos “samo” católico.  

Estudante: Vocês são católicos, mas vocês são assíduos, frequentam?  

Senhora: Não mais frequenta, mas muito não, eu é que frequento 

mais, eles não frequentam muito não.  

Estudante: Geralmente a mulher, geralmente frequenta mais.  

Senhora: Eu vou mais um pouquinho na igreja  

Estudante: E quanto as lendas da região? Daqui do Camacho a Senhora 

sabe alguma lenda que existe, uma lenda de religião aqui? Não 

existe?  

Senhora: Antigamente eles “contavo” história mas é história de 

pescador, a gente não leva a sério.  

Estudante: Não leva a sério.  

Estudante: E qual a história de pescador assim que mais comum que 

eles contam aqui?  

Senhora: Era que antigamente eles “falava” que aparecia isso, 

aparecia aquele outro, hoje não aparece mais nada. A crise é tão 

feia que até as “parencia sumiro”, não tem nada hoje.  

Estudante: Imagina  

Estudante: E quanto a pesca assim, o que a Senhora faz realmente, 

efetivamente na pesca? A Senhora pratica qual atividade na pesca? 

A Senhora com qual apetrecho né, com rede, com vara, com coca.  

Senhora: Com tudo, com rede, com coca, com vara, com facão, tiro 

Isca com facão. E com tudo. 
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Estudante: A Senhora que fabrica seus instrumentos como que a 

Senhora faz?  

Senhora: Hoje “ a gente” compra em fardo só, “a gente” compra a 

rede pronta e aí só termina de fazer em casa. Aí é meu marido que 

faz. Olha moça você me vira isso aí pra lá. (Isso refere-se à 

câmera).  

                                                                                            

Fonte: dloureni 
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Estudante: ( Risos)... Eu só “to” pegando mais a parte assim da 

mesa, tipo pra vê que a gente está fazendo entrevista.  

Estudante: Enquanto atividade de pesca assim, a Senhora sempre fez 

né? A Senhora já falou né é desde criança. E a senhora pesca somente 

aqui no Camacho né.  

Senhora: Agora é, mas “a gente” pescou muito em Rio Grande.  

Estudante: Vocês já pescaram em Rio Grande?  

Senhora: Muitos anos  

Estudante: E sobre relação de pescador e pescadora, a Senhora acha 

que os homens, hoje eles reconhecem o trabalho de pescadora? 

Pescador reconhece o trabalho de pescadora?  

Senhora: Olha tem alguns que até reconhecem, “que assim” ó até que 

é meio reconhecido, porque assim ó, “ a gente” tem o direito de 

fazer a carteirinha, de se aposentar pela pesca, “a gente” 

aposentou pela pesca.  

Estudante: E a Senhora se aposentou como pescadora né.  

Senhora: Só que assim ó, a pesca tem essa coisa de um trabalha e 

resto ficar “nas costas” “dosotro”, ganhar “nas costas” “dosotro”, 

entende? Como assim, seguro desemprego eu fiz um ano, eu conheço 

mulher aqui que nunca “molhou o pé”, que recebe o seguro desemprego, 

comerciante que recebe seguro desemprego. Tem um monte de gente 

que nunca pescou, e recebe seguro desemprego.  

Estudante: E a Senhora como já falou antes, a Senhora foi embarcada 

né?  

Senhora: FOI  

Estudante: E a Senhora puxava rede? A Senhora era do mar? Ficava 

muito tempo lá? Como é que era?  
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Senhora: Na lagoa dos patos lá ficava, eu fiquei, eu fiquei doze 

anos lá morando dentro de uma embarcação. Ai eu ficava, a gente 

morava tinha uma casinha em cima ai ali ficava eu meu filho, meu 

marido e mais dois “menino”, e “a gente” pescava em cinco, eu 

cozinhava ajudava a puxar rede, cuidava das “coisa”  

Estudante: E hoje a Senhora vendo o pescado que a Senhora pesca?  

Senhora: ” Vendêmo”  

Estudante: A Senhora mesmo vende ou ... 

Senhora: Não, “entregamo” na peixaria e eles “vende”. Entrego tudo 

junto e eles “vende”  

Estudante: E a Senhora acha que antigamente pra hoje mudou muita 

coisa em relação a pescaria?  

Senhora: “Mudô”  
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Estudante: Mudou muita coisa assim porque ó, as “coisa” vão 

“escasseando” né e ninguém respeita mais nada, Comparação, as 

“traineira” é proibido pescar na costa . Elas não “pesco” de dia 

mas a noite elas “pesco”. Então tira o pescado do pescador pequeno. 

Aqui “nessas lagoa” “memo”, aqui que” a gente” tem uma lagoa pequena 

a nossa. Eles “boto” “essas rede” de avião, a rede do avião é 

permitida das seis da manhã , das seis da noite ás seis da manhã. 

Eles “boto” as seis da noite, “fica” dez, quinze dias só “tiro” o 

camarão, e a rede fica lá de molho. Não “tiro” mais, então aquela 

rede “penera” toda a criação, tudo que vem cai na rede morre não 

sai mais, peixinho pequeno, siri essas “coisa” assim morre tudo, 

então é, eles não tiram mais eles “deixo” dia e noite. Ai fica uma 

luz acesa com uma bateria, que “eles” nem lá não vão, e deixa a 

luz assim. Daí de noite eles vão lá, “dão uma batida” “tiro” o 

camarão, a rede continua lá no fundo, no fundo da água. Estraga 

tudo, “eles mata”, toda a criação. Pro camarão o avião e rede mais 

triste que tem, tudo que entra nela morre. Que assim se eles “boto” 

seis horas da manhã, “os peixinho miúdo” assim eles vão entrando, 

vão entrando ela  
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tem um círculo né a rede , então depois de “eles entra” não sai 

mais. Ai “demanha” eles “tiro” boto numa caixa “tiro” camarão, os 

peixinho morre.  

Senhora: por que os “pescado” não comprava do “pescado”, se o 

comprador não compra o “pescado” não pesca, não tem como vender. 

Denúncia foi feita muitas, eu mesmo denunciei várias “vez”. 

Estudante: quanto ao ambiente que a senhora vive, a senhora gosta 

de morar aqui, pretende morar pra sempre? 

Senhora: eu nasci aqui e aqui eu vou terminar, eu gosto muito daqui 

Estudante: a senhora gosta de viver nesse bairro aqui? 

Senhora: gosto 

Estudante: ou a senhora acha que podia melhorar alguma coisa, falta 

alguma coisa? 

Senhora: não aqui... Tem tudo aqui, aqui tem tudo que agente precisa 

tem não falta nada, comercio assim tem “tudo” tipo de comercio, 

tem tudo. E bom pra gente “trabalha”, agente ganha dinheiro bem 

também porque agente trabalha, vende. Não e difícil não, é bom 

aqui, aqui não “vévi” bem quem não trabalha, mas quem trabalha da 

pra viver. Não aquelas “beleza” né, mas... 

Estudante: e quanto à questão de natureza mesmo aqui, é... Questão 

de... Como é que agente vai falar... questão de natureza né, meio 

ambiente em si. Oque que mudou, nesse tempo que a senhora vive 

aqui, que a senhora voltou do rio grande... 

Senhora: não, aqui assim ó, mudou, mudou não. Praticamente não 

mudou nada, só evoluiu, que “junto” muita gente, veio muita gente 

morar aqui. Então assim ó... 

Estudante: antigamente era menor o numero de pessoas? 

Senhora: era menor, la na... “nóis tinha” aquele porto la que 

era... agente passava pelas “beirada” pra pescar, todo mundo ta 

lembrado porque hoje eles “ocuparo tudo” com casa. Não passa mais, 
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tem que passa pela estrada, pegar desvio pra chegar “aonde tá tuas 

embarcação” ,porque eles “ocuparo” toda costa aqui da barra tudo 

com casa... Ai o esgoto vai tudo pra dentro da barra. 

Estudante: os afluentes... 

Senhora: o esgoto deles... nosso não vai, “nóis temo que gasta pra 

faze”coisa daqui porque precisa “gasta” porque não vai botar nada 

na rua... mas os deles “vai” tudo pra dentro da barra. 

Estudante: no caso o seu é tratado? 

Senhora: o meu assim é... é fossa né, ai faz uma fossa grande, “ó 

ali é uma ó”. 

Eu gastei esse ano três mil reais pra “faze aquilo ali”... mas tem 

que fazer. Agora eles “boto” tudo. Já “denunciemo”, já “levemo”,o 

rapaz da “coisa ali, da secretaria não sei do que ali” já foi lá 

olhar, os “cano ta tudo ca boca pra água assim ó” 

Estudante: “hum”... 

Estudante: é porque aqui é pertencente ao município de Jaguaruna  

Senhora: Jaguaruna 

Estudante: então é complicado nesse caso... 

Senhora: e o prefeito nada faz. 

Estudante: uma ação vigente né... 

Senhora: é... aqui é Jaguaruna, aqui é Jaguaruna é abandono ainda 

por cima  

Estudante: complicado, e... 

Senhora: porque se tudo...não é por mim hoje, eu penso assim... 

tem os meus “neto, os meus filho” , os que vão vim depois. 

Estudante: qual é o futuro pra essa família né, pro bairro.... 

Senhora: é... futuro dessas “familhas de pescado” porque hoje 

praticamente até pra estudar ta difícil filho de pobre... não ta 
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fácil, principalmente com essa crise né. Eu mesmo criei dois netos 

os dois... um já “formou-se”,uma menina vai se formar esse ano, 

mas é difícil 

Estudante: é... 

Estudante: e a senhora acha que pro futuro, a pesca aqui, vai ser 

muito complicada? Como que a senhora vê a pesca aqui? 

Senhora: eu acho que vai ser complicado, porque cada “veiz” tem 

mais gente, cada “veiz” tem mais amadores, cada vez “tão” 

destruindo mais... Eu acho que vai acabar! 

Porque assim ó, lá pra cima, lá no Marcinho, “naquelas banda eles 

tinha” bastante peixe, camarão... hoje lá pra cima não tem mais 

nada, já “destruiro” tudo. Ai “tão” vindo pra cá, “dai tão vindo 

pra cá e se apossando aqui”, dai isso aqui vai acabar também.  

Estudante: porque ai não tem aquele respeito da reserva né? 

Senhora: não tem, a nossa barra ela é “baxinha” ela é pequena... 

Ainda oque ta pra entra eles “ataco” na barra, eles “bóto” rede 

atravessada, eles “bóto” rede de camarão, rede de tainha, “bóto”... 

ai o peixe não entra, não entra nada. 

Estudante: não completam o ciclo também que dai... 

Estudante: é... Complicado também  

Senhora: e quando é pra “eles sair” pra desovar que nem o camarão, 

eles “pego” tudo aqui na barra. Se eles vim aqui um dia que o 

camarão “tive” proibido, agora não tem, agora eles não “bóto” 

porque “tão tudo com medo la”. Quando “acabo” a pescaria de camarão 

na lagoa que eles “proíbe” lá, eles vem pra boca da barra aqui. Ai 

eles “bóto”  desde lá de baixo, “vão botando, botando, botando... 

é uma briga lá porque não tem lugar pra todo mundo, e o camarão 

que é pra sair pra desovar não saem. 

Estudante: e essas pessoas que colocam, essas redes, elas são daqui 

mesmo? 
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Senhora: “alguns são pescador, alguns nem pescador não é” nem 

pescador. O Ibama pega muita gente ali na ponte, ali na barra. 

Tarrafa “ele” pega muito, de vez em quanto “ele” vem ali e faz a 

limpa... mas não da conta também ne porque eles saem... é muito 

amador aqui, é muito aposentado, é muito “coiso” que vai que, todos 

eles vão pra tirar o lugar daqueles que não tem nada né 

Estudante: sim, e a falta de conhecimento também. 

A senhora tem uma bagagem de vida, tem um conhecimento de pesca, 

vivencia a pesca. E essas pessoas que vem de fora não conhecem, 

não respeitam, não sabem o que é defeso. Oque é estoque de pesca, 

não sabem o que devem preservar, o que podem pegar o que não podem 

pegar né. 

Senhora: é... Tudo prejudica... Tem pessoas aqui que nem são daqui, 

vem de fora ou “casaro, fora” pra longe... Tudo no seguro 

desemprego. Seguro desemprego era pra ser cortado sabia, não era 

pra ter. Por que pelo menos eles “io” se virar de outro jeito 

porque é um absurdo o que eles “faze”. pessoas que tem comercio, 

pessoas que trabalham fora, pessoas que “mora” em criciúma, 

tubarão... “aquelas banda” lá, casaram foram em bora e os “marido” 

não são “pescado” mas voltam pra receber o seguro desemprego.  

Estudante: sim,sim 

Estudante: entendi... E a senhora assim na sua vida, é... A senhora 

se arrepende de não ter feito alguma coisa, senhora é... tem alguma 

coisa na vida que gostaria de ter feito e não fez? 

Senhora: não, porque sei lá, a nossa vida foi sempre essa ai, já 

acostumou “memo”. Meu pai era pescador, criou “nóis tudo” com 

pesca. “Nóis ajudava ele a pesca” né também... depois a gente ficou 

até casar ajudando ele na pesca... Depois casou continuou pescando, 

vai morrer pescando não tem jeito.  

Estudante: aham 

Senhora: quando não der mais para e vai vivendo do aposento. Deu. 
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Estudante: entendi! Então é isso que a senhora não acaba tendo se 

arrependido né, por não ter outra oportunidade, sempre foi desde 

pequena essa né. Então a senhora  

Senhora: eu, “meus irmão” são tudo da pesca. Não teve nenhum que 

saiu pra estudar... tudo pescador. 

Estudante: e hoje a senhora ainda vai pescar? 

Senhora: vou 

Estudante: ela vai todo dia as cinco né? 

Senhora: todo dia, às vezes eu vou de manhã quando não tem isca na 

praia, eu vou pra lagoa pescar de rede. Ai eu pesco de manhã a 

noite, chego de noite em casa. Saiu cinco horas e chego as seis, 

de noite. 

Estudante: pra escolher o material, á ferramenta de pesca que a 

senhora vai... Se é rede, se é coca. Como à senhora vê isso? Como 

a senhora sabe que hoje, a... Eu vou pescar “disso” porque vai dar 

“isso”? 

Senhora: sim, agente hoje ta pescando tainha. É permitido a malha 

sete, da malha oito pra cima né... menos não porque ia matar a 

criação “piquininha”. E hoje a gente vai só de rede, só rede de 

tainha  

Estudante: “aham” 

Estudante: é eu acho que... 

Estudante: é... tu conseguiu tudo certinho, os roteiros... 

Estudante: sim, eu acho que seria isso basicamente né... Tens mais 

alguma dúvida? 

Estudante: não, da outra vez agente já veio né, conversou bastante 

com a senhora 

Senhora: a... A nossa vida não tem muito segredo não. É pesca e 

pesca e acabou. 
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Senhor: como é que é 

Senhora: não é que elas “tão” fazendo pesquisa pra faculdade 

delas... é só pescaria. 

Estudante: “aham”, é porque... 

Estudante: a senhora gosta de pescar pelo jeito né, a senhora não 

gosta de não poder ir né?! 

Senhora: eu gosto, vou “todo” dia 

COMPLEMENTAR 

Senhor: Não trabalha agora hoje só embarcação, aqui quem é 

legalizado “memo” é só a minha e a mulher do peixe que pesca. 

Você chega ali tem 200 (duzentos), é um tal de tubarão, um tal de 

não sei da onde, que não “pircisa” (risada entre palavras), hein, 

isso que tem que sair... 

Estudante: Errado né.. 

Senhora: “O propi”, o próprio pescador destrói. 

Estudante: Sim 

Senhor: Este mar morto (risadas) 

Estudante: É... 

Estudante: Qual o nome da senhora? 

Senhora: Leoni (...) 

Estudante: Leonir? 

Senhora: É..... 
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Análise 

O que pudemos observar quando fomos conhecer as mulheres da 

Comunidade que pescavam ou tinham esse contato direto ou indireto 

com a pesca, era primeiro os maridos que encontrávamos na rua, as 

mulheres em sua maioria estavam dentro de suas casas. Indagávamos 

aos maridos se eram pescadores, se tinham esposas que pescavam, ou 

trabalhavam no beneficiamento dos pescados, e suas respostas eram 

em sua maioria que elas só ajudavam em casa, e quem pescava eram 

eles. Não consideravam que ajudar eles, era ser uma pescadora, e 

sim somente uma ajudante.  

Conversamos com a Senhora Leoni, que foi escolhida por se 

tratar de uma pescadora embarcada há muitos anos no Rio Grande, 

ser respeitada por seu marido como uma pescadora e não apenas uma 

ajudante em casa, além de ter uma história de vida ligada com a 

pesca desde que nasceu. A Senhora Leoni não estudou, pois, não teve 

escolha, além de morar numa comunidade ribeirinha, longe das 

escolas e ser difícil na época a locomoção, seus pais precisavam 

da sua ajuda e foi desde criança apesar de seus esforços para 

estudar ela e seus irmãos, não conseguiram e se iniciaram na 

pescaria. 
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Seus conhecimentos são inteiramente etnocultural. Não possui 

nenhuma formação básica ou acadêmica, estudou pouco, e é apenas 

alfabetizada. E não é porque é apenas alfabetizada que não tem 

consciência do que é certo ou errado. Em diversas falas deixa bem 

claro sua indignação quanto o que ocorre na sua Comunidade com 

relação a escassez de peixes na atualidade, e que falta 

fiscalização. Hoje na lagoa do Camacho, além de existirem uma 

quantidade maior de pessoas pescando, hoje pescam em épocas erradas 

(quando existe o defeso1), não respeitando os limites da natureza 

assim não deixando o “estoque pesqueiro” renovar-se. 

Segundo site 

http://www.fiperj.rj.gov.br/index.php/main/defeso 04/11/2016 

defeso é:  

A paralisação temporária da pesca para a 

preservação das espécies. Pode ser definida para 

uma determinada espécie ou para todo um ambiente. 

Em geral, se limita a um período fixo anual 

visando proteger a época de reprodução ou de 

recrutamento (período em que os juvenis atingem 

certo tamanho e maturidade reprodutiva, e 

recrutam ao estoque adulto, sujeito à pesca).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


