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‘É tolice não ter esperança, pensou. Além de que suponho que é 

pecado. Não penses no pecado. Já sem ele há problemas de sobra. E 
do pecado não tenho entendimento’. 

‘Não tenho dele entendimento, e até me parece que não acredito nele. 

Talvez fosse pecado matar o peixe. Julgo que terá sido, embora o 
tenha morto para viver e dar de comer a muita gente. Mas então tudo é 

pecado. Não penses no pecado. É tarde demais para isso, e há gente 

paga para pensar nele. Eles que pensem. Tu nasceste para pescador, 
como os peixes para ser pescados. S. Pedro era pescador, como o pai 

do grande DiMaggio’.  

Gostava, porém, de pensar em todas as coisas em que se implicava e, 

uma vez que não havia que ler e não tinha rádio, pensava muito, e 
continuou a pensar no pecado. ‘Não mataste o peixe só para viver e 

vendê-lo para ser comido. Mataste-o por amor-próprio e porque és um 

pescador. Amava-lo quando estava vivo, e ama-lo depois de morto. Se 
o amas, não é pecado matá-lo. Ou será mais?’ 

2
 

 

 

                                                
2
 HEMINGWAY, Ernest. O velho e o mar. Trad. Jorge de Sena. Edição “livros do Brasil”. 1956. 

 
 



 6 

RESUMO 

 

 Este estudo teve por objetivo investigar representações sociais que trabalhadores 

da pesca artesanal de Atafona, distrito do município de São João da Barra/RJ constroem 

sobre escola. A pesquisa foi realizada em área de conflito de território, devido à 

construção do porto do Açu, pela empresa LLX, no local onde se situa o melhor 

pesqueiro da região. O empreendimento “expulsou” os pescadores de seu lugar de 

trabalho, de onde retiram sua sobrevivência, expropriando-os de sua própria vida, tecida 

na pesca. Este fato ameaça a pesca artesanal naquele local e lhes impõe a escola. Por seu 

perfil de baixa escolaridade ou analfabetismo também se inserem como sujeitos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). O Programa Nacional de Certificação e 

Reconhecimento de Saberes (Rede CERTIFIC) na área da Pesca e Aquicultura e o 

Projeto “Rede Saber”, para alfabetização e letramento, desenvolvidos pelo Instituto 

Federal Fluminense (IF Fluminense) em parceria com a LLX por meio da Fundação 

Pró-IFF, se constituíram em pano de fundo para o desenvolvimento da pesquisa. A 

Teoria das Representações Sociais (TRS) fundamentou o estudo, optando-se pela 

abordagem processual de Serge Moscovici e de Denise Jodelet. O estudo se configurou 

como estudo do tipo etnográfico que utilizou vários instrumentos: observação 

participante, análise de documentos, questionário socioprofissional, entrevista semi-

estruturada e técnica do grupo focal, no intuito de melhor apreender as representações 

daqueles trabalhadores da pesca. Constituíram-se sujeitos da pesquisa 25 pescadores 

artesanais e 15 mulheres da pesca. Os dados coletados das entrevistas individuais e do 

grupo focal foram analisados com apoio da análise de conteúdo, partindo-se dos temas 

“pesca”, “porto” e “escola”. Os questionários foram tabulados e as observações 

registradas descritas em consonância com a análise temática. O conjunto desses dados 

fundamentou a proposta de um modelo figurativo da representação social de escola para 

os dois grupos, inseridos nesse contexto de conflito de território. Entre os pescadores, as 

representações sociais se objetivam no pensamento que “escola ameaça a pesca, 

pescador que defende a pesca não quer a escola”. Entre as mulheres, que devido ao 

ciúme de seus maridos ficam impedidas de frequentar a escola, suas representações se 

objetivam nos seguintes termos: “mulher de pescador não pode ir à escola”. Ambos os 

grupos ancoram suas representações sociais de escola no termo: “não lugar”. Dentre as 

contribuições do estudo está a relevância da pesquisa em representações sociais quando 

da propositura de ações educativas a grupos da sociedade e a importância da “escuta” 

desses grupos na formulação de modelos e organizações de escola. 

 

Palavras-Chave: Pesca, Educação de Jovens e Adultos, Escola. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate social representations that workers of artisanal 

fishing in Atafona, district of São João da Barra / RJ, build on school. The survey was 

conducted in the area of conflict of territory due to the construction of the port of Açu 

by the LLX company, where the best fishing in the region is located. The project 

"expelled" fishers of their place of work, from where they make a living, expropriating 

them of their own lives, woven into fishing. This fact threatens the artisanal fishing in 

that area and requires them to school. For their profile of low education or illiteracy, 

they are also inserted as subjects of Youth and Adults Education (EJA). The National 

Certification Program and Recognition of Knowledge (CERTIFIC Network) in the area 

of Fisheries and Aquaculture and the project "Network Knowledge" for literacy, 

developed by the Fluminense Federal Institute (IF Fluminense) in partnership with 

LLX, through the Foundation Pro-IFF, make up the background for the development of 

the research. The Social Representations Theory (TRS) substantiates the study, hence 

the choice of procedural approach of Serge Moscovici and Denise Jodelet. The study 

was configured as an ethnographic study which used several instruments: participant 

observation, document analysis, socio-professional questionnaire, semi-structured 

interviews and focus group technique, in order to better grasp the representations of 

those fishery workers. 25 artisanal fishermen and 15 fishing women constituted the 

study subjects. The data collected from individual and focus group interviews were 

analyzed with the help of content analysis, starting with the themes "fishing", "port" and 

"school." The questionnaires were tabulated and the recorded observations were 

described in line with the thematic analysis. These data substantiate the proposal of a 

model of social figurative representation of school for the two groups, inserted in this 

context of conflict of territory. Among the fishermen, social representations are 

objectified in the sentence: "school threatens fishing; fisherman that supports fishing 

does not want school." Among women who, due to jealousy of their husbands, are 

prevented from attending school, have representations objectified as the following: " 

fisherman´s woman can not go to school." Both groups anchor their social 

representations of school in the term, "no place". Among the contributions of this study 

is the relevance of research on social representations when proposing the bringing of 

educational activities to groups of society and the importance of "listening" to these 

groups when formulating models and school organizations. 

 

 

Keywords: Fishing, Youth and Adult Education, School. 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Foto 1: Construção do porto do Açu. ............................................................................ 41 

Foto 2: Lagoa Feia. .........................................................................................................72 

Foto 3: Praia do Farol de São Tomé em Campos dos Goytacazes/RJ. .......................... 74 

Foto 4: Lagoa de Cima em Campos dos Goytacazes/ RJ. ............................................. 77 

Foto 5: Praia de Atafona. ............................................................................................... 80 

Foto 6: O avanço do mar e destruição do Pontal de Atafona. ....................................... 80 

Foto 7: Ruinas de Imóveis no Pontal de Atafona causadas pelo avanço do mar. ......... 81 

Foto 8: Ilha da Convivência. .......................................................................................... 81 

Foto 9: Ilha do Peçanha. ................................................................................................ 82 

Foto 10: Escola reformada pela LLX, na área da Colônia de Pesca Z2. ....................... 84 

Foto 11: Galpão da escola onde acontecem as aulas práticas. ....................................... 85 

Foto 12: Embarcação a motor. ....................................................................................... 86 

Foto 13: Embarcação a remo utilizada na pesca artesanal de Atafona. ........................ 87 

Foto 14: Porto da CEHAB onde pescadores ancoram seus barcos. .............................102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

LISTA DE GRÁFICOS, QUADROS E TABELAS 

 

GRÁFICOS 

Gráfico 1: Crescimento do número de matrículas para formação profissional de nível 

técnico na rede privada de ensino. ................................................................................. 55 

 

QUADROS 

Quadro 1: O silogismo. ................................................................................................ 165 

Quadro 2: Modelo figurativo da representação social de trabalhadores da pesca artesanal 

a respeito da escola em área de conflito de território: Pescadores. ............................. 166 

Quadro 3: Modelo figurativo da representação social de trabalhadores da pesca artesanal 

a respeito da escola em área de conflito de território: Mulheres da Pesca. ..................168 

 

TABELAS 

Tabela 1: Tema “Pesca” – entrevista com pescadores. ................................................104 

Tabela 2: Tema “Porto” – entrevista com pescadores. ................................................ 116 

Tabela 3: Tema “Escola” – entrevista com pescadores. .............................................. 120 

Tabela 4: Tema “Pesca” – grupo focal pescadores. .................................................... 128 

Tabela 5: Tema “Porto” – grupo focal pescadores. ..................................................... 133 

Tabela 6: Tema “Escola” – grupo focal pescadores. ................................................... 135 

Tabela 7: Tema “Pesca” – entrevista mulheres da pesca. ........................................... 144 

Tabela 8: Tema “Porto” – entrevista mulheres da pesca. ............................................ 153 

Tabela 9: Tema “Escola” – entrevista mulheres da pesca. .......................................... 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BIRD – Banco Mundial 

CBO – Catálogo Brasileiro de Ocupações 

CEB – Câmara da Educação Básica 

CEN – Conselho Nacional de Educação 

CES – Centro de Ensino Supletivo 

COHAB – Conjunto Habitacional Nossa Senhora dos Navegantes 

EJA- Educação de Jovens e Adultos 

FIC – Formação Inicial e Continuada 

FIPERJ – Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro 

FMI – Fundo Monetário Internacional 

FUNDEF – Fundo de manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério 

IF Fluminense – Instituto Federal Fluminense 

INEP – Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MAC – Marinheiro Auxiliar de Convés 

MEB – Movimento de Educação de Base 

MEC – Ministério da Educação 

MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização 

MOC – Moço de Convés 

MPA – Ministério da Pesca e Aquicultura 

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego 

PNAD – Pesquisa Nacional por amostra de Domicílio 

PNE – Plano Nacional de Educação 

POP – Pescador Profissional 

PREPOM – Programa do Ensino Profissional Marítimo para Aquaviário 

PROEJA – Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Jovens e Adultos 

PROJOVEM – Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

 



 11 

PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

Rede CERTIFIC – Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e 

Continuada 

RGP – Registro Geral da Atividade Pesqueira 

SECADI – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

SESI – Serviço Social da Indústria 

SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

SUDEPE – Superintendência do Desenvolvimento da Pesca 

TAE – Técnico em Assuntos Educacionais 

TRS – Teoria das Representações Sociais 

UENF – Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ..........................................................................................................  14 

 

1 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, A FORMAÇÃO DO 

TRABALHADOR E OS TRABALHADORES DA PESCA ARTESANAL DE 

ATAFONA. .................................................................................................................. 26 

1.1 As políticas da EJA e a formação do trabalhador – um olhar panorâmico ............. 27 

1.2 Pescadores de Atafona, sujeitos da Educação de Jovens e Adultos ....................... 36 

1.2.1 O Porto do Açu, a ameaça à pesca artesanal em Atafona e a imposição da escola. 

........................................................................................................................................ 40 

 

2 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS. .............................................. 44 

2.1 A TRS e sua contribuição na compreensão dos fenômenos da Educação. .............. 52 

2.2 A TRS nos estudos sobre a Educação de Jovens e Adultos. ................................... 59 

 

3 CAMINHOS METODOLÓGICOS TRILHADOS PELA PESQUISA .............. 65 

3.1 O tipo de pesquisa. ................................................................................................. 65 

3.2 O caminho percorrido pela pesquisadora e a observação participante em pesquisa do 

tipo etnográfica. ........................................................................................................... .. 69 

3.2.1 O tempo da descoberta. ........................................................................................ 70 

3.2.2 Tempo do amadurecimento. ................................................................................. 73 

3.3 O campo da pesquisa. .............................................................................................. 79 

3.3.1 Sobre Atafona. ...................................................................................................... 79 

3.4 Os sujeitos da pesquisa. ........................................................................................... 85 

3.4.1 Os pescadores, valentes guerreiros do mar de Atafona. ....................................... 87 

3.4.2 As mulheres da pesca. .......................................................................................... 89 

3.4.3 Trabalhadores e mulheres da pesca – jovens e adultos(as) sem escolaridade. ..... 91 

3.5 A coleta de dados: os instrumentos para a coleta de dados. .................................... 92 

 

4. A ANÁLISE DOS DADOS. .................................................................................... 95 

4.1 O caminho percorrido em busca dos dados da pesquisa. ........................................ 99 

4.2 A análise dos dados. ...............................................................................................102 

4.2.1 Análise das entrevistas com os pescadores (EP). ............................................... 103 

 



 13 

4.2.1.1 Tema: Pesca ..................................................................................................... 103 

4.2.1.2 Tema: Porto. .................................................................................................... 115 

4.2.1.3 Tema: Escola. .................................................................................................. 119 

4.2.2 Análise do Grupo Focal. .................................................................................... 127 

4.2.2.1 Tema: Pesca. ................................................................................................... 128 

4.2.2.2 Tema: Porto. .................................................................................................... 132 

4.2.2.3 Tema: Escola. .................................................................................................. 135 

4.2.3 Análise das entrevistas entre as mulheres da pesca. ........................................... 143 

4.2.3.1 Tema: Pesca. .................................................................................................... 144 

4.2.3.2 Tema: Porto. .................................................................................................... 151 

4.2.3.3 Tema: Escola. .................................................................................................. 156 

4.3 O modelo figurativo da representação social. ....................................................... 162 

4.4 Contraste entre os grupos dos pescadores e das mulheres da pesca. .................... 168 

4.5 A objetivação e a ancoragem. ............................................................................... 173 

 

CONCLUSÕES. ......................................................................................................... 177 

REFERÊNCIAS. ........................................................................................................ 182 

ANEXO 1: Programa CERTIFIC desenvolvido entre os pescadores de Atafona. .... 190 

ANEXO 2: Projeto “Rede Saber”. .............................................................................. 196 

ANEXO 3: Cópia da ação impetrada por mulher de pescador em conjunto com dois 

pescadores, junto ao Ministério Público Federal e à capitania dos portos do rio de 

Janeiro. ......................................................................................................................... 207 

APÊNDICE 1: Modelo de questionário socioprofissional. ........................................ 218 

APÊNDICE 2: Modelo de entrevista semi-estruturada. ............................................. 222 

APÊNDICE 3: Roteiro para desenvolvimento do grupo focal. .................................. 223 

 

 



 14 

INTRODUÇÃO 

 

O pescador, eles são unidos, [...] quando eles estão em perigo, no mar 

eles se ajudam, é a coisa mais linda. (EM 1)
3
 

 

 

O ser humano, dotado de razão, depende dos outros de sua espécie para viver a 

plenitude de sua humanidade. A construção do seu ser e do seu existir exige interação e 

reflexão-ação-reflexão que, convertida em trabalho, gera o desenvolvimento e 

sustentabilidade da vida. O trabalho, por sua vez, num primeiro momento, é motivado 

pelo imperativo da sobrevivência e atendimento de necessidades básicas, à medida que 

essas necessidades são satisfeitas e com o aprimoramento da capacidade do homem de 

criação e recriação, o processo de trabalho vai assumindo novas estruturas. 

Também em busca da compreensão do ser e do existir e de verdades sobre a 

origem de si e das coisas, a espécie humana passou por estágios de desenvolvimento, 

gerou conhecimentos e produziu ciência. A Educação é o meio pelo qual essa produção 

vem sendo socializada e, segundo Lemos (2010, p.73), ela “integra o processo de 

socialização, portanto, é condicionadora dos modos humanos de ser e viver em 

sociedade sendo parte integrante do homem pelo simples fato de este estar no mundo”. 

A escola, instituição socializadora e formadora, exerce importante papel na 

transmissão da cultura e do conjunto de saberes construídos nas sociedades humanas. 

Esta instituição consolida sua função por meio da Educação que, de acordo com Tardif 

(2010, p. 43), “fundamenta sua ‘natureza’” e, por isso, atua sobre a formação humana de 

forma incisiva, ensinando, disseminando conhecimentos, fazeres e saberes construídos 

cultural e socialmente. 

O desenho que esta instituição veio traçando ao longo da história da Humanidade, 

no mundo ocidental, reflete o modo como o homem construiu caminhos na sua relação 

com o conhecimento e sua difusão. Ao buscarmos uma definição consolidada na 

sociedade a respeito de escola, encontramos em Ferreira (2001, p. 281) a seguinte: 

“Estabelecimento público ou privado onde se ministra ensino coletivo: alunos, 

professores e pessoas duma escola”.  

                                                
3 As citações que abrem os capítulos são de autoria dos sujeitos da pesquisa. Os sujeitos da pesquisa 

estão, neste estudo, identificados por meio de referências organizadas utilizando-se as letras iniciais dos 

instrumentos, seguidas do número atribuído ao relato. Ex.: Entrevista com Pescadores – EP1; Grupo 

Focal – GF 1 e Entrevista com Mulheres da pesca – EM 1. 
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Com o papel de transmissão de conhecimentos e valores socioculturais é, a escola, 

considerada o lugar privilegiado para o desenvolvimento pleno do ser humano e, por 

consequência, da sociedade, sendo alvo de representações individuais e sociais por seu 

papel e pela maneira como grupos sociais com ela se relacionaram ao longo da história 

da humanidade. Pelo função e valor que lhe são atribuídos, deve ser o lugar de direito de 

todas as pessoas para acesso à Educação e à produção e uso de conhecimentos.  

 Pelo valor e função que lhes são atribuídas, deve ser o lugar de direito de todas 

as pessoas ao acesso à Educação e à produção e uso de conhecimentos. No entanto, no 

Brasil, o direito à Educação e à escola para todas as pessoas é muito recente. De acordo 

com Saveli e Tenreiro (2012, p.53), “no Brasil, o ensino primário é reconhecido como 

direito somente a partir de 1934”, muito embora, segundo as autoras, a carta outorgada 

em 1824 mencionasse, no art. 179, XXXII, que a instrução primária era gratuita a todos 

os cidadãos.  

 O direito à educação escolar veio ganhando força em consequência de lutas e 

movimentos sociais, sendo garantida em Constituições, Leis e Documentos Legais. Na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948
4
, por exemplo, no Artigo XXVI, 

encontramos: “1.Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 

menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória 

[...]”.  

 Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Artigo 6º está 

definido que: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”
5
. O Art. 205 

também destaca a Educação como direito de todos e obrigação do Estado e da família e, 

neste ponto, a Educação a ser oferecida deve contemplar todas as dimensões do 

desenvolvimento humano, inclusive sua preparação para o mundo do trabalho, como 

garantia de cidadania plena. E ainda, o Art. 208, inciso I
6
 que, no texto original, garantia 

a obrigatoriedade e gratuidade na oferta do ensino fundamental a todos, inclusive 

àqueles que não tiveram acesso à escolaridade na idade própria.  

 No entanto, apesar dos aparatos legais, é possível observar que o acesso à escola 

não é possível a todas as pessoas e que existem muitos excluídos do processo de 

                                                
4 Portal.mj.gov.br. Acesso em 01 de fevereiro de 2014. 
5
 Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010. http://www.planalto.gov.br. Acesso em 01 de 

fevereiro de 2014. 
6 Alterado pela Emenda Constitucional nº 14/96. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/
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escolarização. No Brasil, em 2012, de acordo com os dados apresentados em 27 de 

setembro de 2013 pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD)
7
, 

permanecia um contingente de 8,7% da população brasileira analfabeta.   

  Esses números revelam que as restrições ao acesso e permanência na escola são 

reflexos das desigualdades sociais por ela reproduzidas, indicando, por sua vez, a 

função que também tem exercido na reprodução dessas desigualdades e consequente 

diferenciação das classes sociais. Sobre os mecanismos de reprodução escolar Bourdieu 

(2007, p.37), assim se pronuncia: 

  

O sistema escolar age como o demônio de Maxwell: à custa do gasto 

de energia necessária para realizar a operação de triagem, ele mantém 

a ordem preexistente, isto é, a separação entre alunos dotados de 

quantidades desiguais de capital cultural 
8
[...] Sendo as diferenças de 

aptidão inseparáveis das diferenças sociais conforme o capital 

herdado, ele tende a manter as diferenças sociais preexistentes. 

 

 

 No rumo dessa afirmação apresentada por Bourdieu, é notório que as 

desigualdades sociais influenciam diretamente no desempenho escolar, dado que o 

pertencimento a esta ou àquela classe social permite acesso a bens materiais e não 

materiais que, de certo modo, incidem na manutenção das diferenças de classes. De 

acordo com esse teórico, a escola se incumbe da reprodução da estrutura social à 

medida que ratifica, por meio do modelo da transmissão de saberes, os valores da classe 

detentora de maior capital cultural. Seguindo nesse pensamento, a escola tem 

contribuído sobremaneira para a divisão de classes, quando prioriza saberes da camada 

dominante econômica e culturalmente, exercendo uma verdadeira imposição desses 

saberes e cultura.  

Mazzotti (2007), em seu estudo sobre a “Virada Retórica”, ao se referir ao 

silogismo e suas figuras como efetivos na ‘Ciência da Lógica’ de Hegel, ressalta a 

posição deste filósofo sobre a relação entre formação e classes sociais considerando que 

a educação conforma os homens ao espírito do povo de acordo com cada classe social. 

Segundo essa ideia, assim prossegue o autor (idem p. 9): “cada classe social tem seus 

interesses particulares, cada uma necessita da educação que lhe é própria, garantindo, na 

                                                
7 Dados disponíveis em http://www.ibge.gov.br. Acesso em 17 de setembro de 2013. 
8
 De acordo com Bourdieu (1998, p. 74), o capital cultural pode existir em três estados: no incorporado, 

“sob a forma de disposições duráveis do organismo”; no objetivado, “sob a forma de bens culturais” e no 

estado institucionalizado, objetivado por meio do certificado escolar ou diploma.  

http://www.ibge.gov.br/
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sociedade como um todo, a harmonia estabelecida por meio dos conflitos mediados pelo 

Estado”.  

 A discussão sobre o papel da escola na reprodução e manutenção da divisão de 

classes, por meio da seleção dos conteúdos; sua organização e estrutura; o acesso 

desigual e as poucas ações no sentido da permanência daqueles que a ela tiveram 

acesso, ao longo do tempo contribuíram para a exclusão de uma parcela considerável de 

indivíduos dessa instituição. Em nosso país, de acordo com os dados da PNAD 2009, 

permanece um quantitativo de 60,7% da população adulta com 25 anos ou mais, sem 

Educação Básica completa. Embora esses dados desconsiderem características 

importantes tais como o tempo histórico e a série em que se afastaram da escola, ou 

seja, se chegaram a concluir o ensino primário num tempo em que este nível era 

considerado básico da educação. Também, por vezes, desconsideram localidades e 

traços da cultura a que pertencem pessoas pesquisadas. De qualquer forma, os 

percentuais permanecem elevados. 

Em tempos de grande complexidade da vida, decorrente dos avanços históricos, 

científicos e tecnológicos que exigem maior grau de conhecimento formal das pessoas 

para inserção no mundo social e produtivo, a Educação é reconhecida como aquela que 

propicia as condições básicas para que o indivíduo possa participar da vida social e 

produtiva, constituindo-se, por conseguinte, em direito social. A escola, como um dos 

principais espaços educativos e cujo papel é prover as pessoas de saberes que lhes 

permitam se desenvolver, tem sido revisitada por muitos sujeitos para os quais esse 

direito não foi garantido. Eles vêm buscando a Educação de Jovens e Adultos (EJA), no 

sentido de obter certificação e ampliação de seus saberes.  

No Brasil, as políticas para a EJA são tecidas sob forte interferência de 

interesses econômicos e políticos e, em seu histórico, é possível encontrar um conjunto 

de programas marcados por descontinuísmos e insucessos. Neste estudo, como pano de 

fundo, vamos nos deter às políticas para a EJA deste século XXI, com ênfase na 

formação do trabalhador e mais especificamente, o Programa de Certificação e 

Reconhecimento de Saberes da Rede Nacional de Certificação (CERTIFIC), proposta 

em 2010, pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 

Educação (SETEC-MEC) numa ação conjunta com o Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), que no momento de sua implantação privilegiou cinco áreas, dentre 

elas a área da Pesca e Aquicultura.  
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 Minha atuação na equipe multiprofissional do Programa CERTIFIC da Área da 

Pesca e Aquicultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 

(IF Fluminense), desde sua implantação, como pedagoga e meu currículo docente onde 

se encontra registrado o início de minha carreira em comunidade pesqueira - tempo em 

que tive a oportunidade de conhecer e conviver com culturas, realidades e identidades 

sociais próprias e particulares, conduziram-me às questões que suscitaram este estudo 

sobre representações sociais que trabalhadores da pesca artesanal têm a respeito da 

escola em área de conflito de território. Nesse sentido, o objetivo do estudo é investigar 

como são formadas as representações sociais de trabalhadores da pesca artesanal de 

Atafona, distrito do município de São João da Barra/RJ, sobre escola em área de 

conflito de território. 

 Em minha vivência nessas comunidades de pesca, pude descobrir que os 

trabalhadores da pesca artesanal viveram a vida inteira dessa atividade, a maioria nela se 

inseriu ainda na infância, alguns não tiveram outra opção que não esse trabalho, outros 

sonharam ser pescadores e, atraídos pelos mistérios do mar, construíram seus saberes 

práticos na relação cotidiana com o trabalho para o qual não dependeram dos saberes 

escolares formais. Distantes dos bancos escolares prosseguiram em sua existência, 

organizando informações e construindo conhecimentos com base nas suas vivências ou 

na reprodução de saberes e fazeres sem respaldo científico. Essa atividade, construída 

com esses saberes, lhes tem garantido a sobrevivência. 

A pesca artesanal, atividade muito antiga, que deu origem a grupos sociais, 

sobrevive até hoje como atividade profissional e sua execução depende de saberes 

práticos para os quais a escola não teve inserção direta. Essa afirmação pode ser 

constatada quando observamos os dados apresentados, por exemplo, nos estudos de 

Alencar e Maia (2011) sobre a escolaridade dos pescadores registrados no Brasil. 

Segundo eles, dentre os pescadores brasileiros, a escolaridade é baixa. De acordo com 

suas pesquisas, são 56.218 os analfabetos, correspondendo a 8,1% do total dos 693.705 

pescadores formalmente registrados no Brasil. No entanto, são 563.284 pescadores 

brasileiros registrados com o ensino fundamental, sendo que 75,51% desses com ensino 

fundamental incompleto e 5,7%, ensino fundamental completo. Dos 69.763 pescadores 

registrados que indicam o ensino médio, 30.459 ainda não o concluíram, o que 

corresponde a 4,4% deles e 39.214, ou seja, os que concluíram esse nível de ensino 

somam uma proporção de 6,6%. Ainda de acordo com os pesquisadores, somente 
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0,65% dos trabalhadores da pesca registrados possuem o ensino superior incompleto ou 

completo. 

 Em Atafona, distrito do município de São João da Barra, no Estado do Rio de 

Janeiro, comunidade pesqueira e local de nossa pesquisa, essa realidade não é diferente 

e na mesma proporcionalidade, o número de pescadores que não concluíram a Educação 

Básica (91,6%)
9
 é bastante expressiva. Esses trabalhadores são, em potencial, os 

sujeitos da EJA. Alguns já com passagens nessa modalidade de ensino, mas com 

dificuldades de conciliar o trabalho da pesca com a escola. 

Atafona é uma dessas localidades cuja população sobrevive da pesca do tipo 

artesanal. Naquele lugar, gerações e gerações de pescadores tiveram sua história de vida 

construída a partir dessa atividade e nela consolidaram sua identidade social e sua 

cultura. Ao buscar uma definição para o pescador de Atafona, encontramos a seguinte 

caracterização da esposa de um pescador: “O pescador é livre, o pescador vem de uma 

geração de índio, homens acostumados com o vento” (EM1). 

 No entanto, em 2007, a vida tranquila daquele lugar foi alterada com a chegada 

da empresa LLX, uma das empresas do grupo EBX
10

, que desenvolve atividades nos 

setores da extração de petróleo, mineração, indústria naval offshore e logística portuária. 

A chegada da empresa gerou enormes expectativas de progresso e geração de empregos 

movimentando a região, atraindo investimentos e pessoas, trabalhadores de vários 

lugares do país e do exterior e alterando significativamente a vida do município e da 

região. No entanto, os impactos ambientais e a invasão do território da pesca com 

ocupação e construção do porto do Açu e de um píer no melhor pesqueiro do camarão, 

de acordo com os relatos dos pescadores, os expropriou de seu local de trabalho, o que 

provocou descontentamento, revolta e preocupações com o fim da pesca.  

Por outro lado, as estratégias da empresa por meio de programas de mitigação e 

oferta de oportunidades para prestação de serviços contribuíram para neutralizar os 

ânimos de alguns desses pescadores. A melhoria na vida daqueles que conseguiram por 

meio do trabalho na empresa um “salário certinho”11, assistência trabalhista, melhorias 

                                                
9
 SALLES, Luiza. Diagnóstico da escolarização da comunidade pesqueira de São João da Barra-RJ, 

Diagnóstico-Ong Ecoanzol, Rio de Janeiro, 2010. 58 p. 
10 O Grupo EBX, conforme se encontra no site: http://pt.wikipedia.org, acessado em 22 de agosto de 

2012, “é formado por seis companhias listadas no Novo Mercado da BOVESPA, segmento com os mais 

elevados padrões de governança corporativa: OGX (petróleo), MPX (energia), LLX (logística), MMX 

(mineração), OSX (indústria naval offshore) e CCX (mineração de carvão). [...] empreendimento 

concebido e executado por Eike Batista.” 
11 Essa expressão: “salário certinho” foi recorrente nas falas dos pescadores e de suas esposas nas 

entrevistas. 

http://pt.wikipedia.org/
http://pt.wikipedia.org/wiki/BOVESPA
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nas suas moradias e aquisição de bens, somado à ameaça do fim da pesca, colocou os 

pescadores e seus familiares diante da escola. A exigência de escolaridade básica para 

ingresso numa outra atividade que garanta sua sobrevivência e de suas famílias impõe 

àqueles pescadores artesanais a necessidade de ingressar ou retornar à escola de modo a 

construir outro percurso, que exigirá deles reelaborar percepções, saberes e desejos e ao 

mesmo tempo em que os coloca diante da representação social que constroem da escola.  

 O estudo de representações sociais foi o caminho teórico-metodológico que 

trilhamos, no sentido de investigar como esses trabalhadores representam a escola em 

área de conflito de território num momento de suas vidas em que não mais cogitavam 

nela estar. Ao percorrermos o caminho da Teoria das Representações Sociais (TRS), 

inaugurada por Moscovici em 1961, e que muito contribui para estudos dessa natureza, 

o fizemos por considerar que essa teoria permite compreender como grupos humanos, 

com identidades sociais, valores, práticas e culturas próprias, constroem saberes e visão 

de mundo particulares, num processo de (re)elaboração psicossocial de informações 

novas, capazes de possibilitar diferentes leituras da realidade, permitindo-lhes a 

comunicação com saberes exteriores  e incorporando-os no seu cotidiano. 

Segundo Rouquette (2003), as representações sociais oferecem subsídios para 

sustentar ações. Mazzotti (2003, p.90) vai além ao destacar que “[...] ação é parte de 

uma representação e não sua consequência”. Conhecer o que aqueles profissionais da 

pesca pensam sobre a escola, nesse contexto de conflito de território com a empresa 

responsável pela construção do porto, obrigando-os a se colocar diante dela e da 

possibilidade de nela estar: ingressar ou retornar, caso seja esse seu desejo ou 

necessidade, pode auxiliar na escolha dos caminhos do diálogo entre esses trabalhadores 

e a realidade que se lhes apresenta. Seja qual for o caminho, é imprescindível considerar 

que eles possuem saberes construídos em suas experiências práticas, em suas vivências, 

que deverão ser reconhecidos. 

 A TRS, de acordo com Guareschi (2007, p.32),  

 

Concebe o pensar e a linguagem como capturados no senso comum, 

no discurso cotidiano. Em contraste com a prática científica, que 
procura chegar ao conhecimento científico, o pensamento do senso 

comum chega a Representações Sociais de fenômenos naturais e 

sociais. 

 

  Por valorizar os pensamentos oriundos do senso comum e das práticas 

cotidianas, essa teoria muito contribuiu para o estudo pretendido. A investigação a 
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respeito das representações sociais que trabalhadores da pesca têm sobre a escola em 

situação de conflito de território se associa às suas representações dessa instituição e à 

presença dela em suas vidas. Desse modo o que direcionou a pesquisa foram as 

seguintes questões: Como esses trabalhadores recebem a proposta de retornarem ou 

ingressarem na escola, quando talvez esta não mais fizesse parte do seu cotidiano?  Que 

ideias foram por eles construídas sobre a instituição escolar ao longo da vida? Como os 

saberes por eles construídos em suas vivências se comunicam com os saberes da escola 

e de que forma estes podem modificar qualitativamente sua realidade? 

Na perspectiva que se buscou enredar a pesquisa, considerou-se que saberes 

construídos se comunicam, também de forma peculiar, com características e traços 

culturais próprios dos grupos. No momento em que estes conhecimentos interagem com 

saberes construídos em outras bases sociais, eles podem produzir efeitos sobre os 

sujeitos envolvidos, levando-os a refletir sobre o conhecimento e as formas como os 

mesmo são adquiridos, organizados e utilizados no cotidiano. O propósito foi capturar e 

trabalhar essas visões, a partir do reconhecimento de que elas podem contribuir para a 

compreensão dos mecanismos sociocognitivos dos envolvidos.  

 A comunidade pesqueira em que se desenvolveu a pesquisa encontra-se diante 

das imposições de ingressar ou retornar à escola, seja como oportunidade de acesso a 

outra atividade profissional, seja pela ameaça do fim da atividade da pesca naquele local 

e consequente necessidade de corrida pela sobrevivência, em decorrência da construção 

do porto do Açu. Esses pescadores têm seu espaço de trabalho usurpado, obrigando-os 

ao conflito no território
12

 no qual construíram suas vidas, sua história, seus saberes e sua 

identidade. As representações sociais de escola foram buscadas nesse contexto, sendo a 

pesquisa fundamentada na TRS, com opção pela abordagem processual originalmente 

proposta por Serge Moscovici e seguida por Denise Jodelet.   

O estudo etnográfico, inspirado na pesquisa Loucuras e Representações Sociais 

de Jodelet (2005) foi nossa opção, por considerarmos seus resultados relevantes para a 

natureza da pesquisa que desejamos realizar.  

 Constituíram-se sujeitos deste estudo os pescadores artesanais de Atafona, 

distrito do município de São João da Barra/RJ e as mulheres da pesca
13

. Os 

                                                
12 Este, aqui compreendido não como delimitação geográfica, mas como espaço de relações sociais e de 

lutas de poder. 
13

 Utilizamos a expressão mulheres da pesca para nos referirmos às esposas e/ou filhas de pescadores. São 

mulheres da pesca tendo em vista de que suas vidas estão entrelaçadas com a atividade da pesca. Mesmo 

sem registro de pescadoras, são elas que auxiliam seus maridos ou pais nas atividades em terra. São, essas 
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instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram observação participante, 

questionário para caracterização de perfil socioprofissional, análise de documentos, 

entrevistas semiestruturadas com pescadores artesanais e mulheres da pesca de Atafona 

e também foi aplicada a técnica do grupo focal com pescadores entrevistados. Os 

instrumentos foram construídos especificamente para este estudo. 

 A observação participante é um instrumento muito valorizado na pesquisa 

etnográfica. Por meio dela, foi possível observar e descrever os comportamentos e as 

interações como elas acontecem, foi possível também compreender alguns processos 

psicossociais. Neste tipo de observação, segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder 

(2004, p.139), “o pesquisador se torna parte da situação observada, interagindo por 

longos períodos com os sujeitos, buscando partilhar seu cotidiano para sentir o que 

significa estar naquela situação”. Como integrante da equipe multiprofissional do IF 

Fluminense, estivemos em contato próximo, desde 2011, com essa comunidade e com 

esse grupo. Nossa observação obteve respaldo, também, em experiências anteriores no 

trabalho diário com pescadores, como professora primária numa comunidade pesqueira 

e nas ações desenvolvidas no programa CERTIFIC na Área da Pesca e Aquicultura. Por 

considerar tempos importantes de nossa observação participante é que retomamos com 

mais detalhes sobre esses tempos de relação com a pesca artesanal no capítulo de que 

trataremos dos caminhos metodológicos trilhados pela pesquisa. 

 Os questionários, com perguntas abertas e fechadas, tiveram como objetivo, 

traçar o perfil socioprofissional dos sujeitos pesquisados. Foram aplicados a 25 

pescadores e 15 mulheres da pesca, dentre eles dezessete pescadores e três mulheres se 

inscreveram no Programa CERTIFIC e/ou no Projeto de Alfabetização e Letramento: 

Rede Saber
14

. 

 Para análise de documentos, recorremos ao documento base do Programa 

CERTIFIC, a dados estatísticos sobre a pesca no site do Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA), ao Projeto Rede Saber do IF Fluminense e a alguns documentos 

apresentados por uma esposa de pescador e dois pescadores. Esses documentos são 

cópias de denúncias e ações judiciais que impetraram no Ministério Público contra a 

instalação do porto do Açu no pesqueiro do camarão e os impactos ambientais que essa 

                                                                                                                                          
mulheres, ao mesmo tempo filhas e esposas de pescadores, pois nessa comunidade a pesca vem de 

gerações e todos(as) estão de algum modo nela envolvidos(as). 
14

 O Projeto Rede Saber trata-se de ação que objetiva alfabetizar pescadores inscritos na Colônia de Pesca 

Z2 e seus familiares. O projeto é fruto da parceria entre o IF Fluminense, Fundação Pro-IFF e a empresa 

LLX. 
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construção causará na região. Não nos foram disponibilizados quaisquer documentos 

pela Colônia de Pesca de Atafona, a Colônia Z2
15

, até mesmo o número de pescadores 

registrados na colônia foram fornecidos de forma imprecisa. Este número, segundo eles, 

deve chegar a 800 pescadores. 

 A entrevista semiestruturada foi realizada com 25 pescadores e 15 mulheres da 

pesca, que responderam ao questionário socioprofissional, inscritos ou não nos 

programas ofertados na Colônia pela parceria entre o IF Fluminense, por meio de sua 

Fundação Pró-IFF e a empresa LLX. Elas foram realizadas nas casas, na rua, na beira do 

rio e do mar, na peixaria, no porto onde ancoram os barcos e remendam as redes, na 

Colônia e na escola, que recebeu, já por interferência deste estudo, o nome de Centro de 

Formação para Pescadores. Esse instrumento permitiu explorar, de forma direcionada, 

porém não rígida, as visões de mundo e da escola dos sujeitos e do grupo envolvido, no 

sentido de buscar possíveis representações sociais a respeito desse objeto.  

 A técnica do grupo focal tem demonstrado ser muito interessante quando se 

pretende capturar como o grupo pensa e por que pensa, como vivem tal ou qual 

realidade ou a visão que tem do mundo. Com maior liberdade de expressão, de modo 

interativo e participativo, os sujeitos revelam suas posições sobre determinado tema. Em 

Gatti (2005) e Gomes e Barbosa (1999), buscamos referendar o uso dessa técnica. 

Tivemos a participação de nove pescadores que haviam sido entrevistados e que 

estavam frequentando o curso de Operador Mantenedor de Embarcações de Pesca 

Artesanal do CERTIFIC. 

 Este instrumento, junto com os demais, permitiu organizar temas e categorias 

que conduziram à proposta do modelo figurativo que buscamos traçar, de modo a 

compreender a objetivação e a ancoragem das representações sociais sobre a escola que 

o grupo de trabalhadores da pesca artesanal elabora em área de conflito de território. 

 As reflexões desenvolvidas no capítulo inicial tiveram como objetivo envolver o 

leitor no contexto em que se pretendeu conduzir este estudo, ou seja, a Educação de 

Jovens e Adultos, cujo histórico foi trazido de maneira breve, com destaque para as 

                                                
15 De acordo com estudos de Resende (2010, p.3), as Colônias de pescadores derivam das “Zonas da 

pesca”, criadas em 1919, pela então Marinha da Guerra e, que levam em consideração a quantidade de 

pescadores nelas inscritos e a distância entre as sedes mapeadas. Daí deriva-se a classificação em 

“Colônia Z-1, Z-2, Z-3... Respeitando-se os limites estaduais”. A Lei nº 11.699 de 13 de junho de 2008 
reconhece as Colônias de pescadores como órgão de classe de trabalhadores da pesca artesanal, com 

forma e natureza jurídica própria, conforme estabelecido no seu Art.1º. (disponível em 

http://www.planalto.gov.br. Acesso em 05 de maio de 2014). 

 

http://www.planalto.gov.br/
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políticas públicas propostas para os trabalhadores neste século, em especial o Programa 

CERTIFIC na Área de Pesca e Aquicultura. A intenção foi situar essa modalidade de 

ensino no contexto das políticas educacionais no Brasil e construir o cenário em que a 

EJA se relaciona com a pesca. O cenário da pesca artesanal em Atafona, alterado com a 

chegada dos empreendimentos que têm como carro-chefe a construção do porto do Açu, 

também foram trazidos neste capítulo inicial, já que também compõem o pano de fundo 

em que se desenvolveu o estudo.  

No capítulo seguinte, buscamos fundamentar nossa escolha pela Teoria das 

Representações Sociais (TRS) proposta por Moscovici, nos apoiando, principalmente, 

nas produções desse teórico (1978, 2003, 2010 e 2012), de Jodelet (1996, 2001 e 2005) 

e de Sá (1998 e 2011). A TRS alicerça nosso trabalho já que nos dedicamos a 

investigar, numa abordagem processual, como são formadas as representações sociais 

dos trabalhadores da pesca artesanal de Atafona sobre a escola em área de conflito de 

território. A abordagem processual de Moscovicci e Jodelet, segundo a classificação de 

Sá (1998) ou sociogenética, como prefere Deschamps e Moliner (2009), foram, então, 

os caminhos que trilhamos e que constam desse capítulo.  

 Também nesse segundo capítulo procuramos destacar a aplicação da TRS nos 

estudos sobre Educação. Para aprofundar nossa reflexão, dentre outros, recorremos a 

Gilly (2001) e Alves-Mazzotti (1994), que consideram o campo educacional muito rico 

para estudos em representações sociais, visto que contribuem para a compreensão dos 

mecanismos que interferem nos processos educativos e para a observação de como elas 

“se constroem, evoluem e se transformam no interior dos grupos sociais” (Gilly, p.322). 

Barros e Mazzotti (2009) contribuíram para o entendimento da escola enquanto unidade 

psicossocial, com simbologias produzidas pelos indivíduos e grupos sociais nas suas 

relações de pertença. Carbone e Menin (2004) enriquecem esse tema ao tratarem da 

escola como espaço que agrega grande diversidade cultural. 

Ainda nesse segundo capítulo, ampliamos o estudo conjugando a TRS, a sua 

aplicabilidade na educação, em especial na EJA, que se constitui numa modalidade de 

ensino que, por sua especificidade e pelo traçado do perfil dos seus sujeitos, revela-se 

num campo rico para estudos sobre representações sociais. 

 Nos capítulos que seguem explicitamos a metodologia empregada para a coleta e 

análise dos dados, onde especificamos o tipo de pesquisa, o campo e os sujeitos 

envolvidos; os instrumentos utilizados para a pesquisa; a análise e o resultado da 

pesquisa. 
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  A importância desse estudo e sua aplicabilidade reforça o valor da pesquisa em 

representações sociais para a Educação, especialmente para a EJA, onde estão as 

pessoas para quem a escola talvez tenha sentidos diferentes daqueles comumente 

construídos por estudantes em seu percurso regular de escolarização. As representações 

sociais que trabalhadores da pesca artesanal possuem a respeito da escola, talvez, não 

sejam diferentes daquelas construídas por outros trabalhadores que também apresentam 

o perfil da EJA.  

 Se atualmente, as ofertas de cursos e oportunidades de escolarização para os 

trabalhadores afastados da escola são muitas, no entanto, modelo de escola que um dia 

os expulsou ainda permanece o mesmo. Ouvir suas demandas e descobrir como 

percorrem o caminho do conhecimento pode significar (re)construções significativas, 

proposição de ações educativas e  contribuir para a sua transformação. 
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CAPÍTULO I 

 

Eu acho que eles pensam que a escola pra eles num é importante não. 

Porque pra pescar num precisa saber ler nem escrever. Eles falam isso, 
num precisa saber ler nem escrever. (EM14) 

 

 Neste capítulo trazemos algumas reflexões sobre a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) no Brasil, com breves recortes que pretendemos que contribuam para a 

contextualização do estudo. O objetivo é revelar implicações dessa modalidade de 

ensino com os cenários políticos, econômicos e sociais de desenvolvimento do país que, 

de alguma forma, direcionaram e direcionam o curso dado às políticas da EJA e da 

formação de jovens e adultos da classe trabalhadora deste país. Também é nossa 

intensão, neste momento, apresentar características socioeducativas comuns entre o 

público para o qual a EJA se destina, com as dos trabalhadores da pesca artesanal, cujo 

perfil é aquele próprio dos sujeitos da EJA.  

1 A Educação de Jovens e Adultos, a formação do trabalhador e os trabalhadores 

da pesca artesanal de Atafona. 

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que, no 

Brasil, está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9394 de 

20 de dezembro de 1996, (LDBEN nº 9394/96), no Capítulo II, Seção V, Artigos 37 e 

38. O Artigo 37 recebeu nova redação dada pela Lei nº 11.741 de 16 de julho de 2008, 

de modo a promover a articulação dessa modalidade de ensino com a educação 

profissional. O referido artigo passou a assim definir: “A educação de jovens e adultos 

deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do 

regulamento”. A nova lei também amplia a oferta de Educação Profissional para 

diferentes níveis e modalidades, incluindo a EJA. O reconhecimento e certificação de 

conhecimentos, inclusive aqueles construídos no trabalho, também estão amparados 

nesta lei, com a seguinte redação no art. 41 do Capítulo III: “O conhecimento adquirido  

na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de 

avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de 

estudos”.  

 No entanto, tais determinações legais, presentes nos dias atuais, resultam e 

constituem traçado histórico dessa modalidade de ensino no Brasil, que traremos neste 
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capítulo à reflexão, com recortes que consideramos importantes para sustentar nossa 

argumentação. Pretendemos contribuir para a identificação dos trabalhadores da pesca, 

que em nosso país apresentam baixa escolaridade, como foi apontado nos estudos de 

Alencar e Maia (2011) e, apresentados no capítulo introdutório deste estudo, como 

sujeitos da EJA, pelo seu perfil e especificidades. 

 Também as políticas direcionadas à formação profissional dos trabalhadores 

dizem respeito aos pescadores, tendo em vista que a área de Pesca e Aquicultura foi 

contemplada tanto no programa de certificação e reconhecimento de saberes como em 

programas de alfabetização. Nesse universo estão os pescadores de Atafona, 

comunidade pesqueira onde realizamos nosso estudo sobre representações sociais. Essas 

temáticas compõem os elementos que trazemos para reflexão e que passaremos a 

apresentar. 

1.1. As políticas da EJA e a formação do trabalhador – um olhar panorâmico 

 Neste estudo vamos nos deter às políticas para a EJA deste século, mais 

especificamente a partir do ano 2003, para melhor circunscrever em que percurso surge 

o Programa de Certificação e Reconhecimento de Saberes dos trabalhadores da Área de 

Pesca e Aquicultura, que abarca os sujeitos de nosso estudo. Importante não 

desconsiderar que os programas e políticas propostos nos tempos atuais são reflexo e 

prosseguem no traçado histórico dessa modalidade de Educação no Brasil desde o 

período colonial (1530-1815), quando a relação com o trabalho não se fazia pela via da 

escola, e quando esta não era para todos.  

 Esse histórico, já bastante revisitado por estudiosos, pesquisadores e teóricos da 

EJA, como por exemplo, Fávero (2004) e Di Pierro (2005); além das reflexões de 

autores como Nosella (2001), Cunha (2000ª, 2000b e 2005) e Manfredi (2002), dentre 

outros e, aprofundado em nossa dissertação de mestrado (LEMOS, 2010), apontam para 

a fragilidade das políticas até aqui propostas.  Mostram também a descontinuidade de 

programas direcionados aos jovens e adultos desescolarizados, o que produziu a 

situação que ainda vivenciamos hoje de 13,2 milhões de pessoas analfabetas, 

equivalente a 8,7% da população brasileira com 15 anos ou mais, de acordo com os 

dados estatísticos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD)
16

, e no qual 

estão também inseridos os trabalhadores da pesca artesanal. 

                                                
16 Dados disponíveis em http://www.ibge.gov.br. Acesso em 17 de setembro de 2013. 

http://www.ibge.gov.br/
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Embora nosso intento seja focar as políticas para jovens e adultos neste século e, 

mais especificamente, a partir do ano de 2003, consideramos importante fazer uma 

breve excursão por alguns fatos históricos que compõem a trajetória dessa modalidade 

de ensino no Brasil no sentido de construir um percurso que favoreça a compreensão 

dos fatos mais recentes e trazer à reflexão e ao contexto, os sujeitos envolvidos nessa 

história: sua origem, seu perfil e sua relação com a escola. Nosso objetivo é dar 

centralidade aos aspectos humanos e psicossociais que envolvem essa modalidade de 

Educação, que vem, aos poucos, despertando a atenção de estudos e pesquisas em 

diferentes linhas, em especial na das Representações Sociais. 

Assim, ao abordar a trajetória da EJA no Brasil é possível observar que os 

adultos, desde o período da colonização (1530-1815), não ocuparam os espaços 

escolares tendo em vista que a relação com o trabalho, determinante da posição de 

existência dos seres humanos, não assegurava aos trabalhadores desescolarizados a 

oportunidade de frequentar a escola. Naquele início do Brasil Colonial, há registros de 

ação dos jesuítas na educação de jovens e adultos, quando o foco do processo educativo 

se restringia aos conhecimentos rudimentares e à catequização e à socialização. O 

trabalho extrativista e o trabalho escravo não exigiam dos trabalhadores conhecimentos 

escolares. Essa característica está presente ainda hoje na pesca artesanal, que é uma 

atividade extrativista, cujos saberes práticos são aprendidos na própria atividade e que 

não exigem saberes escolares específicos. 

Um recorte na história da EJA a partir dos anos de 1940, de acordo com Fávero 

(2004), evidencia que as ações dirigidas à EJA tiveram cunho político e econômico. 

Segundo Naiff e Naiff (2008, p. 403), “Ao final dos anos 1940, surgiram movimentos 

que incorporavam valores cívicos e disciplinares à proposta educacional nacional e 

eram descentralizados”. Para ilustrar a motivação política, destacamos que os programas 

contra o analfabetismo, naquela época, ganharam importância tendo em vista que, 

segundo Fávero (idem), 55% da população brasileira era analfabeta e o processo 

democrático e de consolidação da República que se desejava instalar dependia dos 

votos. Nesse período, o analfabeto não votava
17

 e o panorama econômico era de 

necessidade de mão-de-obra para manejar as máquinas, tendo em vista o 

desenvolvimento industrial que se idealizava. 

                                                
17 A Lei Saraiva (1882) havia proibido o voto do analfabeto. 
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Impulsionado pelo movimento de modernização do país, em 1947, o Estado, 

volta sua atenção para a falta de escolarização da maioria da população e lança 

campanha contra o analfabetismo, utilizando para tanto recursos do Fundo Nacional do 

Ensino Primário e lançando a Campanha e Educação de Adolescentes e Adultos. Esse 

programa, que tinha objetivos educativos amplos, se restringiu a alfabetizar. 

No final dos anos de 1950 e início dos anos de 1960 surgem os Movimentos de 

Cultura Popular que buscaram, de acordo com Lemos (2010, p. 25), 

 

[...] valorizar a cultura dos alunos, tanto crianças como adultos, como 

fator importante para transformar a realidade. Se num período 

anterior, o analfabetismo era considerado causa do pouco 
desenvolvimento do país, neste passou a ser entendido como 

consequência da situação de extrema pobreza em que viviam as 

pessoas alijadas dos processos de escolarização, numa sociedade 
estruturada socialmente de forma desigual e injusta.  

 

Dentre os programas de Cultura Popular estava o Movimento de Educação de 

Base (MEB), criado pela Igreja Católica em 1961. O Movimento de Cultura Popular 

contou com a importante presença de Paulo Freire. Esse movimento considerava que a 

melhoria das condições concretas e objetivas de vida das pessoas estava ligada à 

aquisição de um conjunto de conhecimentos necessários para a construção de uma 

sociedade justa e solidária, pela conscientização. 

 Sobre conscientização como processo de transformação e emancipação das 

pessoas, Freire (1980, p. 26) afirma que demanda que “os homens criem sua existência 

com um material que a vida lhes oferece” e, ainda (idem, p. 40) que a educação cumpre 

seu papel transformador à medida que permite ao ser humano “[...] ser sujeito, 

construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros homens 

relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história”. 

Naquela época (1960), também relacionado à educação brasileira na perspectiva 

da educação para o desenvolvimento do país, foi criado o Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP). Este refletiu na EJA com a criação das “classes de emergência” 

para os adolescentes que não tiveram acesso à escola ou tiveram que abandoná-la para 

ingresso precoce no trabalho, o que também possibilitou incremento no processo de 

alfabetização de jovens e adultos. 

Os Movimentos de Cultura Popular foram banidos e substituídos pela Ditadura, 

que se instaurou no Brasil no período de 1964 a 1984, pelo movimento conservador 
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denominado, Cruzada Ação Básica Cristã. Em 1967 é criado o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL) que, embora fosse mantido por recursos volumosos e 

expandido por todo país, seus resultados, de acordo com Costa (2009, p. 70), “foram 

escassos devido a vários fatores que, vão desde o desperdício de recursos até o 

despreparo docente”. 

Nos anos de 1970, com a promulgação da Lei 5692 de 11 de agosto de 1971 

(BRASIL, 1971), mediante exigência de certificação para o trabalho e com a extensão 

do ensino obrigatório para oito anos, mínimo que passou a ser exigido pelo mercado de 

trabalho, houve interesse dos jovens e adultos de resgatarem sua escolaridade, 

especialmente por meio do ensino supletivo, com o objetivo de prover condições de 

ingressar ou mesmo se manter no emprego. Em 1974, foram criados nos estados 

brasileiros os Centros de Estudos Supletivos (CES), fundamentados na concepção 

compensatória e supletiva, que permaneceu também na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996). 

Em 1985, ressurgem os movimentos sociais e a abertura do processo de 

redemocratização no país com discursos em defesa dos direitos dos cidadãos que, 

somados à promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988 

(CF/88), reanimaram as mobilizações em torno dos movimentos para erradicar o 

analfabetismo no país. Porém, com a reforma do Estado ocorrida na segunda metade 

dos anos de 1990 e a refração dos gastos públicos com políticas sociais e, ainda, a 

redefinição das atribuições dos setores públicos, com a responsabilização da sociedade 

civil pelas ações e programas de caráter social, a EJA retoma sua posição marginal nas 

discussões sobre reforma educacional.  

Fato marcante desse período foi o veto do então presidente Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) ao Plano Nacional de Educação (PNE) em relação à EJA. Porém, 

atendendo às pressões do Banco Mundial, FHC propõe a Emenda Constitucional nº 233, 

posteriormente transformada em Projeto de Lei nº 92/96, alterando o Inciso I do Art. 

208 da CF/88, mantendo a gratuidade da educação para jovens e adultos, no entanto, 

suprimindo a obrigatoriedade da oferta por parte do poder público. Outro exemplo de 

abandono em relação à EJA foi exclusão dessa modalidade de ensino, também por veto 

do referido presidente, dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), criado pela Lei nº 

9.424 de 24 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), que só reconhece direito ao 
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financiamento para a formação das crianças e adolescentes em idade de 7 a 14 anos. 

Esse fato, segundo Di Pierro (2005, p.1123) rompe com 

 

o princípio da universalidade inerente ao direito humano à educação: 

embora as leis maiores assegurem a todos o acesso e a progressão na 
educação básica pública, gratuita e de qualidade, a focalização de 

recursos para a educação escolar na faixa etária de 7 a 14 anos 

suprimiu os meios para que as instâncias administrativas do Estado 
cumpram adequadamente seu dever na provisão do ensino 

fundamental aos jovens e adultos. 

 

Essas medidas reduziram sobremaneira o interesse de estados e municípios de 

ampliarem suas políticas na direção da EJA, que passou a ser assumida pela sociedade 

civil por meio, principalmente, das Organizações Não-governamentais (ONG) e por 

iniciativas no campo da não-formalidade. De acordo com Di Pierro (idem) “as 

demandas e necessidades educativas dos jovens e adultos, quando consideradas, foram 

abordadas como políticas marginais, de caráter emergencial e transitório, subsidiárias a 

programas de alívio da pobreza”. 

Na rota dos interesses políticos e financeiros que definiram as políticas 

educacionais e sociais do país, nos anos de 1990, também podemos destacar a 

submissão do Estado a organismos internacionais, tais como a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO), o Banco Mundial (BIRD), o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) – entre outros, que, de certa forma, inspiraram modelos político-pedagógicos 

adotados de forma arbitrária. As avaliações e as estatísticas pretenderam dar respostas 

às exigências impostas por esses organismos internacionais. No entanto, a EJA ficou 

alijada das políticas de desenvolvimento da educação e do país, o que de certa forma 

contribuiu, ao longo do tempo, para a manutenção e, até mesmo, a expansão do 

quantitativo de candidatos a esta modalidade de ensino nos tempos atuais. 

Em 1997, um marco importante que traz à reflexão as questões da EJA: foi a V 

Conferência Internacional de Educação de Jovens e Adultos (V CONFITEA), realizada 

no período de 14 a 18 de julho na cidade de Hamburgo, na Alemanha. A partir da V 

CONFITEA, ampliaram-se os diálogos e as articulações em torno da EJA, com 

participação de educadores nas universidades, ONG e municípios. Desses diálogos e 

articulações resultaram os fóruns regionais e nacionais em busca de novo significado 

para essa modalidade de ensino. 
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Quanto às políticas para a EJA a partir de 2003, o Programa Brasil Alfabetizado, 

em sua primeira fase, não exigia dos alfabetizadores formação específica para atuação 

em processos de alfabetização e não criou vínculo com a Educação Básica, na 

perspectiva da verticalização do ensino, acabando por reeditar programas de 

alfabetização anteriores e não garantindo educação continuada para jovens e adultos. 

Este programa, criado no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que 

permanece em execução no atual governo da presidente Dilma Rousseff, de acordo com 

o Ministério da Educação (MEC)
18

 é voltado para alfabetização de jovens, adultos e 

idosos. O objetivo do Programa, segundo o portal do MEC é: 

 

Promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou 
mais, adultos e idosos e contribuir para a universalização do ensino 

fundamental no Brasil. Sua concepção reconhece a educação como 

direito humano e a oferta pública da alfabetização como porta de 
entrada para a educação e a escolarização das pessoas ao longo de 

toda a vida. 

 

 Dados apresentados em 27 de setembro de 2013 pelo PNAD demonstram que o 

atual programa ainda não solucionou o problema, uma vez que os dados apontam para 

pequena elevação desfavorável, ampliando o percentual de 8,6% da população 

analfabeta em 2011, para 8,7% em 2012.  

Se o analfabetismo persiste, também ainda permanece um quantitativo de 

pessoas com 25 anos ou mais que não concluíram a Educação Básica, se considerarmos 

que 60,7% dessas pessoas, de acordo com os percentuais do PNAD de 2009, possuem 

11 (onze) anos de estudos. A defasagem na escolaridade reflete na falta de mão-de-obra 

qualificada no país, principalmente para atividades que demandam conhecimentos com 

forte base científica. De acordo com os estudos de Cardoso (2012)
19

, são 5,3 milhões de 

jovens entre 18 e 25 anos que estão fora da educação formal e do mercado de trabalho, 

situação de 19,5% dos 27,3 milhões de pessoas nessa faixa de idade. Esse quadro nos 

remete à necessidade de analisar alguns programas existentes voltados para a formação 

do trabalhador que se definem como conjunto de políticas para esse fim.  

 Com o objetivo de ampliar as oportunidades de formação profissional e a 

preparação dos jovens e dos adultos para o trabalho, esses programas, criados por meio 

                                                
18 http://portal.mec.gov.br. Acesso em 26 de outubro de 2013. 
19 Estudos realizados sobre a coordenação de Adalberto Cardoso, do Instituto de Estudos Sociais e 

Políticos (IESP) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) sobre “Juventude, desigualdade e o 

futuro do Rio de Janeiro”, publicado no “Globo Online” (http://www.oglobo.com.br) em 15 de setembro 

de 2012. 

http://portal.mec.gov.br/
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da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI)
20

 do Ministério 

da Educação (MEC), trazem no bojo de seus objetivos a promoção do desenvolvimento 

econômico e social necessário à projeção do país dentre as nações sustentáveis 

econômica e financeiramente. Alguns deles foram propostos por meio de ações 

conjuntas com outros ministérios ou em regime de colaboração com outras esferas do 

poder público, destinados à formação dos jovens e adultos.  

 Fazendo Escola (2003 a 2006) - por meio desse programa, o MEC apoiava técnica 

e financeiramente os estados e municípios que queriam ampliar o atendimento e 

melhorar a qualidade do ensino fundamental para jovens e adultos;  

 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM (2005) - ainda em 

desenvolvimento, tem como finalidade promover o reingresso à vida escolar e 

promover a qualificação profissional dos jovens com idades entre 15 e 29 anos; 

  Programa Escola de Fábrica (2005) - previa parceria do público com o privado 

para a formação profissional de jovens entre 16 e 24 anos, pertencentes às famílias 

com renda per capita de até um salário mínimo, matriculados na Educação 

Básica; 

  Programa Pescando Letras (2005) - teve como objetivo alfabetizar jovens e 

adultos trabalhadores da pesca e da aquicultura familiar, na perspectiva da 

educação continuada, considerando o contexto sociopolítico no qual estão 

envolvidos e fortalecendo a participação na construção de espaços democráticos;  

 Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Jovens e Adultos - PROEJA (2005) – hoje, integrado à 

LDBEN por meio da Lei 11.741 de 16 de julho de 2008 (BRASIL, 2008), em 

execução, se destina a jovens acima de 18 anos e a adultos egressos do ensino 

fundamental da EJA, com história escolar marcada por interrupções.  Tem como 

objetivo ampliar a oferta da educação profissional integrada à Educação Básica, 

tanto de nível médio (PROEJA) como fundamental (PROEJA-FIC); 

  Programa Brasil Profissionalizado (2007) - em andamento, está alicerçado e 

apoiado no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), e tem como objetivo 

fortalecer as redes estaduais de educação profissional e tecnológica, garantindo 

                                                
20 Secretaria do Ministério da Educação, criada em julho e 2004, com o objetivo de propor ações que 

venham reduzam as desigualdades sociais por meio da “participação de todos os cidadãos em políticas 

públicas que assegurem a ampliação do acesso à educação continuada”. (http://portal.mec.gov.br. Acesso 

em 26de janeiro de 2010). 

http://portal.mec.gov.br/
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assistência financeira para construção e melhoria dos espaços físicos das escolas, 

tais como construção de laboratórios e de bibliotecas; formação de professores, de 

pessoal técnico e de gestores. 

  Programa Mulheres Mil (2007) - hoje integrante do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), tem como objetivo oferecer 

as bases de uma política social de inclusão de gênero a mulheres em situação de 

vulnerabilidade social por meio do acesso à educação profissional, ao emprego e à 

renda;  

 Rede Nacional de Certificação e Formação Inicial e Continuada – Rede 

CERTIFIC (2010) - programa público e gratuito de certificação e reconhecimento 

dos saberes dos trabalhadores que busca aliar formação geral à formação 

profissional, valorizando o aspecto humanista. 

 Bolsa Formação integrante do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego - PRONATEC (2011) - tem como objetivo ampliar a oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica. 

Esses programas, iniciados no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

voltados para a educação dos trabalhadores, estão todos em andamento no atual 

governo, com exceção dos programas Fazendo Escola, Escola de Fábrica. No atual 

governo da presidente Dilma Rousseff, destaca-se o Programa  Nacional de de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). Dentre tantos programas, merece 

destaque o Programa de Certificação dos Trabalhadores: a Rede CERTIFIC, resultante 

da ação conjunta entre o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), que se tornou a porta de entrada para nossas investigações com os 

trabalhadores da pesca. 

 Criado pela Portaria Interministerial nº 1.087 de 20 de novembro de 2009 

(BRASIL, 2009), este programa está voltado para os jovens e adultos trabalhadores que 

possuem saberes para o trabalho. Esses saberes, construídos em suas vivências e 

práticas ao longo da vida e/ou nos processos de educação formal e não formal, estão em 

busca de reconhecimento e certificação, além do acesso à formação inicial e continuada. 

É um programa que se diferenciava de outros programas de certificação, em seu formato 

original
21

, por ser gratuito e incentivar a elevação da escolaridade dos jovens e adultos 

                                                
21

 No atual governo, a SETEC/MEC apresentou nova proposta de certificação dos trabalhadores que, até o 

presente momento, não foi regulamentada, desvinculando a certificação da formação inicial e continuada 

e do processo de escolarização. 
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na medida em que cria a interdependência entre a formação geral, humanística, e a 

formação profissional para certificação do trabalhador. 

 No site do MEC
22

, no acesso de 28 de novembro de 2010, um ano após sua 

implantação, encontrava-se o seguinte esclarecimento sobre o programa:  

 

 A Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e 

Continuada - Rede CERTIFIC constitui-se como uma Política Pública 

de Educação Profissional e Tecnológica voltada para o atendimento de 
trabalhadores, jovens e adultos que buscam o reconhecimento e 

certificação de saberes adquiridos em processos formais e não formais 

de ensino-aprendizagem e formação inicial e continuada a ser obtido 
através de Programas Interinstitucionais de Certificação Profissional e 

Formação Inicial e Continuada – Programas CERTIFIC. (BRASIL, 

2010)
23

 
 

 Este programa previa – no início de nossa pesquisa, e de acordo com a 

metodologia que rege a oferta de certificação e reconhecimento de saberes ofertado aos 

pescadores de Atafona – a avaliação dos saberes profissionais que esses trabalhadores 

construíram fora da escola para serem então reconhecidos e/ou certificados. Em 

decorrência dessa avaliação, aqueles que atendiam aos pré-requisitos escolaridade e 

conhecimento profissional estabelecido no perfil, eram certificados. Os que 

apresentassem lacunas na escolaridade mínima exigida pelo perfil, ou nos saberes 

profissionais, eram encaminhados para a Educação Básica e/ou para a Formação Inicial 

e Continuada (FIC). Ali complementariam sua escolaridade para melhorar sua formação 

profissional por meio de qualificação, de modo que, ao atenderem ao perfil profissional 

definido pelo programa, fossem certificados na profissão. 

 No atual governo, o programa está passando por reformulação com proposta de 

integrar o PRONATEC. Nesta nova versão, ainda em tramitação até a presente data, o 

processo de certificação independe da escolaridade, desvinculando a certificação da 

formação humanística ou do processo de escolarização. Essa reformulação começou a 

                                                
22 Disponível em http://portal.mec.gov.br. Acesso em 28 de novembro de 2010.  
23 No atual governo, a SETEC/MEC está reformulando o programa CERTIFIC, que passará a ser 

ofertado, por opção das Instituições de Educação Profissional, Científica e Tecnológica da rede federal, 
pelo PRONATEC. A nova proposta, no entanto, até o presente momento, não foi regulamentada, embora 

já se tenha dado a conhecer aos representantes das instituições envolvidas a nova estrutura que desvincula 

a certificação da formação inicial e continuada e do processo de escolarização. Por esse motivo, no acesso 

realizado ao site do MEC (http://certific.mec.gov.br), em 05 de fevereiro de 2014, encontrou-se a seguinte 

mensagem: “A Rede CERTIFIC está em processo de reestruturação. Como arte desse processo, estamos 

atualizando as informações contidas nessa página e, em breve, teremos um novo site”. Como a oferta da 

certificação aos pescadores de Atafona está lançada sob as bases da versão original do programa, e que 

oficialmente é a que está em vigor, neste estudo, iniciado em 2010, vamos nos reportar a ela. 

 

http://portal.mec.gov.br/
http://certific.mec.gov.br/
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ser construída após o início deste estudo, que tem como pano de fundo e ponto de 

partida, a oferta do CERTIFIC, em sua versão original e do Projeto de Alfabetização e 

Letramento intitulado Rede Saber. 

Na fase inicial, o programa CERTIFIC ofereceu cinco áreas profissionais para 

certificação: Construção Civil, Eletroeletrônica, Música, Pesca e Aquicultura e Turismo 

e Hospitalidade. A área da Pesca e Aquicultura compõe o cenário no qual dedicamos 

nossos estudos em representações sociais.  

Essa passagem ligeira pelo histórico da EJA permite reforçar a observação de que 

as ações educacionais para o público jovem e adulto no Brasil, com exceção dos 

movimentos de cultura popular, não resultaram de lutas e conquistas desses sujeitos, 

mas de respostas a interesses e necessidades dos próprios governos. Por esse fato, 

parcela desses sujeitos, como por exemplo, os pescadores artesanais, que viveram de 

seu trabalho e construíram suas vidas até aqui distanciados da escola, quando diante da 

imposição de retorno ou ingresso a ela, são conduzidos a reelaborar, no grupo e 

individualmente, esse novo dado a suas vidas, produzindo representações sociais sobre a 

escola e de nela estar nessa fase da vida.  

1.2 Pescadores de Atafona, sujeitos da Educação de Jovens e Adultos.  

A pesca, uma das cinco áreas para a qual o programa CERTIFIC inicialmente se 

dirigiu, ainda é, em nosso país, uma atividade pouco valorizada. Podemos encontrar no 

site
24

 do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), referência à pesca do tipo artesanal 

e industrial. Neste estudo consideramos relevante uma breve abordagem sobre a pesca 

do tipo artesanal, que é a atividade praticada pelos sujeitos de nossa pesquisa. 

De acordo com o MPA
25

: 

 

O pescador (a) artesanal é o profissional que, devidamente licenciado 

pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, exerce a pesca com fins 
comerciais, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, 

com meios de produção próprios ou mediante contrato de parcerias, 

desembarcada ou com embarcações de pequeno porte. Para a maior 
parte deles o conhecimento é passado de pai para filho ou pelas 

pessoas mais velhas e experientes de suas comunidades.  Os 

pescadores conhecem bem o ambiente onde trabalham como o mar, as 
marés, os manguezais, os rios, lagoas e os peixes.  

 

                                                
24

 http://www.mpa.gov.br 
25 Dados publicados em 29 de agosto de 2011 às 14h 20 min. Disponível em http://www.mpa.gov.br. 

Acesso em 19 de agosto de 2012. 

http://www.mpa.gov.br/
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 As informações sobre o número de pescadores registrados formalmente no 

Brasil em 2008, de acordo com as pesquisas de Alencar e Maia (2011), apontavam para 

o número de 693.705, distribuídos em 60,6% dos municípios brasileiros. Já em 31 de 

dezembro de 2010, de acordo com os dados do Registro Geral da Atividade Pesqueira 

(RGP) do MPA, contidos no Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura (BRASIL, 

2012, p. 35), era de 853.231 pescadores profissionais, distribuídos nas 27 Unidades da 

Federação. Já em setembro de 2011, no site do MPA
26

, encontramos o seguinte registro: 

 

Do total de cerca de 970 mil pescadores registrados, 957 mil são 

pescadores e pescadoras artesanais (setembro de 2011). Estão 

organizados atualmente em cerca de 760 associações, 137 sindicatos e 
47 cooperativas. 

 

 Ainda de acordo com o MPA, um dos maiores desafios da pesca artesanal está, 

dentre outros, relacionado ao elevado número de analfabetismo e baixa escolaridade dos 

pescadores. De acordo com os dados estatísticos levantados pela pesquisa sobre o 

Diagnóstico da Cadeia Produtiva da Pesca no Estado do Rio de Janeiro
27

, o número de 

jovens e adultos trabalhadores da pesca analfabetos nesse Estado chega a 391 (2,94%) 

dos 13.305 pescadores associados; 9.979 (75%) possuem o ensino fundamental 

incompleto enquanto que apenas 988 (7,43%) possuem o ensino básico completo. Esse 

expressivo número de pescadores sem escolarização, pelo menos em nível básico, se 

constitui potencialmente em estudantes a serem atendidos pela EJA, pois seu perfil de 

defasagem idade/nível de escolarização e sua trajetória escolar interrompida, quando 

existente converge para o perfil dos estudantes dessa modalidade de ensino.  

Os saberes desses trabalhadores foram construídos em suas vivências, nas 

relações interpessoais domésticas, na observação de sua realidade. Uma das 

características marcantes da pesca artesanal é a forma como os trabalhadores são 

iniciados no trabalho. São aprendizagens construídas no seio das famílias, com 

ensinamentos geralmente passados de pai para filho, e que garantem o sustento do 

núcleo familiar. Essa profissão tem como característica a hereditariedade, ela é 

                                                
26 Disponível em http://www.mpa.gov.br. Acesso em 04 de fevereiro de 2014 
27 Pesquisa realizada pela Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do estado do Rio de Janeiro 

(FAERJ) e pelo Serviço de Apoio as Micro e pequenas Empresas (SEBRAE-RJ), em parceria com o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio de Janeiro (SENAR-Rio); Rede de Tecnologia do Rio 

de Janeiro (REDETEC) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), disponível em: 

www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br. Acesso em 27 de novembro de 2010. 

http://www.mpa.gov.br/
http://www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br/
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praticada por gerações numa mesma família, naquelas comunidades que vivem 

exclusivamente dessa atividade. 

Despidos de referenciais científicos, os saberes assim construídos têm garantido 

a permanência da atividade na qual labutam em moldes tradicionais e artesanais. Sem 

reconhecimento oficial do seu saber fazer, grande parte desses trabalhadores ficam 

ainda mais sujeitos à exploração de ‘atravessadores’
28

. Essa realidade foi considerada 

quando da construção da Proposta Pedagógica para Alfabetização de Pescadores e 

Pescadoras Profissionais e Aquicultores e Aquicultoras Familiares, em agosto de 2005, 

pela então Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República
29

, 

hoje Ministério da Pesca e Aquicultura, em cuja apresentação pode-se encontrar o 

seguinte argumento: 

 

Historicamente, grande parte dos trabalhadores do setor pesqueiro está 

excluída da proteção social do Estado, situação agravada pelo alto 

índice de analfabetismo e ausência de qualificação. Seus direitos como 
trabalhadores não eram reconhecidos nas instâncias de participação e 

representação do setor.  
 

Embora os dados apresentados pelo MPA mostrem números relativos à 

existência de associações, sindicatos e cooperativas, a pesquisa em Atafona mostrou que 

ainda existem pessoas que desenvolvem atividades na pesca sem registro na profissão, 

desassistidas em seus direitos trabalhistas, o que dificulta suas expectativas de se 

desenvolverem econômica e socialmente.   

Essa é a realidade dos pescadores artesanais de Atafona, distrito do município de 

São João da Barra/RJ, comunidade de pescadores onde se desenvolveu a pesquisa. 

Nessa comunidade, a prática da pesca se dá tanto no mar quanto no rio Paraíba do Sul e 

seus afluentes de modo artesanal, sendo a principal fonte de renda do lugar. Lá, o nível 

de escolaridade dos pescadores é muito baixo.  

De acordo com pesquisa realizada entre mil pescadores do município de São 

João da Barra e seus distritos de Atafona e Açu, pela Organização Não-governamental 

Ecoanzol, citada neste estudo na sua parte introdutória, mas que aqui detalhamos, 

apontou para a seguinte leitura: 22,5% são analfabetos, 42,3% possuem o ensino 

fundamental incompleto, 26,8% possuem o ensino fundamental completo, 6,5% 

                                                
28 De acordo com Pires (2009), atravessadores são indivíduos maldosos que vivem de explorar o trabalho 

dos pescadores, aproveitando-se de sua falta de infraestrutura, e também a população, por majorarem 

abusivamente os preços. Disponível em http://midiasemmascara.org. Acesso em 05 de junho de 2011. 
29 Disponível em http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/secad. Acesso em 27 de outubro de 2013. 

http://midiasemmascara.org/
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/secad
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possuem o ensino médio completo, 0,6% concluíram o ensino superior, 0,3% cursam 

pós-graduação e 1% não respondeu. Esses pescadores têm sido alvos de programas 

assistencialistas e de mitigação, descontínuos e episódicos. Por esta situação, alternam 

demonstração de desconfiança ou de supervalorização em relação à oferta de programas 

externos.  

Atafona possui duas escolas públicas, uma oferece a EJA, porém não há 

registros de frequência de trabalhadores da pesca. A modalidade de pesca 

prioritariamente realizada no local, como, por exemplo, a pesca de caída
30

, inviabiliza a 

frequência à escola tendo em vista que os pescadores ficam vários dias no mar, não 

podendo frequentar as aulas que são diárias e presenciais. Além disso, quando estão em 

terra, alegam que ficam muito cansados, acordam muito cedo para o trabalho e a escola 

é uma “bagunça”.  

Sobre isso, apresentaremos alguns argumentos de pescadores e mulheres da 

pesca de Atafona sem a intenção, no entanto, de antecipar resultados, mas de tornar a 

apresentação mais ilustrativa, como por exemplo, os seguintes: “na sala de aula tem 

muita molecada que não quer nada, vão lá só pra brincar e atrapalham a gente” (EP1); 

“Se pra nós é difícil ficar na escola, que é muito chata, com aquela molecada que não 

quer nada, imagina pros pescadores que chegam cansados do mar. Eles num tem 

coragem nem paciência não” (EM7); outra assim se manifestou: “[...] aí eu cheguei a 

fazer até a quinta, mas aí era muita confusão, muito jovem não interessado em aprender 

e aí acabava atrapalhando muito a gente. Aí ficou muito difícil e muita gente se afastou. 

A gente não aprende nada” (EM1). 

Esses relatos nos apontam para o problema da “juvenilização” que caracteriza as 

salas de aula da EJA no Brasil. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), Art.38, §1º, Inciso I, a 

certificação de escolaridade nessa modalidade de ensino pode ser oferecida para jovens 

maiores de quinze anos. Essa determinação trouxe para o mesmo espaço da sala de aula 

pessoas em diferentes fases etárias e, consequentemente, em diferentes estágios de 

desenvolvimento psicossocial. Além disso, os jovens, a partir dos quatorze anos, em 

defasagem idade/série consequência das frequentes repetências, são incentivados, nas 

escolas das redes públicas a se matricularem nas escolas da EJA. Esses jovens, quando 

                                                
30

 Ao se referir à pesca de caída, os pescadores de Atafona assim explicam: “É a pesca do peroá e essas 

coisas, a gente bota a rede, bota o gelo e fica lá no mar. Fica o tempo todo lá” ou ainda: “solta a rede no 

mar e marca com bandeira, ela vai andando de acordo com a maré” 
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não abandonam definitivamente a escola, são inseridos nas turmas da EJA onde dividem 

espaços com os adultos. Dentre esses jovens, também é frequente a necessidade de 

acelerar a conclusão dos estudos para ingresso mais rápido no mercado de trabalho. 

Esse fenômeno, de acordo com Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001, p.64) é  

 

um elemento que vem complicar a construção de uma identidade 

pedagógica do ensino supletivo e de sua adequação às características 

específicas da população a que destina é o processo notado em todas 

as regiões do país, assim como em outros países da América Latina, 
de juvenilização da clientela. 

  

 Por ser uma atividade no mar bastante desgastante, além da exposição dos seus 

trabalhadores a muitos riscos, os ausenta da terra por dias, inviabilizando e 

desencorajando o retorno à escola. Por isso, parece que mesmo reconhecendo o valor 

atribuído pela sociedade a essa instituição, não podem abrir mão do trabalho do qual 

sobrevivem. Dentre as mulheres da pesca, parece existir limitações próprias de suas 

obrigações em relação ao cuidado com a casa e os filhos. A necessidade e o desejo de 

ler e escrever, associada às limitações de tempo e à timidez peculiar desses 

trabalhadores tem sido contornada por professoras, filhas ou esposas de pescadores que 

se dedicam a ensinar a ler e escrever em suas casas, numa relação doméstica. 

1.2.1 O Porto do Açu, a ameaça à pesca artesanal em Atafona e a imposição da 

escola. 

A comunidade pesqueira de nosso estudo localiza-se em Atafona, no município 

de São João da Barra/RJ, conforme já mencionado. Trata-se de um lugar com 

características de aldeia e cuja principal atividade econômica é a pesca do tipo artesanal, 

tendo em vista a grande quantidade e variedade de pescados existente naquela região. 

As famílias que ali residem têm, de alguma maneira, relação com a pesca. Essa 

atividade é realizada prioritariamente de forma autônoma e se constitui na única fonte 

de renda e sobrevivência da maioria delas, cujo trabalho em torno da pesca se 

caracteriza como economia do tipo familiar. 

A vida pacata de Atafona e a sobrevivência por meio da pesca alterou-se com a 

instalação, naquele município de São João da Barra, da empresa de logística do Grupo 

EBX, a LLX, criada em 2007 para construção do porto do Açu.  
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Foto 1: 

 

 

                                           Foto 1: Construção do porto do Açu. 

 Fonte: http://arturomeioambiente.blogspot.com/2011/03/sao-joao-da-barra-16-

de-marco-de-2011.html. 

 

Este empreendimento ensejou grandes expectativas de progresso e 

empregabilidade naquele município e região, ao mesmo tempo em que também gerou 

apreensão na comunidade local, especialmente entre os pescadores. De acordo com a 

LLX
31

, os empreendimentos investidos visavam o “[...] desenvolvimento das operações 

integradas dentro do Grupo EBX, usufruindo das vantagens das sinergias resultantes das 

grandes operações de mineração, logística, geração de energia, petróleo e gás natural e 

indústria naval”. Como se pode encontrar no site da empresa:  

 

O Superporto do Açu é um Terminal Portuário Privativo de Uso 
Misto, com área de 7,8 mil hectares, profundidade de 18,5 metros 

(com posterior expansão para 21 metros) e estrutura offshore com até 

10 berços para movimentação de produtos como minério de ferro, 
produtos siderúrgicos, carvão, granéis líquidos e carga geral. O porto 

também terá uma ponte de acesso aos píeres com 3 quilômetros de 

extensão. Atualmente, 83% da ponte já estão concluídos. 

 

 

      A construção, que iniciou em outubro de 2007, tinha como previsão para 

conclusão e início de funcionamento do porto o mês de outubro de 2012, porém o 

megaempreendimento passou por crises e, atualmente, o grupo americano EIG
32

 é o 

                                                
31 http://www.llx.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=175&lng=br. Acessado em 22 de agosto de 

2012. 
32 EIG Management Company LLC. Segundo a Revista Exame.com, o Grupo assinou em 14 de agosto de 

2013 termo de compromisso com a LLX para investimentos nos empreendimentos do Açu, na ordem de 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5lJTqcM0S688YM&tbnid=_mQOkAkkhIV8VM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Farturomeioambiente.blogspot.com%2F2011%2F03%2Fsao-joao-da-barra-16-de-marco-de-2011.html&ei=yClYU7zTM6a0sQSJqYGoBA&bvm=bv.65397613,d.aWc&psig=AFQjCNHDglumIRJIr8DP4uO70bUz6-1Qfw&ust=1398372411985272
http://arturomeioambiente.blogspot.com/2011/03/sao-joao-da-barra-16-de-marco-de-2011.html
http://arturomeioambiente.blogspot.com/2011/03/sao-joao-da-barra-16-de-marco-de-2011.html
http://www.llx.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=175&lng=br
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maior acionista. As obras, portanto, prosseguem. A expectativa no momento do 

lançamento era a de que esse empreendimento empregaria, de acordo com informação 

da empresa, cerca de 2.300 trabalhadores que residem em São João da Barra ou Campos 

dos Goytacazes, município vizinho. 

A chegada do grupo EBX trouxe muitas expectativas de desenvolvimento 

econômico e social, tendo em vista o alto investimento financeiro a ele destinado, o que 

despertou em toda região norte e noroeste fluminense a abertura de muitos cursos 

profissionalizantes, especialmente na área de logística portuária, construção naval e 

civil, dentre outras.  

A instalação do porto do Açu na praia do Açu no município já citado passa a 

disputar o mesmo espaço de trabalho com os pescadores da região, inclusive os de 

Atafona. Segundo esses pescadores, foi construído um píer, que eles chamam de ponte, 

no mesmo lugar do maior pesqueiro do camarão os expulsando do seu lugar de trabalho 

e dificultando a atividade no lugar.  

É incontestável a interferência da presença da empresa não só no Distrito de 

Atafona, como em todo município sanjoanense e, principalmente, na atividade da pesca. 

Há quem profetize o fim da pesca, sobre isso também as opiniões divergem como 

veremos na análise dos dados da pesquisa.  

Diante da obrigação da empresa quanto a investir em ações de responsabilidade 

social, dentre os programas de mitigação propostos, esteve o projeto de alfabetização e 

elevação da escolaridade dos pescadores, a serem executados por meio de parcerias com 

instituições como o Serviço Nacional da Indústria (SESI) e o Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense)
33

.  

De acordo com a empresa, a decisão de grande investimento (um pouco mais 

que um milhão de reais) na recuperação, reestruturação e equipamento da escola 

localizada no mesmo espaço físico da colônia Z2, se deu tendo em vista do quadro 

apresentado pela pesquisa da Ong Ecoanzol que indicou a baixíssima escolaridade dos 

pescadores. Além de programas de escolarização: Alfabetização e Letramento, 

Programa Rede de Saber
34

, também foi proposto e firmado com o IFFluminense, por 

                                                                                                                                          
R$1,3 bilhão. Ao final da operação o Grupo EIG se tornará o novo acionista controlador da LLX. 

Disponível em http://exame.abril.com.br. Acesso em 03 de maio de 2014. 
33 De acordo com o Art. 2º § 2º da Lei 11.892/2008, que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia, estas instituições “exercerão o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de 

competências profissionais”. 
34 O projeto Rede Saber tem por objetivo alfabetizar 100 pescadores filiados à associação de pesca “Z-2” 

e participantes do programa CERTIFIC. Esse projeto será desenvolvido concomitantemente ao curso de 

http://exame.abril.com.br/
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meio de sua Fundação Pró-IFF, parceria e investimentos no programa de certificação de 

trabalhadores da pesca por meio da oferta de curso de qualificação profissional no perfil 

de Operador Mantenedor de Embarcações de Pesca Artesanal (Anexo 1). O programa 

consiste na avaliação dos saberes que pescadores inscritos têm sobre o trabalho no perfil 

oferecido, e a oferta de formação inicial e continuada (qualificação profissional) na área 

de Eletroeletrônica para este perfil de trabalhador.  

A alfabetização é imposição e condição para que os pescadores recebam a 

certificação e acompanhem o curso de qualificação. A chegada da empresa ocasionou, 

também, na proliferação de oportunidades de trabalho fora da pesca, porém no mar. 

Para ocupação desses postos de trabalho, é necessário cursos oferecidos pela Marinha 

Mercante tais como: Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC) e Moço de Convés (MOC). 

Esses cursos, no entanto, exigem como escolaridade mínima, o sexto ano do ensino 

fundamental. A proposta de programas de certificação e de elevação de escolaridade por 

meio da alfabetização coloca então os trabalhadores da pesca diante da imposição de 

frequentar a escola.  Esta situação obrigatória os desafia a se colocarem diante de uma 

instituição, que até então parecia não ter sido necessária para a atividade que 

desenvolvem na pesca artesanal e, sobre a qual, representações foram construídas ao 

longo de suas vidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
Formação Inicial e Continuada do programa de certificação. O projeto será desenvolvido em parceria 

entre o IF Fluminense, a empresa LLX e a Fundação Pró-IFF. 
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CAPÍTULO II 

 

Eu num gostava de ir pra escola, ficava vendo os barco chegá sabe?! 
Prá vê o camarão, o peixe, aí fui me interessando {...] sempre quis sê 

pescadô [...] Na hora que era pra eu ir pra escola, eu fazia hora lá na 

praia vendo os barco. Quando dava quatro e meia eu vinha embora. Eu 

e mais quatro colega. Pescadores e dos bão! Meu sonho era sê 
pescadô. A escola pra gente é tudo né, mas pra mim num foi tudo 

porque eu larguei ela né. Eu tive a oportunidade e quiria sê pescadô, 

meu sonho era sê pescadô. Mamãe ia fazê o arroz, quando batia pra 
soca o alho eu já sabia que era a hora da escola. A escola até era 

animada, mas eu num gostava. Quando chegava a hora de ir pra 

escola, eu pegava uma corda e mandava mamãe enforcá eu, pra eu 
num ir pra escola. Num era chata não, estudava a galera todinha daqui, 

os colegas todo, mas o negócio meu era ir pra praia pra vê os barco e 

querê ir pesca, pra mim vê o camarão, pra mim vê as coisa. (EP20) 

 

2 A Teoria das Representações Sociais 

Esse relato de um pescador artesanal, de 33 anos, nos motivou ainda mais a 

investigar representações sociais que trabalhadores da pesca artesanal têm sobre a 

escola (ingressar ou a ela retornar) após longos anos de afastamento e pensar em como 

dialogar com tais representações na perspectiva de promover transformações em suas 

existências. A Teoria das Representações Sociais (TRS), inaugurada por Serge 

Moscovici, em 1961, que tem se configurado como excelente percurso teórico-

metodológico em estudos e pesquisas na área social e, de forma crescente, utilizada na 

área educacional, refere-se ao processo de reconhecer como são elaboradas e quais as 

estruturas de conhecimento que estão envolvidas nas representações que se constroem 

sobre objetos de interesse no cotidiano e na vida dos grupos sociais.  

Para aquele teórico, além do conjunto de ideias que constituem o conhecimento 

científico, existe, também, um conjunto de ideias que forma o conhecimento do senso 

comum. Este se constrói nas interações entre os indivíduos e grupos sociais e nas suas 

relações com a realidade física e psicossocial. Nessa perspectiva, a centralidade dos 

estudos em representações sociais está no pensamento social de grupos humanos e 

envolve a propagação de conhecimentos, a relação cognição/comunicação e a gênese do 

senso comum.  

Essa teoria sustenta os estudos que envolvem abordagens epistêmicas e 

psicossociais que, por sua natureza, dizem respeito a grupos sociais que possuem 

saberes e identidades próprias e ao mesmo tempo conflituosas, o que faz gerar respostas 
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que impactam a vida e as práticas sociais e produzem novos conhecimentos. Estes 

conhecimentos são construídos na interação dos grupos na busca de solução para 

necessidades cotidianas e satisfação de interesses e sua disseminação e consolidação 

ocorrem por meio da comunicação, revelando relações de influência e de poder.  

Moscovici (2010), ao propor a TRS, enfatiza que além dos modelos científicos de 

análise da realidade e produção de conhecimento existe também o modelo não científico 

ou “saber ingênuo” ou “saber do senso comum” que com ele interage provocando 

deslocamento de sentido de um para o outro. Para o autor, é nesse deslocamento que, 

em relação ao saber produzido pela ciência, representações sociais apresentam 

contribuições tão relevantes para a realidade social quanto o conhecimento dito 

científico. 

Para Sá (1998, p. 21-22), os fenômenos de representação social estão “na cultura, 

nas instituições, nas práticas sociais, nas comunicações interpessoais e de massa e nos 

pensamentos individuais”.  Para o autor (idem, p, 24),  

 

[...] uma representação social é sempre de alguém (o sujeito) e de 

alguma coisa (o objeto). Não podemos falar em representação de 
alguma coisa sem especificar o sujeito – a população ou conjunto 

social – que mantém tal representação. Da mesma maneira, não faz 

sentido falar nas representações de um dado sujeito social sem 
especificar os objetos representados. 

  

De acordo com Sá (1998), representações sociais dizem respeito a conhecimentos 

do senso comum, construídos e mobilizados nos universos consensuais. Muitas vezes 

são transformações operadas sobre informações, oriundas dos universos reificados. 

Sobre conhecimentos do senso comum, Moscovici apresenta um novo sentido que, 

segundo ele (2012, p.25), “não poderia ser entendido em termos de vulgarização, de 

difusão ou distorção da ciência”, mas conhecimentos socializados, comuns, acordados 

na “consciência individual ou coletiva”.  

Marková (2010, p.322) afirma que “quando se estuda o senso comum, o 

conhecimento popular, nós estamos estudando algo que liga sociedade, ou indivíduos, a 

sua cultura, sua linguagem, seu mundo familiar”; deste modo, é do senso comum que 

emergem produções, saberes e valores comunicados dentro de um mesmo grupo social e 

deste com outros grupos na sociedade. De acordo com Lemos, Costa e Lima (2013, 

p.50), “É nessa comunicação, própria da interação dos indivíduos em seu cotidiano, que 
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ocorre a assimilação de saberes e atribuição de significados aos objetos que lhes afetam, 

instando-os a compartilhar ideias e opiniões”.  

Jodelet (1996, p. 361-362) ao fazer alusão às representações sociais, se refere ao 

saber do senso comum como saber específico de um grupo social e, sobre isso, assim 

define: “[...] uma forma específica de conhecimento, o saber do senso comum, cujos 

conteúdos manifestam a operação de processos generativos e funcionais socialmente 

marcados”. A autora (idem) define que:  

 

[...] As representações sociais são modalidades de pensamento prático, 

orientadas para a compreensão e o domínio do ambiente social, 

material e ideal. Enquanto tal, elas apresentam características 
específicas no plano da organização dos conteúdos, das operações 

mentais e da lógica. 

 

  Também Naiff e Naiff (2008, p.404), argumentam que:  

 

As representações sociais nascem no cotidiano, nas interações que 

estabelecemos, seja na família, no trabalho, na escola, nas relações 

com a saúde, entre outras dimensões da vida social, ou seja, onde quer 

que exista uma realidade a ser apropriada e partilhada.  

 

Desta forma, marcas sociais dos conteúdos das representações sociais insurgem 

dos contextos e das condições em que elas são produzidas e comunicadas. Por isso, 

conhecer como são formadas as representações sociais de um grupo permite também 

perceber como os indivíduos interagem, com o mundo e com os outros. A representação 

social define, pois, os comportamentos revelados nas respostas que são coletivamente 

dadas a estímulos externos que provocam e desestabilizam saberes e práticas do grupo, 

desenvolvendo um tipo de conhecimento particular que define e comunica 

comportamentos. 

 Nessa perspectiva, de acordo com Moscovici (2012, p. 28)  

 

A representação social é um corpo organizado de conhecimentos e 

uma das atividades psíquicas graças aos quais os homens tornam a 
realidade física e social inteligível, se inserem em um grupo ou 

relação quotidiana de trocas e liberam os poderes de sua imaginação.  

 

 A representação social é, portanto, uma atividade cognitiva, pois à medida que 

um grupo social recebe estímulos externos que desestabilizam sua estrutura 

sociopsíquica, ele se vê compelido ao exercício de acomodação de suas práticas e 
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percepções às novas informações e realidade. Esse exercício inclui relacionar o novo ao 

conjunto de valores e práticas para, em seguida, dominá-lo, tornando inteligível a nova 

realidade física e social. Ainda de acordo com Moscovici (idem, p.46), a representação 

social “[...] remodela e reconstitui os elementos do ambiente no qual o comportamento 

deve acontecer” e, nesse sentido, ela suscita e prepara para a ação. Sendo assim, ela não 

apenas reproduz “comportamentos ou relações, como reação a um dado estímulo 

externo”, mas por ser dinâmica, produz novos comportamentos e relações, modificando 

a realidade social. 

 A definição clássica de Jodelet (2001, p.22), nos revela que “a representação 

social é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um 

objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social”. Para haver esse conhecimento há que existir o objeto a ser conhecido e 

o sujeito que o conhece, numa relação de interdependência e interpenetrabilidade. Esse 

objeto, por sua vez se relaciona e se articula com outros que constituem ou que já estão 

presentes no sujeito ou grupo, dando-lhe familiaridade. Já o sujeito é aquele que lhe dá 

significado, aquele que representa. Essa interação é relacional, pois como afirma 

Moscovici (2012), “aquele que conhece se coloca no lugar do que é conhecido” e a 

representação social é uma forma de conhecimento. 

 Como representar é também dar sentido, sua estrutura, segundo Moscovici 

(2012, p.60) possui duas faces: “a face figurativa e a face simbólica”, portanto, 

representação é elaboração de sentido de modo a trazê-lo para o universo inteligível do 

indivíduo ou grupo. A maneira como o indivíduo ou grupo significa pode afetar suas 

práticas, seus fazeres e seus hábitos. Portanto é uma relação psicossocial. Nesse enfoque 

psicossocial da TRS, o mundo simbólico dos sujeitos se concretiza nas práticas sociais. 

Moscovici (1978, p.61) delineia a formação da representação de um objeto social 

por meio de dois processos sociocognitivos fundamentais: a objetivação e a ancoragem. 

O processo de objetivação remete à relação da ideia de “não-familiaridade” com a de 

realidade; concretiza um esquema que é conceitual dando uma “contrapartida material”, 

uma imagem. Segundo Moscovici (2012, p. 100), “esse processo é mais indispensável 

quanto mais a linguagem – a linguagem científica principalmente – pressupuser as 

convenções que fixam sua adequação ao real” e torna compreensível o sentido da 

representação. A objetivação, como característica do pensamento social, busca tornar 

concreto o abstrato, materializar a palavra. Objetivar, de acordo com o autor (2010, 

p.71-72), “é descobrir a qualidade icônica de uma idéia, ou ser impreciso, é reproduzir 
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um conceito em uma imagem”, ou ainda (2012, p. 101), “significa resolver o excesso de 

significações pela materialização”, dando inicialmente “alcance cognitivo” e depois 

substituindo o conhecido pelo percebido.  

A objetivação, segundo o autor (idem p.103), exige duas operações essenciais: 

naturalizar e classificar. Ao naturalizarmos, tornamos o símbolo real e, ao 

classificarmos damos ao fato real um “ar simbólico”. Também, Deschamps e Moliner 

(2009, p. 127), definem objetivação como “o processo que os indivíduos vão utilizar 

para tentar reduzir a distância entre o conhecimento do objeto social que eles constroem 

e a percepção que eles têm deste objeto. Trata-se de transformar a crença ou a opinião 

em informação”. A objetivação, nesse sentido, ajuda a naturalizar o novo, em nova 

informação, que passa a ser incorporada ao seu cotidiano. 

Ancorar é, segundo Moscovici (1978, p.61), transformar “algo estranho e 

perturbador, que nos intriga, em nosso sistema particular de categorias e o comparar 

com um paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada”. A ancoragem 

contribui para a comunicação tornando o conhecimento antes distante, como 

compreensível e útil. A ancoragem promove a associação do objeto novo às formas de 

conhecimento já existentes no indivíduo ou grupo, permitindo sua apreensão e 

assimilação pela via do conhecido, comparando-o às práticas já conhecidas. Deschamps 

e Moliner (2009, p. 125), explicam ancoragem como 

 

o processo pelo qual os indivíduos escolhem um quadro de referência 

comum que lhes permita apreender o objeto social. [...] a escolha de 
um ponto de ancoragem permite inserir uma representação num 

conjunto de conhecimentos e de valores preexistentes. 

 

De acordo com Moscovici (1978), os processos de ancoragem e objetivação não 

ocorrem separadamente. Eles estão vinculados à cristalização de uma representação em 

torno de um núcleo figurativo e a um sistema de interpretação da realidade e 

determinação de comportamentos. O núcleo figurativo, segundo ele, dá naturalidade à 

realidade apreendida no meio social. Esse modelo, não se restringe a classificar as 

informações, mas coordenar “cada termo da representação”. Nesse sentido, no primeiro 

momento o termo ou objeto faz parte de um todo, para em seguida ser analisado como 

“instância autônoma” e, por fim, apresentar-se como uma “‘força’ em conflito com 

outra”. 

Como afirma o autor (2012, p. 115), esse modelo permite: 
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A conjunção de dois movimentos, o da generalização coletiva de uso e 

o da expressão imediata dos fenômenos concretos permite à 

representação tornar-se um aparato cognitivo estável e orientar as 

percepções ou as opiniões sobre o comportamento ou as relações 
interindividuais. 

 

Jodelet (1996) afirma que, por meio da ancoragem, sentidos são conferidos aos 

objetos representados revelando, por meio de relação direta, valores e práticas sociais de 

determinado grupo. A mesma autora, sobre objetivação, diz que objetivar é dar corpo, 

imagem ao pensamento ou aos esquemas conceituais, favorecendo a comunicação.  

Sobre os processos de objetivação e ancoragem, também Giust-Desprairies (2005, 

p. 174-175) afirma que as representações sociais fornecem referências, sistemas de 

explicação, assim como permitem 

 

[...] classificar, assimilar, comparar pessoas e situações. A este 

processo de objectivação, que passa pela selecção, pela 
descontextualização dos elementos teóricos e pela formação de um 

“núcleo figurativo”, associa-se o fenómeno de ancoragem. A 

ancoragem indica as modalidades de inserção num pensamento social 
constituído. A interpretação da realidade visa a inscrição social dos 

indivíduos, preenchendo assim uma função de integração. O que aqui 

interessa é introduzir o novo num quadro de referência conhecido, de 
tornar familiar o que é estranho. A ancoragem põe em acção os 

mecanismos de categorização, de etiquetagem e de explicação causal.  

 

Arruda (2002, p. 136), acerca dos processos de objetivação e ancoragem, elucida 

que o processo de objetivação “[...] esclarece como se estrutura o conhecimento do 

objeto” e a ancoragem é o processo que “dá sentido ao objeto que se apresenta à nossa 

compreensão”. Sendo assim, de acordo com a autora (idem p.137) a representação 

social “[...] é um processo que torna conceito e percepção intercambiáveis, uma vez que 

se engendram mutuamente”.  

A autora afirma ainda que as representações sociais, não demonstram apenas o 

modo como grupos humanos produzem e comunicam saberes por eles edificados, mas 

que no processo mesmo da organização desses saberes, também revelam e 

compartilham suas próprias construções sociais. Estas, por sua vez são expandidas, 

compartilhadas e condensadas por meio da linguagem, revelando os fenômenos sociais 

que emergem do cotidiano, em cujas metáforas os sentidos são produzidos e 

reconhecidos.  
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Trindade, Santos e Almeida (2011, p. 103), sobre os processos de objetivação e 

ancoragem dizem que: “Certamente, ancoragem e objetivação foram e ainda são 

conceitos que explicitam processos basilares para explicar como as RS são construídas e 

o que elas constroem”. As autoras se referem à objetivação como o processo que dá 

concretude ao abstrato. Segundo elas (idem p. 109), “Ela transforma um conceito em 

imagem de uma coisa, retirando-o de seu quadro conceitual científico”. A ancoragem, 

por sua vez, segundo as autoras (idem p. 110), “corresponde exatamente à incorporação 

ou assimilação de novos elementos de um objeto em um sistema de categorias 

familiares e funcionais aos indivíduos, e que lhes estão facilmente disponíveis na 

memória”. 

As representações sociais reproduzem as relações sociais de um grupo. Essas 

construções de pensamentos e conhecimentos que caracterizam e identificam 

determinado grupo social, não se restringe às elaborações por meio apenas da cognição, 

elas envolvem outras dimensões como sentidos e emoções produzidas no mundo vivido. 

Segundo Naiff e Naiff (2008, p. 404), “Falar em representações sociais implica 

considerá-las enquanto emergentes na dimensão simbólica da vida social, pois servem 

para agir sobre o mundo e sobre os outros”. Deste modo, construída coletivamente, seus 

significados elaborados nas relações e nas práticas sociais definem o modo como os 

sujeitos comunicam e interagem, bem como as posições que coletivamente assumem 

diante dos desafios, do novo e da vida em grupo. 

A TRS, no entanto, não se cristalizou numa única abordagem inicial de 

Moscovici. A partir de seus referenciais teórico-metodológicos, três correntes teóricas 

principais dela derivaram. Na classificação apresentada por Sá (1998) - a abordagem 

psicossocial de Moscovici, denominada a “grande teoria”, se desdobrou na abordagem 

processual também desenvolvida por Denise Jodelet, a quem, na opinião do autor, se 

deve a “sistematização da teoria das representações sociais” por ter agregado “feição 

mais objetiva” às proposições básicas de Moscovici e na abordagem estrutural, que tem 

como principais representantes Jean Claude Abric e Claude Flament. Na opinião de Sá 

(idem, p.76), esta última, foi “a única que chegou a se formalizar como uma teoria, a 

chamada teoria do núcleo central”. Na avaliação do autor, essa teoria consegue trazer a 

análise das representações sociais para o plano cognitivo, dando-lhe uma estruturação e 

organização, sem se restringir a colecionar ideias e valores. E a abordagem da Escola de 

Genebra de Willem Doise que, segundo Sá, trata mais da dimensão que considera a 

posição social dos indivíduos e grupos, ou seja, o aspecto mais sociológico, ou como 
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apresenta Sá (idem, p.75), “interpreta o conceito de ancoragem diretamente em relação 

à classe ou estrato social em que a representação é construída”.  

  Deschamps e Moliner (2009, p. 125) distinguem três grandes enfoques teóricos 

para as representações sociais: a abordagem sociogenética das representações sociais 

representada por Moscovici e Jodelet, que segundo os autores, “coloca o acento nos 

processos de construção” das representações sociais; a abordagem estrutural, 

representada por Abric, esta, de acordo com os autores, “limita-se a descrever sua 

estruturação interna” e a abordagem sociodinâmica de Doise que, para eles, “se 

concentra em suas relações com as inserções sociais dos indivíduos”. 

Do ponto de vista heurístico, a primeira abordagem permite compreender a 

formação das representações sociais, a segunda sua estrutura, e a terceira as posições 

individuais no campo representacional e a respectiva ancoragem na dinâmica societal. 

Nas três abordagens a relação entre representações e práticas é fundamental. No entanto, 

nesta tese a abordagem processual regerá os estudos considerando-se sua vertente do 

tipo etnográfica desenvolvida particularmente por Jodelet (2005), que permite investigar 

sistemas de representações no campo da educação, em especial, da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA). 

O delineamento teórico-metodológico das representações sociais apresentado, 

incluindo suas diferentes abordagens, não necessariamente incompatíveis, mostra que a 

atividade representativa constitui um processo psicossocial que permite tornar familiar e 

presente, no universo interior do indivíduo, um objeto que está distante, atribuindo-lhe 

significados compartilhados no grupo. Compreender esses processos psicossociais, suas 

dinâmicas e suas interferências nas relações dos grupos, com a realidade vivida 

contribui para a compreensão de como são formadas suas representações sociais sobre 

os objetos de representação, no caso deste estudo, sobre a escola.  

A imposição da escola para ingresso ou permanência no trabalho é a realidade de 

jovens e adultos que, afastados do percurso escolar, também estão afastados, cada vez 

mais, das oportunidades de trabalho assistido e do direito à vida digna.  Investigar 

representações sociais desses grupos e dar-lhes voz pode ser caminho indispensável 

para que práticas desvinculadas da realidade da EJA sejam reformuladas de modo a dar 

lugar a políticas e ações que, com equidade, de fato sejam adequadas às necessidades 

desse público e impregnem de sentidos as ações a eles direcionadas.  
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2.1 A TRS e sua contribuição na compreensão dos fenômenos da Educação  

No campo da Educação, a TRS tem contribuições importantes para que seja 

possível a compreensão de seus fenômenos, uma vez que esta é uma área 

essencialmente humana em que as inter-relações de diferentes grupos sociais ocorrem 

no interior do processo educativo. A evolução e dinâmica da sociedade humana; as 

produções e avanços estão a todo tempo interferindo na vida dos grupos sociais e nas 

instituições que formam produzindo representações.   

É pela observação de que esses estudos que se apoiam nas TRS seguem num 

movimento crescente de produção que trazemos estas reflexões sobre as contribuições 

que essa teoria vem proporcionando aos estudos em Educação. Ao buscar conhecer 

produções científicas que tratam de representações sociais de escola por jovens e 

adultos trabalhadores da pesca analfabetos ou em situação de escolaridade precária, por 

exemplo, recorremos à consulta no Banco de Teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento dos Profissionais de Ensino Superior (CAPES), da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da Universidade de Campinas 

(UNICAMP), Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) 

e a Biblioteca Digital da Universidade de São Paulo (USP), onde foi possível observar 

que, dentre os temas produzidos na linha das representações sociais sobre educação, 

destaca-se, dentre outros, os estudos sobre: a formação, a atividade e as condições de 

trabalho docente; sobre a escola e os relacionados a saberes e disciplinas representados 

por estudantes. Apenas alguns desses estudos estão debruçados sobre a realidade da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

 Dentre as produções relacionadas à representação social na modalidade da EJA, 

pudemos encontrar os seguintes estudos (dissertações e teses): Barreto (2006) trata das 

“Representações sociais do professor da EJA sobre leitura e escrita”. O objetivo da 

autora foi estudar a Representação social dos professores da EJA sobre leitura e escrita 

em Vitória da Conquista/BA; Melo (2004), em “Do contar de cabeça à cabeça para o 

contar: Histórias de vida, representações e saberes matemáticos na EJA”, teve como 

objetivo investigar aspectos motivadores/facilitadores da aprendizagem matemática de 

um grupo de alunos trabalhadores numa empresa de fabricação de calçados, em Natal, e 

a sua professora; Roloff (2009), com “Representações Sociais de matemática: um 

estudo com alunos da EJA”, teve como propósito caracterizar o conteúdo, a estrutura e a 
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dinâmica da representação social sobre  matemática a partir da seguinte questão de 

estudo:”Quais são as Representações Sociais sobre matemática dos alunos do PROEJA 

no CEFET/SC de Florianópolis?”;  ainda a dissertação de Vargas (2011) com o tema: 

“Representações sociais de meio ambiente e educação ambiental: memórias e práticas 

de professores de EJA” e a tese de  Fernandes (2012): “Memórias e representações 

sociais de jovens e adultos: lembranças ressignificadas da escola da infância e 

expectativas no retorno à escola”.  

Os estudos em Educação que percorrem o caminho teórico-metodológico das 

representações sociais, talvez estejam sendo motivados pelos grandes desafios que a 

escola tem enfrentado neste século XXI, caracterizado pela rápida circulação de 

informações e pelos avanços científicos e tecnológicos, o que desestabiliza, de certo 

modo, a vida dos indivíduos e dos grupos sociais, inclusive da escola ainda cerceada 

pelo tradicionalismo de suas estruturas organizacionais, financeiras e pedagógicas. 

Na opinião de Gilly (2001, p. 321),  

 

O interesse essencial da noção de representação social para a 

compreensão dos fatos de Educação consiste no fato de que orienta a 
atenção para o papel de conjuntos organizados de significações sociais 

no processo educativo. 

 

Este pensar resulta da observação de que os fatos sociais influenciam 

incisivamente o processo educacional e consequentemente no desenvolvimento da 

sociedade. Neste campo, essencialmente humano, em que as ciências psicossociais 

interagem, o estudo das representações sociais têm contribuições e função valiosas, no 

sentido, inclusive, de aclarar posições e conflitos que são gerados nas interações dos 

diferentes grupos que compõem os sujeitos que promovem e exercitam a atividade 

educativa. 

  Ainda de acordo com o autor (idem, p.322),  

 

[...] a área educacional aparece como um campo privilegiado para se 

observar como as representações sociais se constroem, evoluem e se 
transformam no interior dos grupos sociais, e para elucidar o papel 

dessas construções nas relações desses grupos com o objeto de sua 

representação. 

 

   De acordo com Alves-Mazzotti (2005, p. 2), as representações sociais, “por 

suas relações com a linguagem, a ideologia e o imaginário social e, principalmente, por 
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seu papel na orientação de condutas e práticas sociais”, são importante elemento para 

análise dos mecanismos que interferem nos processos educativos. Esses processos são 

impregnados de posições, atitudes e representações individuais e sociais de sujeitos que 

nele interagem. Tais processos, em relação com sistemas simbólicos complexos 

presentes tanto nos grupos como na sociedade, interferem no cotidiano escolar. 

Moscovici (1978, p. 41) afirma que as representações sociais ocupam uma 

“posição ‘mista’, na encruzilhada de uma série de conceitos sociológicos e de uma série 

de conceitos psicológicos”, circulando, cruzando-se e se cristalizando “através de uma 

fala, um gesto, um encontro em nosso universo cotidiano”. Elas estão assim presentes 

na maioria das relações sociais, inclusive na Educação, a qual se confunde com o 

próprio processo de socialização dos seres humanos.  

A escola, principal instituição educacional que tem a responsabilidade da 

produção, transmissão e divulgação dos conhecimentos formais, tem sido muito 

requisitada, principalmente nestes tempos de intensos avanços científicos e tecnológicos 

que ampliaram a complexidade do trabalho e da vida em sociedade, impondo aos 

indivíduos busca permanente de conhecimentos que lhes permitem transitar na nova 

realidade, fato que, por outro lado, tem gerado altos e diversos índices de exclusões.  

A observação do aumento significativo da procura pela escola, especialmente 

pelas escolas de formação profissional, está presente em nossa vivência e atuação em 

atividades educativas e técnico-administrativas em educação, nos últimos vinte anos, até 

os dias de hoje em instituição da rede federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (EPCT): o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 

(IF Fluminense). Nossa atuação no campo da educação profissional nos tem permitido 

observar que, especialmente a partir do ano 2003, proliferaram programas e políticas na 

área da EPCT, com o objetivo de oportunizar a qualificar mão-de-obra para o trabalho 

requerido nesses tempos atuais.  

Essa expansão se deu tanto na esfera pública como na privada. Dados estatísticos 

apresentados pela Diretoria do Departamento de Desenvolvimento Institucional e 

Extensão do IF Fluminense campus Campos-Centro, construídos com base no 

Educacenso 2009, mostram o crescimento do número de matrículas para a formação 

profissional de nível técnico na rede privada de ensino na região norte fluminense, 

conforme Gráfico 1. Esses dados também foram apresentados em nossa dissertação de 

mestrado (LEMOS, 2010), quando refletíamos sobre o crescimento da oferta dessa 

modalidade de ensino.  Podemos observar, inclusive, que esse crescimento ocorreu de 
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forma volumosa, principalmente, na rede privada com cursos técnicos nas mais 

diferentes áreas que se multiplicaram por todo o país.     

 

Gráfico 1: Crescimento do número de matrículas para a formação profissional de nível 

técnico na rede privada de ensino 

 
Fonte: Diretoria do Departamento de Desenvolvimento Institucional e Extensão do IF Fluminense 

campus Campos-Centro35 
 

 

Também a rede federal de EPCT, por sua vez, prossegue numa política de 

expansão iniciada em 2003, ampliando no período de 2003 a 2010 o número de suas 

instituições. Até 2010, conforme informações contidas no site do Ministério de 

Educação (MEC)
36

, o número de instituições de formação profissional e tecnológica era 

de 354 escolas e a previsão é que em 2014 esse número chegue a 562 escolas, 

correspondendo à oferta de seiscentas mil vagas para essa modalidade de ensino. No 

entanto, o acesso às instituições públicas de ensino que garantam direitos iguais a todas 

as pessoas tem desafiado instituições e governo.  

Atualmente, muitos são os programas que visam oportunizar ensino profissional 

público para pessoas de diferentes níveis socioeconômicos e culturais, em especial os 

jovens e adultos trabalhadores. Esses programas, com altos investimentos financeiros, 

especialmente os cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC), do atual governo federal, têm conseguido avançar no quesito 

acesso e levado para os debates educacionais e para o interior das escolas de formação 

                                                
35 Construída com base nos dados levantados no Educacenso 2009. http://www.educacenso.inep.gov.br/ 
36 http://redefederal.mec.gov.br. Acesso em 11 de janeiro de 2014. 

http://redefederal.mec.gov.br/
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profissional a diversidade de sujeitos, com histórias de vida e identidades construídas 

em processos dinâmicos e dialéticos, portanto em permanente (re)construção.  

Essa diversidade social e cultural vem provocando inquietações, tendo em vista 

que as diferenças socioeconômicas, religiosas, questões de gênero, raça e múltiplos 

saberes construídos em diferentes realidades têm produzido conflitos, constituindo-se, 

assim, em desafios difíceis de serem transpostos pelos gestores, educadores e pelos 

próprios estudantes.  

As questões que hoje resultam em objetos de estudos que requerem pesquisas em 

representações sociais em Educação, estão, pois, para além dos aspectos didático-

pedagógicos ou da apreensão de papeis por seus sujeitos. Elas envolvem questões 

ideológicas, de poder, de comunicação, de construção de conhecimento que considerem 

os saberes construídos em espaços outros que não os da relação de formalidade imposta 

para a escola. 

Nesse cenário, estudos e pesquisas com base na TRS muito contribuem para a 

descoberta de significações sociais que permeiam o campo da Educação, onde se dá o 

encontro entre diferentes sujeitos e grupos sociais, em processo de formação, numa 

situação em que conhecimentos científicos e saberes do senso comum construídos no 

cotidiano e nas vivências dos indivíduos e grupos se confrontam com conteúdos e 

organizações definidas, tradicionalmente, pela escola. A TRS é, pois, muito valiosa para 

ressignificação de sentidos, para comunicação dos conhecimentos e transformações da 

vida dos grupos sociais em desprestígio.  

O encontro desses diferentes sujeitos e saberes faz da escola, o que Barros e 

Mazzotti (2009) definem como “unidade psicossocial”. A escola assim se configura por 

constituir-se num lugar repleto de simbologias construídas ao longo da vida dos 

indivíduos e dos grupos sociais, nas suas relações de pertença. Nesse contexto, devido 

aos papéis que esta instituição se propõe a desempenhar no contorno de seu espaço de 

abrangência e nas inter e intrarrelações que promove, de fato, ela se configura como 

“unidade psicossocial”. Ao assim defini-la, os autores (idem, p.168) dizem que ela “[...] 

constitui-se por meio de um sistema simbólico, um sistema cultural em que se destacam 

os processos grupais, a instituição de um imaginário social, de um sistema de valores e a 

compreensão do papel do sujeito”.  

Os sujeitos que constituem, nessa unidade, o aspecto humano (professores, 

gestores, profissionais outros que se dedicam ao trabalho para o desenvolvimento da 

ação educativa e os estudantes), pertencem, por sua vez, a diferentes grupos sociais com 
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identidade social própria. Identidade social aqui entendida a partir do que definem 

Deschamps e Moliner (2009, p. 14): “um fenômeno subjetivo e dinâmico resultante de 

uma dupla constatação de semelhanças e de diferenças entre si mesmo, os outros e 

alguns grupos”, ou seja, esses sujeitos possuem identidade social e pessoal, sendo assim 

conjugam, com base nos autores, sentimento de semelhança com outros (identidade 

social) com sentimento de diferença em relação a esses mesmos outros (identidade 

pessoal). 

Esses sujeitos, ao interagirem no interior dessa unidade, dialogam com essas 

diferenças, constroem formas de comunicação, estabelecem normas de convivência e 

gerenciam conflitos, ao mesmo tempo em que lá estando também se constituem em 

parte daquele grupo que compõe uma unidade educacional e, assim, se apropriam e se 

subjugam às normas, regras, cultura e valores daquela instituição. Ao fazê-lo, ocorre a 

construção de uma nova identidade social a partir dos elementos e das relações do seu 

cotidiano, produzindo um sentimento de pertença. De acordo com Deschamps e Moliner 

(2009, p. 63): “é através de sua pertença a diferentes grupos sociais que o indivíduo 

adquire uma identidade social que define o lugar particular que ele ocupa na sociedade”.  

O processo identitário e sua dinâmica, nesse aspecto que desejamos envolver os 

sujeitos do processo educativo, são importantes porque produzem e são fruto ou 

representações, e também permitem, conforme os autores supracitados (p. 81), “elaborar 

e manter conhecimentos a propósito deles mesmos e de outrem, dos diferentes grupos 

aos quais pertencem e com os quais eles estão em interação”. 

A nova identidade social, produzida no interior da escola, é construída 

coletivamente e inclui valores, crenças e ideias que os sujeitos da escola têm 

desenvolvidos sobre essa instituição, seu papel e finalidade. De acordo com Carbone e 

Menin (2004), a escola é um espaço amplo que abarca grande diversidade cultural que, 

por sua vez, envolve elementos organizacionais e aspectos sociais múltiplos. Esses 

elementos e aspectos são incorporados pelos indivíduos que nela interagem e 

compartilham objetivos, expectativas e ações comuns. 

Também os conhecimentos, valores, fundamentos científicos ou legais e as 

práticas que compõem a institucionalidade da escola, são aspectos constitutivos dessa 

unidade e, por sua vez, também determinam a dinâmica daquela “unidade psicossocial”. 

Por esses elementos, caracterizam-se as escolas como “unidades psicossociais” de 

trocas, sistematizações e (re)construções de sentidos. Barros e Mazzotti (idem) 

sistematizam esse pensamento ao definirem as unidades psicossociais como “[...] 
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sistemas de significação socialmente enraizados e partilhados que orientam e justificam 

as percepções, as atribuições, as atitudes e as expectativas”.  

É possível que as representações tecidas sobre esta instituição, a escola, 

expressem relações que grupos da sociedade construíram sobre ela. Essa construção 

pode se dar de forma exógena - por saber de sua existência como lugar de valor positivo 

e necessário sem, porém, nunca tê-lo vivenciado na prática; ou pela relação de 

pertencimento trabalhada no seu interior. Nessa “unidade psicossocial”, é preciso que 

seus integrantes se percebam coparticipantes de sua vida, se identificando como tal.  

Outro aspecto interessante e relevante que podemos destacar sobre a contribuição 

da TRS para os estudos na área educacional, de certa forma, implícitos não só nas 

relações didático-pedagógicas, mas para além delas, são as relações de poder produzidas 

no interior da escola, reflexo da vida social. De acordo com Bourdieu, ao tratar da 

“Realidade da representação e representação da realidade” (2008, p. 447), “[...] a 

representação que os indivíduos e os grupos exibem inevitavelmente através de suas 

práticas e propriedades faz parte integrante de sua realidade social” essa realidade 

social, por sua vez é tecida a partir das condições e situações objetivas de existência dos 

indivíduos construídas individual ou coletivamente. Também Deschamps e Moliner 

(2009, p. 114), afirmam que “as representações do social são efetivamente determinadas 

pelas posições sociais daqueles que as elaboram, elas também são conformes ou 

compatíveis com a estruturação objetiva do mundo social”. 

Concebendo dessa forma a escola - ambiente psicossocial e cognitivo em que a 

Educação também se processa e representações são produzidas - a TRS auxilia nos 

estudos na perspectiva que Gilly (2001, p.323) defende: “[...] a representação não é uma 

imagem-reflexo da realidade escolar, de suas funções sociais efetivas, mas sim uma 

construção original que visa a legitimá-las”. O autor apregoa também (2002, p.7) que 

“O sistema de representação articula em um todo coerente as contradições entre 

ideologia e realidade, e assegura sempre sua função de legitimação do sistema e de 

justificação de práticas”. 

A TRS, na abordagem psicossocial de Moscovici, pelos seus processos de 

objetivação e ancoragem, que caracterizam uma representação em torno de um núcleo 

figurativo e a um sistema de representação da realidade, permite que os fenômenos de 

natureza psicossocial sejam melhor apreendidos e acomodados pelos sujeitos na sua 

relação com a escola. Talvez essa relação, para os trabalhadores da pesca artesanal, 

sujeitos desse estudo, se configure num tempo, o tempo de “estar” na escola que, numa 
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determinada perspectiva, aquela que impõe itinerário formativo, rigidamente estruturado 

e organizado, afastada do diálogo com o seu fazer, ameace aquela atividade que os 

identifica e os sustenta, mas que talvez, redefinida de acordo com suas percepções e 

necessidades, não exclui o desejo de aprender. 

2.2 A TRS nos estudos sobre a Educação de Jovens e Adultos  

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), como já mencionamos, é uma 

modalidade de ensino que no Brasil, por anos, foi relegada ao descaso e a ações de 

governos caracterizadas pela descontinuidade e submissão a interesses políticos e 

financeiros. De acordo com Cury (2000, p.49)
37

, as primeiras ações sistemáticas com 

relação à educação básica datam de 1930, “quando a oferta de ensino público primário, 

gratuito e obrigatório, se torna direito de todos. Embora com variadas interpretações nos 

Estados e Municípios, o registro deste direito atingia inclusive os adultos”. A pouca 

importância atribuída a essa modalidade de ensino em nosso país pode ser referendada 

em estudos, como os de Fávero (2004) e de Soares (2002), dentre outros, e cujo 

histórico foi apresentado de modo breve neste estudo. 

A EJA, como define Cury (idem, p. 5), “é uma categoria organizacional 

constante da estrutura da educação nacional, com finalidades e funções específicas”, é 

uma modalidade de ensino básico que, a partir da Lei 11.741 de 16 de julho de 2008 

(BRASIL, 2008), inclui a educação profissional. É uma seara complexa e heterogênea já 

que abarca pluralidade de estratos sociais com suas identidades sociais, culturas e 

situação socioeconômica específica. Nela estão presentes sujeitos com perfis próprios e 

ricos em sua diversidade, são diferentes tempos geracionais, gênero, cor e religião.  

Essa grande diversidade, bem como sua origem histórica, reveste a EJA de 

representações sociais, que são campos férteis para estudos fundamentados na TRS, já 

que muitos são os aspectos geradores de representações sociais específicos da EJA. 

Dentre eles, estão aqueles ligados ao perfil dos seus estudantes, aos aspectos didáticos e 

pedagógicos e à formação docente. 

Sobre o perfil dos estudantes, existe o aspecto legal que, tanto na CF de 1988
38

, 

quanto na LDBEN de 1996
39

, garante o acesso à escola às pessoas que não possuem 

escolaridade de nível básico concluída em idade própria, inclusive os analfabetos. Os 

                                                
37

 Parecer CNE/CEB nº 11 de 10 de maio de 2000. 
38 Art. 208 e Art. 214. 
39 Art. 37 § 1º; § 2º e § 3º 
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analfabetos, numa sociedade predominantemente grafocêntrica, são frequentemente 

excluídos de processos sociais, tendo em vista que a leitura e a escrita, de acordo com 

Cury (2000, p. 6), são “[...] bens relevantes, de valor prático e simbólico, o não acesso a 

graus elevados de letramento é particularmente danoso para a conquista de uma 

cidadania plena”.  Nos dias de hoje, dentre essas pessoas estão aquelas que são mais 

idosas e as afrodescendentes que geralmente vivem no interior ou nas periferias e 

apresentam histórico de exclusão. 

Em nossa observação e vivência cotidiana no exercício pedagógico como 

docente e como pedagoga com a EJA, especialmente na oferta de curso supletivo, 

percebemos que embora o público mais expressivo da EJA, esteja constituído de 

pessoas que vivem em situação de pobreza e desfavorecimento social, que não 

conseguiram concluir sua escolaridade básica em tempo considerado regular, ou de 

pessoas que não chegaram a ingressar na escola no tempo próprio. Essa modalidade de 

ensino também tem sido com frequência procurada por jovens, em percurso regular de 

escolaridade, que a utilizam, como trampolim, para ultrapassar etapas da educação 

básica, quando, por exemplo, com o objetivo de antecipar o ingresso ao ensino superior 

mediante aprovações precoces em exames e vestibulares. 

Também, é comum se atribuir, equivocadamente, a classificação de estudantes 

da EJA, aos jovens acima de 18 anos e aos adultos que frequentam escolas de formação 

profissional, seja para obtenção da formação em nível técnico, seja para se 

requalificarem em outra habilitação ou, aperfeiçoarem sua formação. Muitos deles 

concluíram a educação básica na idade considerada própria e não possuem histórico de 

evasão e repetências. Alguns que só possuem a formação geral ingressam nas escolas de 

formação profissional, em programas públicos como, por exemplo, o PROEJA, em 

busca da Formação Inicial e Continuada (FIC) em alguma área profissional. Ilustram 

essa situação, alguns dados de pesquisa sobre o perfil dos candidatos que obtiveram 

acesso aos cursos do PROEJA do IF Fluminense em 2010, relativos à escolaridade e 

características socioeconômicas, apresentados e analisados, em nossa dissertação de 

mestrado intitulada, “Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos (PROEJA): um 

estudo sobre o acesso à formação profissional” (LEMOS, 2010).  

Também a instalação do porto do Açu com promessa de investimentos 

empresariais na região onde desenvolvemos a pesquisa, tem atraído muitos 
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trabalhadores adultos e jovens acima dos 18 anos, que não necessariamente são aqueles 

com o perfil da EJA a se qualificarem. 

A heterogeneidade nas salas de aula onde encontramos alunos jovens em 

percurso regular de formação, muitos com a educação básica concluída e, os jovens e 

adultos com o perfil da EJA, tem trazido muitas dificuldades para estudantes e 

professores, interferindo no processo de aprendizagem. Segundo Lemos, Costa e Lima 

(2013, p.56), “Perceber as representações que envolvem a EJA e a partir do 

conhecimento delas interferir positiva e produtivamente no desenvolvimento humano e 

cidadão desses grupos de estudantes inclui percebê-los em suas características que são 

específicas”. Qual seria então esse perfil de estudantes da EJA? Oliveira (1999, p.59) 

assim caracteriza o estudante jovem e adulto da EJA: 

 

[...] não é o estudante universitário, o profissional qualificado que 

frequenta cursos de formação continuada ou de especialização, ou a 

pessoa adulta interessada em aperfeiçoar seus conhecimentos em áreas 
como artes, língua estrangeiras ou música, por exemplo. Ele é 

geralmente o migrante que chega às grandes metrópoles proveniente 

de áreas rurais empobrecidas, filhos de trabalhadores rurais não 
qualificados e com baixo nível de instrução escolar muito 

frequentemente analfabetos, ele próprio com uma passagem curta e 

não sistemática pela escola e trabalhando em ocupações urbanas não 
qualificadas, após experiência no trabalho rural na infância e na 

adolescência, que busca a escola tardiamente para alfabetizar-se ou 

cursar algumas séries do ensino supletivo. 

  

 Podemos ampliar esse perfil, nele abrigando aquelas pessoas que vivem nas 

periferias urbanas em situação de vulnerabilidade social que, geralmente, estiveram na 

escola por curto tempo, que obtiveram sucessivas reprovações, que são fruto de políticas 

pedagógicas como, por exemplo, a progressão automática e a experiência do “Bloco 

Único
40

”, adotado no Estado do Rio de Janeiro, entre os anos de 1979 e 1984, que 

repassaram para os estudantes a responsabilidade pelo “fracasso” escolar, afastando-os 

da escola.  

Estão, também nesse perfil, as pessoas que vivem em situação de extrema 

pobreza e que são atendidas por programas assistenciais dos poderes públicos federais, 

estaduais e municipais tais como a bolsa família, bolsa cidadão, vale gás, dentre outros, 

                                                
40 O Bloco Único foi adotado pelo Estado do Rio de Janeiro, segundo Barreto & Mitrulis, 1999; 

Mainardes, 2001, estruturado em blocos de dois anos, agrupando a 1ª e 2ª séries num bloco e a 3ª e a 4ª 

em outro bloco. Já no Município do Rio de Janeiro, ao ser adotado em 1993, o agrupamento consistiu em 

colocar num único bloco a alfabetização e as quatro séries iniciais do ensino de 1º grau.          
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que, de certo modo, os mantêm numa “zona de conforto” em relação à busca pela 

escolarização e qualificação para o trabalho que proporcione condições de vida digna. 

Esses sujeitos, com suas construções psicossociais, identidades sociais, cultura e 

valores, produzidas nos grupos aos quais pertencem, construíram representações e 

expectativas em relação à escola, ou de nela estar e permanecer, ou não, que são tecidas 

nas relações que estabelecem com a vida e com seu espaço/tempo histórico.  

 No Brasil, a educação de jovens e adultos passa também por processo de 

“juvenilização”, como mencionado no capítulo anterior, e atrai para o espaço da sala de 

aula, além das diferenças sociais, culturais, as questões geracionais que criam 

desigualdades e conflitos. Em uma mesma sala de aula da EJA, encontramos pessoas 

jovens, adultas e idosas. Cada grupo etário, no entanto, possui características 

comportamentais e de desenvolvimento humano diferentes, na maioria das vezes 

difíceis de conciliar, o que gera descontentamentos, constrangimentos e evasão. 

Além dos aspectos humanos e psicossociais, como as características de perfil, 

outros aspectos merecem destaque quando nos referimos às potencialidades de temas 

que podem ser objeto de estudos das representações sociais em EJA. Um aspecto 

importante é a estrutura e a organização da escola que oferta a EJA. Essa escola que 

recebe os jovens e adultos de volta ou os insere na trajetória escolar, em nada se 

reconfigurou para atender às suas especificidades e às suas restrições, conservando a 

mesma estrutura tradicional que um dia os expulsou. Aqui a classificarei de escola 

convencional. As restrições desse público, em nossa observação cotidiana, dizem 

respeito às especificidades de sua vida: dependência do próprio trabalho, situação 

familiar, condições financeiras e socioculturais, condição que requer da escola outra 

dinâmica organizacional, curricular e metodológica de modo a não apenas garantir o 

acesso dessas pessoas, mas a permanência e o êxito. 

Os aspectos didáticos e pedagógicos que envolvem a construção do 

conhecimento ou situações de ensino e aprendizagem se constituem em mais uma 

questão para estudos. Diferente do público infantil em que o processo de aprendizagem 

se constitui na construção de estruturas mentais a partir de informações e operações 

concretas, o adulto já possui saberes construídos, geralmente, de modo individual e 

peculiar por meio de percursos e recursos próprios, cujos caminhos precisam ser 

descobertos pelos educadores de modo a favorecer o processo de aprendizagem que, ao 

seguir a mesma estrutura e organização da escola regular, desconsidera os caminhos já 
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trilhados pelos adultos, resumindo-os a apenas apresentar processos conteudistas 

restritivos. De acordo com Oliveira (2004, p.4),  

 

[...] restringir o entendimento da ação pedagógica aos conteúdos 

formais de ensino constitui uma mutilação não só dos saberes que se 
fazem presentes nas escolas/classes, mas dos próprios sujeitos, à 

medida que fragmenta suas existências em pequenas ‘unidades 

analíticas’ operacionais incompatíveis com a complexidade humana.  
 

Além dos percursos singulares construídos ao longo da vida, nas interações com 

o meio físico e social, esses sujeitos possuem representações de escola que precisam ser 

compreendidas e trabalhadas de modo a favorecer a relação ou o reencontro com a 

escola. 

As políticas públicas como, por exemplo, as já citadas neste estudo, para 

formação profissional dos trabalhadores e trabalhadoras, materializadas na forma de 

programas de formação e qualificação, especialmente os da rede pública federal, com 

suas instituições tradicionais e com histórico de processos de ingresso altamente 

seletivos, tem oportunizado o acesso de um público diferente daquele até então 

selecionado: os jovens e adultos da classe trabalhadora. Esse público traz consigo as 

deficiências de aprendizagem e profundas lacunas de conhecimentos básicos em sua 

formação. Trazem, também, suas dificuldades pessoais, próprias da vida desassistida e 

vulnerável que os caracteriza como carentes ou excluídos. Trazem, ainda, suas histórias, 

identidades sociais e cultura e, seu ingresso nessas instituições, tem produzido 

inquietações e polêmicas já que desestabilizam a cultura escolar consolidada.  

A crença veiculada, sobretudo no universo escolar, de que os estudantes jovens e 

adultos oriundos da EJA são incapazes de aprender e, ao mesmo tempo, a falta de 

investimento em um novo fazer pedagógico que dê conta das deficiências na 

aprendizagem dos conhecimentos formais de que são portadores, além da 

desconsideração dos seus saberes produzidos em suas vivências, são fruto de 

representações que professores e a escola têm desse público.  Essas representações vêm 

produzindo ricos debates entre gestores, educadores e entre os próprios estudantes. 

A presença dos estudantes com o perfil da EJA, especialmente aqueles em 

situação de vulnerabilidade social como, por exemplo, as mulheres do programa 

Mulheres Mil do governo federal, que trazem consigo histórico de afastamento da 

escola e que encontram grandes dificuldades no seu retorno, como ilustra Filho e Pereira 

(2011, p. 53 e 54) 
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90% delas têm filhos e ter com quem deixa-los nos dias de curso 

muitas vezes constitui-se um obstáculo [...] Para fazer o curso muitas 

abandonam subempregos que de alguma forma contribuem na renda 
de casa para se dedicar ao curso. Outro dificultador consiste em 

muitos maridos não receberem bem a idéia de ter a esposa voltando à 

sala de aula, ausentando-se do lar, participando de eventos, gerando 
em alguns casos de desentendimentos entre o casal. 

 

Também os estudantes jovens e adultos do PROEJA e do PRONATEC têm 

suscitado importantes situações que envolvem questões de direitos humanos, ética e 

cidadania. Nesse contexto, possíveis representações sociais emergem e são passíveis de 

estudos e pesquisas que podem enriquecer e orientar ações transformadoras. 
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CAPÍTULO III 

 

Estudá na escola?! Escola é lugá de criança, num é pra nós não. Vamo 

estudá aqui mesmo na Colônia. (EM 15) 

 

3. Caminhos metodológicos trilhados pela pesquisa 

3.1 O tipo de pesquisa 

O estudo fundamentado no referencial teórico-metodológico da Teoria das 

Representações Sociais (TRS) considerou os aspectos de natureza psicossocial dos 

grupos pesquisados em suas relações com a instituição escola, de modo a investigar a 

representação social que possuem dessa instituição em situação de conflito de território, 

provocado quando a construção do porto do Açu parece ameaçar a atividade da pesca 

artesanal em Atafona. Atividade sobre a qual construíram sua existência e essência.  

A TRS, aplicada a estudos relacionados à Educação, bem como a outros aspectos 

da vida humana, permite transformar o “não-familiar em familiar”, estabelecendo 

ligações que promovem a compreensão dos fenômenos que provocam inquietações, 

permitindo novas construções sociocognitivas que possibilitem a assimilação do novo. 

Ou, ainda, como define Jodelet (2001, p.27) sobre representações sociais: “uma forma 

de saber prático, ligando um sujeito a um objeto”. 

 Conhecer os aspectos de natureza psicossocial que permeiam as relações dos 

sujeitos envolvidos no estudo, especialmente os relacionados à cultura e ao trabalho da 

pesca artesanal, pode ser relevante pela possibilidade de acenar para  proposição de 

ações que possam intervir, de algum modo, na realidade daqueles trabalhadores.  

 A forma como ocorre intervenção no social está diretamente ligada à forma como 

são significados e utilizados os objetos de significação. Nossa opção pelo caminho 

teórico-metodológico da TRS considerou que, por meio dela, é possível apreender os 

dados da pesquisa que apontam, numa perspectiva historicamente traçada a partir das 

relações psicossociais, como são formadas as representações sociais daqueles sujeitos 

em relação ao objeto investigados.  

Por se tratar de pesquisa que envolve valores, identidades sociais, visão de mundo 

e interações num dado grupo social, construídos coletivamente, apoiamo-nos na 

afirmação de Alves-Mazzotti (2005, p.2), quando assim se refere ao estudo das 

representações sociais:  
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O estudo das representações sociais parece ser um caminho promissor 

para atingir esses propósitos na medida em que investiga justamente 

como se formam e como funcionam os sistemas de referência que 

utilizamos para classificar pessoas e grupos e para interpretar os 
acontecimentos da realidade cotidiana. 

 

No sentido de melhor apreender a realidade, nos propusemos a pesquisar e buscar 

respostas para as questões que nos motivaram; a perceber os sentidos e possíveis 

representações.  Realizamos um estudo percorrendo o caminho da abordagem do tipo 

etnográfica, inspirada na pesquisa de Jodelet (2005). Ao adotar procedimentos da 

etnografia em sua pesquisa sobre Loucuras e Representações Sociais, a autora buscou, 

segundo seus escritos (idem, p.52), ultrapassar “insuficiências geralmente constatadas 

nos estudos de campo sobre as representações sociais e que afetam a confiabilidade do 

material recolhido servindo de base às inferências”. Esse procedimento permite, por 

meio da observação, perceber sentidos implícitos e subjacentes às respostas dadas pelos 

sujeitos da pesquisa, não muito evidentes em outros instrumentos aplicados tais como 

questionários e entrevistas.  

Na pesquisa entre os trabalhadores da pesca artesanal de Atafona, pretendemos 

avançar para além das respostas prontas e padronizadas que esses sujeitos fazem 

circular diante de demandas de tantos estudos feitos na localidade, dos quais, 

geralmente são alvo. Nessas ocasiões, são solicitados a se colocarem diante de suas 

dificuldades e a recontarem, inúmeras vezes, suas histórias vividas, sem expectativas de 

retorno para a melhoria da qualidade de suas vidas. 

A etnografia é uma modalidade de pesquisa qualitativa, originariamente utilizada 

pelos antropólogos. No início do século passado, segundo Laplantine (2004, p. 66) o 

modo de se realizar a pesquisa etnográfica, passa por uma revolução a partir dos estudos 

de Boas
41

 e Malinoviski
42

, quando “o investigador passa a compreender que é 

necessário abandonar seu gabinete de trabalho” para “[...] efetuar ele mesmo sua própria 

pesquisa de campo, e que esse trabalho de observação direta faz parte integrante da 

própria pesquisa”. De acordo com Laplantine (idem), a partir desse pensamento 

introduzido por esses antropólogos, “Assiste-se à realização de uma autêntica etnografia 

profissional que não se contenta unicamente em coletar materiais, mas tenta 

compreender o que faz a especificidade de uma dada cultura”. 

                                                
41

 Franz Boas (1858-1942) realizou pesquisas sobre os kwakuitl e os Chinook do Canadá. 
42 Bronislaw Malinowski (1884-1942)  autor da obra clássica intitulada “Os Argonautas do Pacífico 

Ocidental” publicado inicialmente em 1922. 
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Se a pesquisa etnográfica, muito utilizada na Antropologia tem como objetivo 

adentrar nos aspectos mais íntimos de uma cultura de modo a descrevê-la, segundo 

André (2012, p.28) “[...] a preocupação central dos estudiosos da educação é com o 

processo educativo”. Considerando-se que existem diferenças de enfoque entre a 

etnografia exercida pelos antropólogos e a dos pesquisadores educacionais como, por 

exemplo, o tempo de permanência do pesquisador no campo, a autora explica que “O 

que se tem feito, pois é uma adaptação da etnografia à educação, o que me leva a 

concluir que fazemos estudos do tipo etnográfico e não etnografia no seu sentido 

estrito”. 

No caso deste estudo em representações sociais, no qual a pesquisa se dirige a um 

grupo social, numa situação específica de conflito de território que lhes impõem estar 

diante da escola, como caminho a ser percorrido em busca de novas alternativas de 

sobrevivência impôs-se compreender, de modo mais aprofundado, valores, histórias de 

vida e significados que esse grupo social atribui ao trabalho na pesca, ao lugar que a 

escola ocupou na vida de seus membros e qual a relação entre o trabalho que 

desenvolvem e essa instituição.  

A pesquisa do tipo etnográfica que segundo André (idem) se caracteriza pelo uso 

de técnicas associadas à etnografia como “a observação participante, a entrevista 

intensiva e a análise de documentos” permitiu estar próximo ao grupo pesquisado e 

capturar especificidades do seu cotidiano, perceber comportamentos culturais e 

psicossociais, contextualizar diálogos e informações, evidenciar as condições em que se 

formam as representações e perceber as práticas e sentidos relativos ao objeto da 

pesquisa que, no caso deste estudo, se faz em relação à instituição escola. 

Em sua pesquisa, Jodelet (2005), uniu a abordagem do tipo etnográfica com uma 

exploração psicossociológica em profundidade o que, segundo ela (idem, p. 56) 

permitiu “descobertas inesperadas”. Essa abordagem, de fato, pela sua característica de 

profundidade ou de “descrição densa”, exige a atenção do pesquisador não só para as 

narrativas, mas para sua interpretação e sentidos, buscando compreender os detalhes, os 

gestos e os contextos que podem revelar as representações. 

De acordo com Geertz (1989, p. 15), 

 

[...] praticar etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, 
transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um 

diário, e assim por diante. Mas não são essas coisas, as técnicas e os 

procedimentos determinados, que definem o empreendimento. O que 
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define é o tipo de esforço intelectual que ele representa: um risco 

elaborado para uma ‘descrição densa’. 

 

 É, pois, captar o não dito, o não documentado, aquilo que, na relação e 

observação direta, permite perceber e interpretar fenômenos significativos das relações 

dos indivíduos consigo mesmos, entre si e com a realidade na qual constroem sua 

existência.  

O valor de nossa pesquisa, ao investigar a representação social que pescadores da 

pesca artesanal de Atafona constroem sobre a escola em área de conflito de território, 

sobre nela ingressar ou a ela retornar, está justamente no fato de compreender a 

dimensão e o significado que os acontecimentos geradores das representações sociais e 

o caminho percorrido para essa construção têm para o grupo social. Isso é possível 

entender se conhecermos suas histórias, sua situação social, seu cotidiano, os valores 

que compartilham, os modos de vida, os desafios que enfrentam em sua atividade 

profissional, seus desejos, expectativas diante do “novo” que chega ao lugar que é seu e 

suas diferentes leituras sobre a escola.  

Por compreendermos tais representações partilhadas socialmente por indivíduos 

num mesmo grupo e que nelas o objeto de estudo não pode ser analisado isoladamente, 

mas a partir de sua vinculação com os valores, experiências e contexto cultural em que 

estão inseridos, buscamos relações de proximidade por meio da observação participante, 

especialmente nas situações que envolvem relação com a escola ou escolarização. Essa 

aproximação foi favorecida pela nossa participação, como pedagoga, no programa do 

governo federal de Certificação e Reconhecimento de Saberes na área de Pesca e 

Aquicultura (Programa CERTIFIC), que nos colocou, mais uma vez, diante da realidade 

em que vivem trabalhadores da pesca artesanal, especialmente na sua relação com a 

escola. A experiência em comunidade pesqueira do tipo artesanal esteve no início de 

nossa vida profissional como professora “do ensino primário
43

”, onde permanecemos 

por sete anos e meio. 

Este estudo – investigar as representações sociais que trabalhadores da pesca 

artesanal têm sobre a escola em área de conflito de território – pode ter uma 

aplicabilidade para outros estudos sobre a temática da Educação de Jovens e Adultos 

                                                
43

 Denominação dada ao ensino das quatro primeiras séries iniciais do atual Ensino Fundamental pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961, Título VI, Capítulo II, Art 25 e 

26, perdurou por longo tempo como referência para esse nível de ensino. Disponível em 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao. Acesso em 21 de janeiro de 2014. 

 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao
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(EJA).  Já que os trabalhadores sujeitos desta pesquisa, também se configuram como 

aqueles que possuem o perfil dos estudantes da EJA, cuja relação com a escola é 

marcada por histórias, valores e imagens que podem ser, de algum modo, representadas 

socialmente por este grupo.  

Observa-se, ao longo da história da EJA no Brasil, que vários programas 

objetivaram alfabetizar e/ou profissionalizar jovens e adultos trabalhadores. No entanto, 

não nos foi possível detectar, ao realizar a busca do estado da arte, estudos que 

apontassem como esses sujeitos, especialmente os adultos, representam a escola em 

situação de conflito, quando disputam o território social com aqueles que consideram 

“invasores” do seu espaço de trabalho condenando-os à extinção, e que os levam a se 

colocar diante da proposta de ingressar na escola ou a ela retornar. Por essa 

consideração, dentre outras, é que entendemos que o estudo do tipo etnográfico, na 

perspectiva da abordagem qualitativa, muito poderá contribuir para ampliar os 

conhecimentos científicos na área. 

3.2. O caminho percorrido pela pesquisadora e a observação participante em 

pesquisa do tipo etnográfica  

A observação participante é um instrumento imprescindível na pesquisa que se 

pretende etnográfica. Também, o tempo de permanência no campo é uma característica 

que define esse tipo de pesquisa. Por isso, com o objetivo de demonstrar que a 

observação realizada extrapola os dois anos, tempo desta pesquisa, é que retornaremos 

aqui a alguns pontos de nossa experiência em comunidades de pescadores, sem a 

intenção, no entanto, de traçar autobiografia. Nesse relato, buscamos destacar apenas 

situações e momentos em que nos envolvemos com a atividade da pesca artesanal, de 

onde trouxemos as primeiras impressões e observações. 

 As observações e memórias construídas em nossa trajetória na Educação 

permanecem não de modo estático, mas em processo e em movimento e, numa 

elaboração psicossocial, em determinado momento do amadurecimento da vivência, nos 

instiga a buscar algumas respostas para as quais a pesquisa científica pode contribuir. 

As experiências e vivências em comunidades de pescadores foram úteis e fundamentais 

para que nos lançássemos a este estudo. As observações participantes extrapolam o 

espaço/tempo deste estudo a respeito de representações sociais da escola, construídas 

por trabalhadores da pesca artesanal em situação de conflito de território.  Suas raízes 

foram semeadas em outros momentos, por isso, as trazemos dividindo-as em dois 
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tempos de nossas vivências, quais sejam: o tempo do início da docência, no período de 

1977 a 1984, e que denominamos de tempo da descoberta e, no retorno a essas 

comunidades em 2011, tempo do amadurecimento.  

3.2.1. Tempo da descoberta 

Tudo naquele início era novo e instigante: assumir o trabalho de educadora, aos 

dezoito anos, na zona rural, numa comunidade com identidade e cultura próprias; 

conviver com estudantes com perfil muito diferente daquele que o curso normal nos fez 

pensar que encontraríamos e descobrir o caminho de ensinar, também distante da 

construção romântica na qual embalamos nossa formação. Assim, inauguramos nosso 

contato com pescadores da pesca artesanal ao iniciarmos como professora, em 1977, 

numa escola da rede pública estadual, localizada numa comunidade pesqueira, Ponta 

Grossa dos Fidalgos, no município de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de 

Janeiro. 

A atividade econômica predominante naquele lugar é, até os dias de hoje, a 

pesca artesanal de lagoa. A vida, as relações psicossociais e visão de mundo têm a pesca 

como pano de fundo. Embora existisse na localidade, na época, uma escola estadual e 

outra a que chamavam “escola da Colônia”, mantida pela Superintendência do 

Desenvolvimento da Pesca, do governo federal (SUDEPE
44

), em que dividiam o espaço, 

uma professora que morava na comunidade, pouco acima da meia idade, e que não tinha 

muito além do antigo ginásio
45

 e professoras da prefeitura, as crianças frequentavam 

apenas até a 4ª série do Ensino Fundamental (hoje 5º ano) e seus pais, quando tinham 

escolaridade, esta não ultrapassava este nível de ensino. Pessoas em condições 

socioeconômicas desfavoráveis retiravam da Lagoa Feia seu sustento. As mulheres, 

além de cuidar da casa e dos filhos, tratavam do pescado e, algumas, também iam para a 

lagoa, com os filhos ou sozinhas, para pescar. 

Estando lá por sete anos e meio (de 1977 a 1985), aos poucos, acostumamo-nos 

com as características culturais das pessoas que ali viviam. A rotina cotidiana raramente 

se modificava: os homens iam, de madrugada, para a lagoa pescar e as mulheres 

ficavam em casa cuidando da casa e dos filhos. Ao retornar da pesca, os homens se 

                                                
44 A Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, criada pela Lei Delegada º 10 de 11 de outubro de 

1962, extinta pela Lei nº 7.735 de 22 de fevereiro de 1989. 
45 Assim era denominado, pela Lei nº 4024 de 20 de dezembro de 1961, o nível de ensino que hoje 

corresponde a Fase II do Ensino Fundamental da Educação Básica. 
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dedicavam à confecção e ao conserto das redes de pesca e as mulheres do tratamento do 

pescado. 

Os filhos iam para a escola, porém, nos períodos da moagem da cana-de-açúcar, 

atividade que em muito menor importância, no lugar, dividia com a pesca a renda 

familiar, um número expressivo deles saia da escola para o corte de cana. Isso acontecia 

de maio a setembro, quando esses alunos retornavam para a escola, o que ocasionava 

reincidentes repetências e evasões.  

Era comum a defasagem idade série, tendo em vista que a pesca e a moagem 

eram prioridade em relação à escola ou, se pudéssemos assim traduzir: o sustento era 

mais importante que os estudos. 

Sem muitos projetos e perspectivas para além da pesca, ainda adolescentes, os 

jovens se uniam numa relação matrimonial peculiar. Isso acontecia por meio da cultura 

de “roubar a noiva” 
46

. Também muito comum união entre primos, por isso quase todos 

eram parentes. Ainda muito jovens, as meninas engravidavam e, assim, não retornavam 

aos bancos escolares. Esse movimento se repete, ainda hoje. Muito raramente, jovens, 

em sua maioria meninas solteiras, vão para outra localidade, ou mesmo para a cidade 

em busca de prosseguimento de estudos.  Quando isto acontecia, não chegavam, em sua 

maioria, a ingressar no ensino médio e, encerravam seus estudos neste tempo, 

retornando à atividade da pesca e à constituição de família. 

A Lagoa Feia, localizada na divisa entre os municípios de Campos dos 

Goytacazes e Quissamã, no Estado do Rio de Janeiro, é a segunda maior lagoa de água 

doce do Brasil. Recebeu esse nome porque, em tempos idos, possuía enormes ondas que 

assustavam os pescadores. Hoje, devido os frequentes assoreamentos, ela já não possui 

as temidas ondas, nem as mesmas características e volume de águas. Às margens da 

lagoa, fazendeiros de cana-de-açúcar utilizavam da dragagem da lagoa com o objetivo 

de expandir seu território e aumentar sua produção.  

 

 

 

 

 

                                                
46

 É costume no lugar os noivos combinarem a fuga quando já decididos a se “casarem”. A noiva deixa 

tudo preparado e então, à noite, foge com seu noivo e, a partir de então são considerados casados. Esse 

costume se repete há gerações: assim foi com os pais, avós e, assim se repete com os filhos. 
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Foto 2:  

 

 

 

              Foto 2: Lagoa Feia.                                        

 Fonte: www.trilhaseaventuras.com.br 

 

 

No ano de 1978, período em que vivíamos ainda a Ditadura Militar no Brasil, 

num determinado dia, chegando com as companheiras de trabalho cedo a Ponta Grossa 

para trabalhar, como de costume, percebemos um movimento estranho: não estavam as 

crianças no ponto do ônibus nos esperando como de costume, havia um silêncio 

diferente. Caminhamos até a escola que permanecia fechada: nenhum aluno e nenhuma 

funcionária. Tudo diferente, do habitual, restou-nos aguardar.  

Passados alguns minutos, uma comitiva de alunos e algumas mães, em atitude 

impositiva, foram decretando que não haveria aulas naquele dia, pois iriam à lagoa parar 

uma draga que estava “secando a lagoa”. No primeiro momento, não tivemos reação, 

ficamos ali aguardando os acontecimentos. Um pouco depois, retornaram alguns para 

perguntar se não queríamos ir com eles “parar a draga”. O primeiro momento, confesso, 

trouxe um misto de curiosidade, medo e o sentimento de obrigação de ficar do lado dos 

meus estudantes. Parece que todos estavam muito decididos a impedir que a lagoa fosse 

maculada por aquela draga. As crianças, em atitude adulta, demonstravam 

responsabilidade diante de tudo que estava acontecendo, sobre as consequências daquilo 

para suas vidas e sobrevivência do trabalho e do alimento. Antes mesmo que 

pudéssemos esboçar resposta, já vinha outro grupo anunciando que havia uma canoa 

nos esperando para prosseguirmos com eles. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QzOf2tXv_3L3dM&tbnid=HBKI1jhLT1zi0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.trilhaseaventuras.com.br%2Flagoa-feia-oi-de-campos-dos-goytacazes%2F&ei=Pd1wU-jtKMaG8gGWn4CgAw&bvm=bv.66330100,d.aWw&psig=AFQjCNGenQJTLibG0rbj5xo6tcRtpukmiQ&ust=1399991990632950
http://www.trilhaseaventuras.com.br/
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Decidimos então segui-los. Contei o que meus olhos puderam alcançar: quarenta 

e oito canoas com mais ou menos oito a dez pessoas em cada uma. Fomos então 

observando aquele movimento no qual já estávamos envolvidas. À medida que iam se 

aproximando da draga que trabalhava num determinado ponto da lagoa, que era imensa, 

começaram os gritos e os protestos dos pescadores, pessoas bravas, dispostas a defender 

seu espaço e seu trabalho. Pareceu-nos que esses trabalhadores não se furtam de lutar 

pelo seu espaço de vida e sobrevivência.  

3.2.2 Tempo do amadurecimento 

Em 2011, integramos a equipe multidisciplinar na Rede CERTIFIC
47

 na área da 

Pesca e Aquicultura o que nos fez retornar a comunidades pesqueiras. Retornamos então 

a Ponta Grossa dos Fidalgos, vinte e oito anos depois, além de estabelecer contato com 

os sujeitos da pesca em outras localidades. O programa CERTIFIC, conforme já 

apresentado, consiste em certificar ou reconhecer saberes dos trabalhadores jovens e 

adultos adquiridos em “processos formais e não formais de ensino-aprendizagem”
48

, 

oferecer formação inicial e continuada com elevação de escolaridade.  

A metodologia do Programa, conforme anunciado anteriormente e mais 

detalhada neste momento, inclui a avaliação dos saberes adquiridos fora da educação 

formal, ou seja, aqueles aprendidos no grupo: com os pais, irmãos, amigos ou na própria 

prática do trabalho. Ela acontece em três etapas: primeira etapa, aplicação de 

questionário socioprofissional (questões que traçam o perfil social e questões 

profissionais que revelam o saber fazer do trabalhador na área); segunda etapa, 

participação dos candidatos em dinâmica de grupo, em que os trabalhadores socializam 

seus conhecimentos e seus modos de realizar a atividade na qual estão sendo avaliados. 

Dessa dinâmica decorrem conhecimentos que os próprios trabalhadores demandam, 

podendo enriquecer seu saber e prepará-lo para a próxima etapa da avaliação: a terceira, 

que é a avaliação prática dos seus saberes.  

Os trabalhadores são avaliados segundo perfis previamente traçados, que 

consideram a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). No caso da pesca, exige-se, 

para certificação o 9º ano de escolaridade (antiga 8ª série do Ensino Fundamental). O 

                                                
47

 A Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada - Rede CERTIFIC é 

uma política pública de inclusão social que se institui através da articulação do Ministério da Educação - 

MEC e Ministério do Trabalho e Emprego - MTE em cooperação com as instituições/organizações que a 

constituem. 
48 Disponível em http://portal.mec.gov.br. Acesso em 28 de novembro de 2010. 

http://portal.mec.gov.br/
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trabalhador que não tiver a escolaridade exigida e não quiser ingressar ou retornar à 

escola recebe, ao final da avaliação, o “Reconhecimento de seus saberes” representado 

por um Memorial Descritivo (ou Atestado) dos saberes que possui sobre a profissão.  

As localidades onde estabelecemos contatos com profissionais da pesca foram: 

Farol de São Tomé, Ponta Grossa dos Fidalgos e Lagoa de Cima no município de 

Campos dos Goytacazes; Atafona, no município de São João da Barra e Gargaú, 

município de São Francisco do Itabapoana, todos os municípios no Estado do Rio de 

Janeiro. O Farol de São Tomé, praia campista, foi a primeira localidade escolhida para 

desenvolvimento do programa. 

 

Foto 3:  

 

 

           Foto 3: Praia do Farol de São Tomé em Campos dos Goytacazes/RJ                                   

 Fonte: www.skyscrapercity.com 

 

 

Em Farol de São Tomé, por meio da Associação de Pesca Z 19, realizamos 

reunião com os pescadores para divulgação do programa. A maioria dos participantes 

eram mulheres e em número menor, pescadores e jovens. Após apresentação do 

programa, de modo a persuadi-los a participar, uma senhora pediu a palavra e então se 

manifestou dizendo que não queriam nada de pesca, queria, na verdade, saber o quê o IF 

Fluminense tinha a oferecer para seus filhos para que eles possam trabalhar na 

Petrobras. Afirmaram que não desejam que eles sejam pescadores. Essa manifestação 

teve coro no grupo.  

Fomos então visitar a escola municipal da localidade, com o objetivo de buscar 

parceria para oferta da elevação da escolaridade ou inserção na escola (no caso dos 

analfabetos). Conversamos com a diretora e com um grupo de professores (as) que nos 

informaram que, embora a escola tenha oferta de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wVlI9oaTaoVkuM&tbnid=nNyTCx5481rj9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.skyscrapercity.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D596597&ei=GeBwU5WiE4rH8AGM_4H4Aw&bvm=bv.66330100,d.aWw&psig=AFQjCNFep5rKhLlieaF7HtPCsV8xs3MxMQ&ust=1399992690961386
http://www.skyscrapercity.com/
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o número de procura pela modalidade é muito pequena e a permanência muito difícil. 

Sobre isso, Naiff e Naiff (2008, p. 403), argumentam que: “O desafio é sem dúvida 

vencer o analfabetismo e a evasão escolar que gera uma legião de adultos com 

defasagem série/idade e dificuldades de inserção no mercado de trabalho”. 

Em relação a esse problema a diretora da escola revelou que, embora se 

empenhe e se dedique exclusivamente ao trabalho (já que é moradora do lugar), os 

jovens não querem saber da escola, acabam se envolvendo com as drogas e resistem à 

escola. Acrescentou ainda que os pescadores trabalham no mar e não têm tempo para a 

escola. 

Embora tenhamos recorrido ao radio comunitário e realizado reuniões com os 

pescadores, com baixa frequência, não conseguimos, naquele momento implantar o 

programa. Resolvemos então ir à peixaria do Mercado Municipal de Campos dos 

Goytacazes para conversar com os pescadores que vêm de várias localidades, 

comercializar seus pescados e, onde sei que lá estão alguns pescadores e pescadoras de 

Ponta Grossa, segunda comunidade pesqueira, então, visitada pelo programa 

CERTIFIC. Apesar de muitos anos terem se passado, desde nossa vivência naquela 

localidade, ao retornar a ela, observamos que o lugar permanece distante dos olhares das 

políticas públicas.  

A chegada da topic branca, impondo a logomarca do Instituto Federal 

Fluminense, no mínimo despertou os olhares daqueles que se admiram com a novidade, 

num lugar onde a rotina cotidiana não se altera, tendo em vista sua localização de difícil 

acesso. Paramos na Colônia de Pesca e, aos poucos, se achegaram algumas pessoas, 

revelando um misto de curiosidade e desconfiança no olhar. Dentre elas, mulheres e 

crianças. Além do presidente da colônia, dois ou três homens observavam de fora (do 

outro lado da estreita estradinha de chão), o movimento que acontecia no interior da 

Colônia, que funciona numa casinha velha e sem conservação, onde o maior espaço é a 

varanda-garagem, onde estavam algumas poucas cadeiras. 

Descobrimos na conversa, que outras instituições já haviam estado ali 

oferecendo vários cursos de pequena carga horária e em nível de qualificação 

profissional (salgados, doces, artesanato, etc). Sobre isso, nos foi mostrado pela esposa 

do presidente da colônia uma gaveta onde estavam muitos certificados de mulheres de 

pescadores que nunca foram buscar. Foi quando comentou que ali as pessoas não se 

interessam por nada e que aqueles certificados comprovavam o desinteresse tendo em 

vista que maioria não se interessou em buscar os certificados.  
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Diante da proposta de certificação e escolarização apresentada, o pequeno grupo 

se animou e passou a fazer alguns questionamentos que revelaram desconfiança sobre o 

que vem de fora, especialmente o que vem do poder público. Dos participantes, vinte e 

cinco pessoas se inscreveram, dentre elas três eram homens e dentre as mulheres a faixa 

etária era entre 18 e 60 anos (uma menina com dezessete anos se interessou, no entanto, 

o programa exige o mínimo de 18 anos). Foram realizadas as entrevistas em que 

detectamos que, dentre os presentes que aceitaram participar do programa, estavam sete 

pessoas que nunca tinham ido à escola. A maioria já havia passado pela escola, porém, 

não chegaram a concluir a primeira fase do ensino fundamental, duas jovens não 

concluíram a segunda etapa do ensino fundamental (pararam porque casaram), e duas 

haviam concluído o ensino médio. 

Oferecemos então a escolaridade. Das pessoas analfabetas, apenas um casal 

idoso aceitou ser alfabetizado sob a condição de que as aulas fossem na colônia. 

Perguntamos por que não poderia ser na escola.  A senhora respondeu: “escola num é 

lugar pra nós não, escola é lugar pras criança”. Aceitamos então realizar o processo de 

alfabetização com eles na colônia. Providenciamos carteiras, quadro branco, canetas, 

cadernos, lápis, borracha e canetas coloridas e tentamos adaptar aquele lugar para que 

melhor se parecesse com uma sala de aula. No entanto, no dia combinado para 

iniciarmos as aulas, a professora relatou que eles pediram para que as aulas fossem na 

cozinha. 

Diante de nosso questionamento sobre por que na cozinha, já que era muito 

pequena; escura e pouco ventilada. A resposta foi de que ali as pessoas não os viam 

estudar.  Entendemos que não se desejava revelar a identidade de analfabetos. Já os 

demais, que aceitaram concluir a etapa final do ensino fundamental ou cursar o ensino 

médio (que foi oferecido com a metodologia do ensino supletivo semipresencial), não se 

importaram em estar na varanda da colônia. 

Maioria dos inscritos não se interessou pela escolarização. Resolvemos visitar as 

pessoas inscritas que não aceitaram a proposta de retorno ou ingresso à escolarização ou 

que se inscreveram, mas não compareceram às aulas, geralmente em situação de 

analfabetismo.  No entanto, não obtivemos sucesso; as desculpas variavam entre a “falta 

de tempo”, “não ter cabeça para estudar”, “alguém doente na família para cuidar”, 

“tratamento médico na cidade”, entre outras razões. Em relação ao ensino prático 

(beneficiamento do pescado), no entanto, a presença era integral e a alegria misturada 

com a vontade de aprender muito nos motivou.  
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Não avançamos em relação à oferta da escolarização. Encerramos naquela 

comunidade o programa com sete reconhecimentos de saberes e três certificações. O 

processo acanhado de escolarização que havia iniciado foi interrompido devido às 

evasões que passaram a ser frequentes, às dificuldades institucionais e à logística 

exigida para permanência do curso em localidade de difícil acesso. Buscamos o poder 

público, nesse caso a Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista existirem duas 

escolas da prefeitura no lugar e, de acordo com relato das pescadoras, já ter existido em 

uma delas a oferta de Educação de Jovens e adultos (EJA).  Mas não obtivemos sucesso.  

Outra localidade que buscamos implantar o programa foi Lagoa de Cima, 

também localizada no município de Campos dos Goytacazes. 

 

Foto 4:  

 

 

      Foto 4: Lagoa de Cima em Campos dos Goytacazes/RJ                                    
Fonte: http://camposturismo.com.br 

 

 

Na localidade Lagoa de Cima, também não tivemos a aceitação da comunidade.  

O número de participantes foi muito pouco expressivo (doze) e, embora exista na 

localidade e no entorno, muito próximo, escolas da prefeitura que oferecem a EJA, os 

pescadores disseram que “não têm mais cabeça para estudar” e o trabalho deles “não 

tem como conciliar com a escola”. Apenas duas mulheres aceitaram vir à cidade para 

cursar o supletivo no IF Fluminense. Na entrevista, algumas mulheres (que como nas 

demais localidades também eram maioria) diziam ter estudado até a 4ª série primária, ou 

ter estudado “pouquinho”. Enquanto na conversa, ao serem indagadas se a escola era 

próxima da casa ou o motivo que as levou a abandonar a escola, elas respondiam que na 

verdade não haviam ido à escola, haviam aprendido em casa ou com a vizinha. Também 

percebemos esse fato em outras falas durante conversa com pescadores.  

http://camposturismo.com.br/
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Os pescadores receberam a ideia de ingressar ou retornar à escola com 

desânimo, negação e até mesmo deboche. Com as mulheres também parecia existir, 

dentre algumas, descrença ou mesmo má vontade quanto à escola, embora fosse dentre 

elas, a melhor aceitação quanto frequentar as aulas e desejar outras possibilidades de 

vida. Nessa localidade apenas três foram certificados. 

 No intuito de ampliar a oferta do programa, o coordenador geral realizou uma 

reunião no IFFluminense com representantes das demais colônias espalhadas pelo 

município de Campos dos Goytacazes e municípios vizinhos, trazendo também a 

Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ). Coube-nos, nesse 

programa, a difícil tarefa de tratar da elevação da escolaridade. Difícil, não apenas pela 

possível representação que trabalhadores (as) da pesca teriam de (re)ingressar na escola, 

mas por não possuir, legalmente, enquanto instituição da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, a prerrogativa, recursos humanos e legais para atender 

processos de alfabetização e de escolarização em nível fundamental, até aquela data. Os 

programas de alfabetização existentes, por exemplo, o Brasil Alfabetizado, são 

gerenciados pelos municípios e, mesmo nos lugares em que existe a oferta de 

alfabetização para jovens e adultos, essas são construídas de forma engessada e não 

atendem à realidade dos trabalhadores da pesca. 

Embora existam programas de alfabetização como, por exemplo, o Brasil 

Alfabetizado.  No entanto, esses programas são gerenciados pelos municípios. Mesmo 

nos lugares em que existe a oferta de alfabetização para jovens e adultos, essas são 

construídas de forma engessada e não atendem à realidade dos trabalhadores da pesca. 

No final da reunião, depois de apresentar a necessidade da escolarização para 

alcançar a certificação e do movimento no sentido de buscar junto à rede municipal 

escola de EJA para atendê-los, um representante de uma colônia de pescadores, 

demonstrando preocupação expressou que a ideia da escola iria ser muito difícil para os 

pescadores do seu lugar porque os pescadores, na maioria, são analfabetos e não querem 

ir pra escola, porque, segundo ele, é muito difícil para o pescador estudar. Revelou 

ainda que, a maioria não estudou e, se a condição para a certificação for voltar para a 

escola, não aceitariam o programa. 

Com o objetivo de despertar mais interesse dos pescadores para participarem do 

programa, foi feita uma parceria com o Banco do Brasil, em que os participantes do 

programa CERTIFIC teriam seus créditos reabertos para investir na atividade pesqueira. 

Essa parceria trouxe o público masculino para as reuniões e para o programa. A partir 
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daí, o programa expandiu para várias localidades.  No entanto, em nenhuma delas se 

avançou em relação ao retorno ou ingresso na escola. 

Paralelo ao movimento do Programa CERTIFIC via instituição IF Fluminense, 

foi proposta parceria para certificação de trabalhadores da pesca e elevação de 

escolaridade à empresa LLX, empresa instalada na localidade de Atafona, distrito do 

município de São João da Barra/RJ, para a construção do porto do Açu e investimentos 

no setor portuário e industrial. A perceptível reação dos pescadores de não prestigiarem 

os programas propostos nessa parceria nos conduziram a alguns questionamentos que 

motivaram a pesquisa: Como a chegada da empresa LLX e a construção do porto do 

Açu foram recebidas por aquela comunidade? O quê de novo poderia ter modificado 

aquele lugar pacato, povoado por pescadores que desenvolvem essa atividade há 

gerações, e que pode ter alterado aquele cotidiano? Qual a repercussão, dentre os 

pescadores, de sua instalação no mesmo espaço de trabalho da pesca? Que 

representações sociais estariam se formando sobre escola em área de conflito de 

território? 

A ancoragem e objetivação dessas representações e o percurso que nos conduziu 

a elas estão descritos no capítulo que segue, da análise dos dados. 

3.3 O campo da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na comunidade pesqueira de Atafona, distrito do 

município de São João da Barra. Essa localidade, embora bastante visitada, já que lugar 

turístico frequentado, pelos moradores de São João da Barra e de Campos dos 

Goytacazes, nos coloca diante de olhar agora diferente: o olhar da pesquisadora.  

Os primeiros movimentos na direção da pesquisa iniciaram-se em fevereiro de 

2012, quando passamos a frequentar regularmente Atafona, duas vezes por semana. 

Nossas idas ao campo aconteciam, geralmente, terças e quintas-feiras e nos fins de 

semana. A atuação como pedagoga na equipe que desenvolve o Programa CERTIFIC e 

no apoio pedagógico e coordenação da elaboração do material didático do projeto Rede 

Saber, também contribuiu para a exploração do campo da pesquisa. 
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3.3.1 Sobre Atafona 

Foto 5:  

 

                                              Foto 5: Praia de Atafona                
Fonte: http://www.praias-360.com.br 

 

Atafona, distrito do município de São João da Barra/RJ, situado na mesorregião 

norte fluminense
49

, no estado do Rio de Janeiro, que ocupa uma área de 458.611 km². É 

um município cujas principais atividades são a pesca, a agricultura e o turismo. Atafona 

está localizada no delta do Rio Paraíba do Sul
50

, onde há o encontro das águas do rio 

com o mar. Lá acontecem fenômenos de erosão marinha sobre a zona da praia oceânica 

arenosa, cujos registros datam de meados da década de 50 conforme pesquisa realizada 

por Rocha e Ribeiro (2008). 

  

Foto 6:  

 

 

                                                   Foto 6: Avanço do mar e destruição no Pontal de Atafona. 

Fonte: http://www.pousadariosol.com/turismo.htm. 
 

 

 

                                                
49

 http://www.ibge.gov.br , dados de 2008 
50 Rio que nasce na Serra da Bocaina em São Paulo e corta o estado fluminense, desaguando no Oceano 

Atlântico. 

http://www.praias-360.com.br/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=O-4gKg9TN6YiMM&tbnid=IhDmv4eQnLjehM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.pousadariosol.com%2Fturismo.htm&ei=NS1YU4CwGczgsATK0YKIBA&bvm=bv.65397613,d.aWc&psig=AFQjCNHDglumIRJIr8DP4uO70bUz6-1Qfw&ust=1398372411985272
http://www.pousadariosol.com/turismo.htm
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Foto 7:  

 

 

Foto 7: Ruína de imóveis no Pontal de Atafona causadas pelo avanço do mar                                                 

Fonte: www.panoramio.com 

 

Por estes fenômenos, a localidade tem sido alvo de estudos por parte de 

universidades e institutos de pesquisas como, por exemplo, a pesquisa dos autores 

supracitados. Segundo esses pesquisadores (2008, p.1),  

 

A planície costeira do Rio Paraíba do Sul possui objetos geográficos 

dinâmicos (ilhas, lagunas e linhas de costa) que mudam a sua 
configuração espacial ao longo do tempo, diante de ações humanas e 

eventos naturais (erosão e progradação da linha de costa). 

 

 

Dentre as ilhas que compõem sua geografia estão: a ilha da Convivência e do 

Peçanha, que foram referenciadas pelos sujeitos de nossa pesquisa. 

 

Foto 8:  

 

 

Foto 8: Ilha da Convivência 

Fonte: http://gabrielemoreira.blogspot.com.br 
    

http://www.panoramio.com/
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Foto 9:  

 

                                             

Foto 9: Ilha do Peçanha                                      

Fonte: http://www.fmanha.com.br 

 

 

Essas ilhas eram povoadas por pescadores e sofreram com o processo de erosão e 

invasão do mar, que destruiu as casas fazendo com que seus moradores migrassem para 

Atafona. A grande maioria reside no Conjunto Habitacional Nossa Senhora dos 

Navegantes, conhecido como COHAB. Segundo Azevedo (2004, p.92): 

 

O conjunto é composto de, aproximadamente 65 casas. As obras de 
infraestrutura foram iniciadas em 1975 mas a conclusão da obra, com 

a entrega das casas, só aconteceu em 1977. A construção do conjunto 

aconteceu mediante parceria entre o Governo Estadual (através da 

Companhia Estadual de Habitação) e o Governo Federal.  

 

 

Esses processos de erosão, ao longo dos anos, tombaram muitas casas, 

sucumbiram ruas e espaços físicos, desfigurando a paisagem e a geografia do lugar.  

A exploração do petróleo, desde os anos 80, na bacia de Campos dos Goytacazes, 

também atraiu projetos de mitigação para a região. No entanto, a chegada da empresa 

LLX e a construção do porto do Açu representaram algo mais ameaçador e talvez de 

maior impacto no lugar, tendo em vista que as ações da empresa, em especial a 

construção do porto, passaram a competir com os pescadores o espaço de trabalho sobre 

o qual estes tinham, até então, total posse e controle, travando uma disputa de território.  

Território, neste estudo, entendido na perspectiva de Abramovay (2000, P.385) 

“um território representa uma trama de relações com raízes históricas, configurações 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=MXF30EeiwLrAuM&tbnid=EyFrU75bTiOJCM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fmanha.com.br%2Fcultura-lazer%2Fentre-o-rio-e-o-mar-de-atafona-a-ilha-do-pessanha&ei=b8hwU4PUB-Lf8AHWzICoDA&bvm=bv.66330100,d.aWw&psig=AFQjCNF-HrThwiupWIwam12mwJXcsYOjbA&ust=1399986194753803
http://www.fmanha.com.br/
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políticas e identidades [...]”
51

. É no território que os grupos sociais alicerçam suas vidas, 

suas histórias, e constroem conhecimentos que impulsionam a dinâmica de cada lugar. 

São contextos psicossociais, socioculturais e socioambientais entre os sujeitos e seu 

espaço. Nesse lugar, segundo Santos e Silveira (2001)
52

, os grupos humanos constroem 

sua história, seu destino. Nesse território, com esse contorno de definição, os 

trabalhadores da pesca artesanal construíram sua vida, seus saberes e sua história. A 

geografia daquele lugar, construída e dominada por esses trabalhadores, permite-lhes 

conhecer e definir seus pesqueiros, a posição dos ventos e os tempos da pesca. 

A empresa, segundo relato dos entrevistados, se instalou no local do melhor 

pesqueiro do camarão, impondo aos pescadores mudança de rota e perda da 

produtividade, expondo-os a riscos e prejuízos. Desde que lá se instalou, a LLX propôs 

projetos e programas de mitigação de modo a diminuir esses impactos e conflitos 

resultantes da “invasão” do local de trabalho do pescador. Alguns dos projetos e 

programas foram de autoria e proposição da própria empresa. Outros foram oferecidos, 

por meio de parcerias, por entidades e instituições como a colônia de pesca Z2 e 

instituições de ensino e pesquisa como o Instituto Federal Fluminense (IFF), a 

Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e o Serviço Social da 

Indústria (SESI), além do poder público municipal por meio de diversas secretarias, 

dentre elas a Secretaria de Educação e Secretaria da Pesca. 

Alheia aos problemas específicos e particulares enfrentados pelos pescadores de 

Atafona, o município de São João da Barra e toda região do entorno viram nesse 

empreendimento grandes possibilidades de desenvolvimento e ampliação do mercado 

de trabalho. As áreas mais próximas do local onde se projetou a construção do porto e 

instalação do complexo industrial foram supervalorizadas e houve corrida para compra 

e venda de terrenos em localidades antes desvalorizadas. 

Mediante a necessidade de mão-de-obra para a construção do porto, chegou a São 

João da Barra e seus distritos, especialmente Atafona, Grussaí, Chapéu de Sol e Açu, 

grande contingente de trabalhadores contratados ou trazidos pela própria empresa, de 

todos os cantos da região, de estados vizinhos, do país inteiro e do exterior. Além de 

operários para construção civil, foram empregados técnicos e engenheiros, profissionais 

de diversas áreas do conhecimento tais como advogados, assistentes sociais, 

                                                
51 ABRAMOVAY, Ricardo. O capital social dos territórios: repensando o desenvolvimento rural. 

Economia Aplicada. Volume 4, n 2, p. 379-397. Abril/junho 2000. 
52SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. 

Rio de Janeiro: Record, 2001 p.19 
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administradores e psicólogos. Essas pessoas fixaram residência nos municípios de São 

João da Barra e Campos dos Goytacazes, o que resultou em investimentos que 

impuseram mudanças e forçaram o desenvolvimento local e regional; ao mesmo tempo 

também traziam desconforto, medo e revolta dentre alguns pescadores, em especial os 

mais antigos e idosos, pela “invasão” desse empreendimento no seu espaço de trabalho, 

ameaçando sua sobrevivência e expectativas. Dentre os jovens filhos de pescadores, 

porém, esperanças foram plantadas, pois viram nesse empreendimento oportunidade de 

abandonar a pesca devido à oportunidade de um salário “certinho”, como mencionado 

por muitos. 

Na área física da Colônia de pescadores foi reformada e ampliada uma antiga 

escola municipal desativada e construída uma oficina para oferta do curso de 

qualificação, para os pescadores, pela empresa LLX. Neste espaço está sendo 

desenvolvido o programa de certificação e reconhecimento de saberes dos trabalhadores 

da pesca para o perfil “Operador Mantenedor de Embarcações de Pesca Artesanal” e 

também o programa Rede Saber, que visa alfabetização e letramento dos pescadores 

cadastrados na colônia e de seus familiares, inscritos no programa. 

 

Foto 10:  

 

 

Foto 10: Escola reformada pela LLX, na área da Colônia de Pescadores Z2. 

Fonte: própria. 
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Foto 11:  

 

 

                                         Foto 11: Galpão da escola onde acontecem as aulas práticas. 

                                 Fonte: própria. 

 

3.4 Os sujeitos da pesquisa 

 Os sujeitos de nossa pesquisa são jovens e adultos trabalhadores da pesca 

artesanal e as mulheres da pesca: esposas ou filhas de pescadores, afastados da escola, 

ou que nela nunca ingressaram. Nosso ponto de partida foi o programa CERTIFIC e o 

Projeto Rede Saber, desenvolvidos numa parceria entre o IF Fluminense, a Fundação 

Pró-IFF e a empresa LLX. 

Para melhor conhecer os sujeitos de nossa pesquisa, é importante destacar a 

atividade profissional na qual laboram, com características bastante peculiares, pois a 

pesca artesanal, mais que uma atividade profissional, agrega saberes e culturas, 

constituindo-se na identidade daqueles que nela construíram suas vidas e suas histórias, 

misturando-se com a própria vida das comunidades pesqueiras. A pesca é pano de fundo 

para toda a história e existência dessas comunidades e percebida e sentida não apenas 

pela necessidade da sobrevivência, mas pela paixão pelo mar que enfinca suas raízes no 

coração desses valentes e que o tempo se incumbe de consolidar. No entanto, é unânime 

dentre eles, que essa é uma atividade difícil e adversa que, se não exige os 

conhecimentos científicos produzidos na academia, exige uma ciência peculiar, saberes 

e coragem. 

A atividade da pesca é uma atividade desenvolvida majoritariamente por homens. 

Ligada à sobrevivência das unidades familiares da pesca, tem sua centralidade na figura 

do pescador. Essa atividade, do tipo artesanal, desenvolvida no Brasil, segundo 

informações do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) por 957 mil pescadores entre 

os 970 mil registrados no ministério, não exige dos seus trabalhadores conhecimentos 
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científicos complexos e formalmente elaborados. O aprendizado se confunde com o 

próprio viver dos seus sujeitos, que é passado de pai para filho por gerações. Mais uma 

vez, sem a intenção de antecipar resultados da pesquisa, mas de tornar ilustrativa a 

apresentação dos seus sujeitos, optamos por trazer algumas falas de pescadores e 

mulheres da pesca, tais como: “Meu pai ele trabalhava muito, pescava muito de tarrafa, 

eu ia remava pra ele tarrafear, entendeu? Botava a rede de mijuada entendeu? Colocava 

a rede, largava lá, no outro dia ia lá, gostava de pescá com ele, é de tudo: de tarrafa é 

tudo sabe?”(EP1)  

 
Aprendi com meus irmãos, meu pai, os amigo me ensinaram a pescá. 
Eu comecei a me dedicá à pesca com treze anos direto mesmo, direto 

como profissional e de lá prá cá, com dezessete anos tirei minha 

primeira matrícula né que é a caderneta, tirei até com a autorização do 
meu pai, porque na época eu era de menor tinha dezessete anos foi a 

primeira época que eu tirei de lá pra cá não sai mais. (EP2) 

 

 

Executa-se esse tipo de pesca utilizando-se de barcos ou outra embarcação de 

pequeno porte ou mesmo sem embarcação.  

 

 

 

Foto 12:  

 

 

Foto 12: Embarcação a motor utilizada na pesca artesanal em Atafona. 

Fonte: própria. 
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Foto 13:  

 

 

                                                   Foto 13: Embarcação a remo utilizada na pesca artesanal em Atafona. 

                                         Fonte: própria. 

 

O campo de trabalho, a natureza – seus mares, rios e lagoas – parecem estar à 

disposição para serem livremente e a qualquer tempo explorados. Ao longo da história 

foram criados modos e técnicas da pesca que desenvolveram um tipo de saber 

específico, construído inicialmente no fazer, na vivência. Alguns tipos de pesca 

artesanal guardam essa característica como é, por exemplo, a do tipo “caída”, 

“mijuada”, “arrasto”, de “tarrafa”, as mais utilizadas pelos pescadores de nosso estudo. 

Ao se referir à pesca de caída, assim explicam: (EP25) “É a pesca do peroá e essas 

coisas, a gente bota a rede, bota o gelo e fica lá no mar. Fica o tempo todo lá” ou ainda: 

(EP7) “solta a rede no mar e marca com bandeira, ela vai andando de acordo com a 

maré”. Já a de “mijuada” é assim definida: (EP7) “mijuada que é a rede de espera, você 

bota a âncora e fica esperando o peixe caí nela e a caída, a gente amarra no barco, aonde 

as água for o barco vai junto com a rede, a rede leva o barco” ou também: (EP15) 

“coloca a rede com âncora, deixa lá e vigia e aí volta pra mirar a rede”. A pesca de 

“arrasto” é muito utilizada para a captura de camarão, segundo (EM11), também 

realizada em “pareja, par de barcos que se colocam um ao lado do outro, emparelhados 

e passam a rede”. 

3.4.1 Os pescadores, valentes guerreiros do mar de Atafona 

A pesca artesanal, em Atafona, é majoritariamente realizada no mar e, 

dependendo da distância a que os pescadores se deslocam, exige que eles fiquem no mar 

por vários dias.  A pesca no rio Paraíba do Sul, que deságua no mar de Atafona, também 

é lugar muito utilizado para a atividade na região. Os pescadores do rio, em sua maioria, 

utilizam canoa e a tarrafa: “a pescaria minha é aqui no rio Paraíba. Vou e volto todo dia, 
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pesco camarão, pesco de tarrafa, pesco de rede robalo, tudo que vem eu tô 

pegando”.(EP1) 

A pescaria artesanal, em Atafona, é majoritariamente realizada no mar e, 

dependendo da distância a que os pescadores se deslocam, exige que eles fiquem no mar 

por vários dias.  A pesca no rio Paraíba do Sul, que desagua no mar de Atafona, também 

é lugar muito utilizado para a atividade na região. Os pescadores do rio, em sua maioria, 

utilizam canoa e a tarrafa: “a pescaria minha é aqui no rio Paraíba. Vou e volto todo dia, 

pesco camarão, pesco de tarrafa, pesco de rede robalo, tudo que vem eu tô 

pegando”.(EP1) 

Esses homens, castigados pelo sol e pelo vento, trazem no rosto as marcas do 

trabalho: “a pele dele mudô, ele ficou com a pele queimada, ressecada” (EM4). Eles têm 

a pesca como profissão e sustento de suas famílias: “A gente depende da pesca pra 

sustentar as coisas, pra pagar as contas”. (EP25) 

Aqueles que trabalham no mar lidam com o perigo e enfrentam diversidades, 

como nos disse EP7: “A primeira vez que fui pro mar eu tinha 13 anos, eu fui morrendo 

de medo, mas eu não vomitei” e prossegue: 

 
Eu comecei a pescá novinho na verdade, eu pescava no rio. Tinha uns 
doze anos, depois de uns três ou quatro anos, eu fui pescá no mar, 

então na época né num tinha essa porção de luzes como tem agora na 

praia, era tudo escuro, a gente ia parecia que tava no fim do mundo, 
olhava para um lado num tinha nada, olhava pro outro, os barco num 

tinha luz, tinha era lampião botava gás ali no casario né, aí uns tinha 

outros num tinha, aí ficava aquela coisa né, [...] agora tá mais fácil, 

né? 

 

A coragem desses homens parece exercer sedução, fascínio e alimentar o respeito 

sobre suas mulheres: 

 

[...] eles tem o temor? Eles têm. Tem medo do mar? Têm. Tem medo 

do temporal? Têm. Até chorar, mas a coragem e a determinação que 

eles têm, é como o sangue que corre nas veias deles, de pescador, é 
muito forte é muito difícil o pescador passar o sufoco ali na barra, eu 

já passei sufoco ali na barra eu fico imaginando, é com muita coragem 

que eles saem... embora eles pareçam assim aquela coisa! Mas, eles 
têm um temorzinho, muitas vezes eu vi meu marido chorando (EM1).  

 

 As condições e temores, por outro lado, desenvolvem entre eles espírito de 

cooperação e de solidariedade:   
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O pescador, eles são unidos, meus filhos, meu marido e meus irmãos, 

quando eles estão em perigo, no mar eles se ajudam, é a coisa mais 

linda! Porque eles se ajudam uns aos outros, porque aquele barquinho, 
pequenininho, dá até uma emoção, e como é que eles se reúnem e 

dizem: vamos ficar juntinhos, se você cair aqui, aqui mesmo terá um 

prá salvar vocês, entendeu?! Aquela força. Eu fico assim pensando o 
amor que eles têm uns pelos outros, os filhos contam as histórias: 

‘mamãe, quase morremos mamãe, mamãe’ mas não deixa a pescaria. 

Eu digo, meu filho vocês têm que ver a vida. Mas eles respondem: 

‘mamãe mas eu vou viver da pesca’. Tá entendendo?  Então, a 
realidade deles faz com que a gente entenda a realidade deles. (EM1) 

 

São as mulheres, mães, que assim definem esses bravos trabalhadores da pesca, 

como EM1: “pescadô é um homem doce, homem sofredô”; “ele é um homem que 

sempre trabalhou independentemente, não precisava de ninguém, ele pega o barco dele, 

vai pro mar, pesca o peixe, entrega o peixe e acabou”; “O pescador é livre, o pescador 

vem de uma geração de índio, homens acostumados com o vento” e, ainda: “[...] aquele 

que aprendeu com a redinha, desde novinho ali dentro, não adianta! Peixe é peixe, peixe 

não vira boi não é?! Não vira carneiro. Peixe é peixe. É difícil... é... os meus filhos 

falam assim, eles são amantes do mar”. 

3.4.2 As mulheres da pesca 

 Porta-vozes de seus maridos, âncoras de suas famílias, filhas e esposas de 

pescadores têm suas histórias interligadas à pesca. Se desejamos conhecer quem são 

esses trabalhadores, são elas a nos contar. Se sentem atraídas por aqueles homens 

trabalhadores marcados pelo sol e pelo vento, que se arriscam no mar; enfrentam seus 

medos e resistem a todos os tipos de adversidades para o sustento de suas famílias.  

Na unidade familiar os papeis são claramente definidos: os homens pescam, vão 

para o mar, e às mulheres cabe administrar e cuidar da casa, o descasco do camarão (as 

marisqueiras) e a educação dos filhos.  Elas próprias se apresentam e definem o seu 

lugar: (EM1): “Ser mulher de pescador é ser uma mulher honrada, né?”; EM2: “O nosso 

papel é de administrar o dinheiro dele é de fazer uma compra, entendeu? Então nós 

somos parte”; e (EM11): “O homem, ele tá acostumado é o trabalho dele, sair para o 

mar pescar e coisa e nós as mulheres é que tamos na dianteira de tomar os 

compromissos, nós é que assumimos os outros compromissos [...] Na verdade nós, né? 

que administramos”. 

 Essas mulheres estimulam seus maridos ao crescimento e ficam atentas às 

oportunidades, quando surgem; advogam para eles e, muitas vezes os levam pela mão a 
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vencerem sua inibição diante de desafios. Também são elas a mesclar, ora a obediência, 

ora a transgressão, diante do “machismo” que também caracteriza seus maridos. Esse 

traço são elas que revelam quando falam sobre eles. Assim dizem: (EM9): “Afastar-se 

da pesca significa em sua cultura não ser homem capaz de sustentar sua casa”; (EM14): 

“Eles não querem estudar, mulher de pescador, se for estudar o marido separa dela. Eles 

são cabeça muito dura”.  

 

EM 9: O que leva o pescador jovem a pescar é querê ter dinheiro 

rápido, aqui os homens tem que pagar tudo para as mulheres. Eles não 
aceitam ser diferente, a cultura é essa, eles é que têm que pagar para as 

mulheres, e os pais não têm condições [...] Os maridos não gostam que 

suas mulheres estudem e sejam mais inteligentes ou se lancem para 
fora para o trabalho. Isso mexe com o sentido de ser homem deles. 

Minha irmã mesmo está brigada com o marido por querer fazer o 

curso de conserto de motores. Ela é professora também, mas quando 

ela sai para buscar emprego é uma guerra.  
 

EM1: A gente passa, né?  A gente sofre quando meus filhos estão no 

mar e meu marido, eu sofro com eles, porque você fica: Ó meu Deus, 
olhai por meus filhos lá! Trazei eles de volta pra mim! Então você fica 

com eles. Você tem filhos, você tem marido, você tem irmãos, 

sobrinhos, você tem seus amigos pescadores, então você sofre com 
eles. 

 

 Na falta de seus maridos, algumas assumem o posto de pescadoras e arrimo da 

família. No entanto, sua pescaria é no rio, não avançam para o mar, aquele lugar é dos 

homens. Foi o que aconteceu com EM3. Ela mesma nos conta nesse diálogo em que a 

letra P fará referência à pergunta da pesquisadora: 

 

P: Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora: a senhora a vida 

inteira viveu na pesca? 
EM3: A vida toda, filha de pescadô, mulher de pescadô, agora sou 

pescadora, tirei documento e tudo. Pescadora! 

P: Mas a senhora não pesca não, a senhora é dona de barco? 
EM3: No rio, pesco no rio. Esse aqui (apontou para um barco que 

estava na nossa frente) é do mar. 

P: A senhora no rio pesca o quê? 

EM3: É manjuba, é bagre, é peixe só do rio, o camarão é no mar. 
P: Aí no mar a senhora tem o filho da senhora que pesca pra senhora? 

EM3: Pesca.  

P: A vida da senhora inteira foi envolvida com a pesca? 
EM3: Com a pesca é, já fiz cinquenta e oito anos. 
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3.4.3 Trabalhadores e mulheres da Pesca – jovens e adultos(as) sem escolaridade 

Os sujeitos de nossa pesquisa fazem parte do número de brasileiros e brasileiras 

analfabetos(as) absolutos, analfabetos(as) funcionais
53

 ou com escolaridade 

interrompida que, por seu perfil, constituem-se no grupo de indivíduos da Educação de 

Jovens e Adultos. 

Esses sujeitos, que muito cedo foram iniciados na atividade da pesca, 

principalmente pela necessidade de contribuir com a renda familiar, nela permaneceram 

abandonando precocemente a escola. Uns por histórico familiar de extrema pobreza, 

pela ausência do pai, ainda na infância ingressaram no trabalho da pesca; outros, diante 

da dificuldade dos pais de sustentarem necessidades da juventude como, por exemplo, o 

desejo de ter seu próprio dinheiro para o lazer, também ingressam prematuramente 

nesse trabalho por considerarem o caminho mais fácil e rápido de adquirirem o recurso 

para atender suas necessidades imediatas.  Assim, optam por abandonar a escola, tendo 

em vista a dificuldade de conciliarem a rotina da pesca com a rotina da escola. 

Muito embora, em tempos idos, as crianças tivessem sido iniciadas na atividade 

da pesca artesanal muito cedo, hoje cada vez menos são incentivadas a essa atividade, 

tendo em vista melhores oportunidades de frequência à escola e o movimento de 

erradicação do trabalho infantil. Seus pais sonham para elas outro futuro que não a 

pesca, embora muitos desses jovens já sonhem com o mar. 

As dificuldades que estão enfrentando com a chegada da construção do porto do 

Açu e a invasão do seu espaço de trabalho, ameaçando o fim da pesca na região, os 

colocam numa cilada: correr riscos de sobrevivência, inclusive de vida, mas 

permanecerem labutando no mar ou se colocarem diante da escola, que se configura 

como único caminho possível de oportunidade de conquistar outra atividade que lhes 

possa garantir o sustento de suas famílias.  A falta de tripulantes pescadores parece estar 

escasseando, dificultando a atividade da pesca. Nessa situação, a escola poderá 

consolidar outra evasão, principalmente entre os jovens, decretando agora o fim da 

pesca. 

 

                                                
53

 De acordo com informação da Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios (PNAD 2012), são 13,2 

milhões de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever, perfazendo um percentual de 

8,7% dessa população. Disponível em http://www.ibge.gov.br. Acesso em 21 de setembro de 2013. 

http://www.ibge.gov.br/
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3.5. A coleta dos dados: Os instrumentos para a coleta dos dados 

Pela complexidade que reveste o estudo etnográfico, pelo que requer a pesquisa 

qualitativa em representações sociais e mesmo pela delicadeza e relevância da pesquisa 

ora proposta é que utilizamos diferentes procedimentos e instrumentos de modo a obter, 

segundo Alves-Mazzotti (2006, 13), “uma visão holística do fenômeno estudado” e 

também as exigências e características do tipo de pesquisa. Além da observação 

participante, utilizamos para coleta dos dados os seguintes instrumentos: análise de 

documentos; questionário socioprofissional; entrevistas semiestruturadas e a técnica do 

grupo focal. 

A observação de campo, com base na observação participante, é um procedimento 

que, segundo Moreira (2002, p. 52) é “uma estratégia de campo que combina ao mesmo 

tempo a participação ativa com os sujeitos, a observação intensiva em ambientes 

naturais, entrevistas abertas informais e análise documental”. Nesse sentido, buscamos, 

no contato próximo com os sujeitos da pesquisa, dialogar e perceber sutilezas que, 

dentre tantas, neste momento destacamos as percepções que recolhemos pelas 

conversas. 

Dentre essas particulares e características próprias do grupo, destacamos, por 

exemplo, detalhes semânticos nas falas, como o tom de nasalidade que utilizam na letra 

“a” em algumas palavras chamou-nos a atenção, uma herança deixada em solo 

brasileiro da fala dos portugueses que aqui chegaram, e que se manteve talvez pelo 

isolamento dos grupos naquele local, característica que pode ser percebida dentre os 

sujeitos que migraram da Ilha da Convivência, tomada pelo mar de Atafona.  

Outra característica é o vocabulário específico com sentido próprio, como é o 

caso, por exemplo, do uso da palavra “embate”, que em suas falas e compreensão, 

significa lugar de proteção ou, ainda, o termo “mijuada”, como caracterizam a pesca de 

espera. Os sentimentos de paixão, orgulho e fascinação, quando se referem ao mar ou à 

profissão de pescador; o modo como gesticulam; como lidam com seus valores, dentre 

tantos outros detalhes e sentidos, estão no conjunto de particularidades que não daremos 

conta de apresentar, num único estudo.  

Para análise de documentos recorremos ao programa Rede Nacional de 

Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada (Rede CERTIFIC) na Pesca e 

ao projeto que propõe a alfabetização e letramento dos trabalhadores da pesca de 

Atafona no município de São João da Barra/RJ, associados à Colônia de Pesca Z2 e 
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seus familiares, inscritos no Programa CERTIFIC, o projeto “Rede Saber” (ANEXO 2) 

e a cópia de uma ação impetrada por uma mulher de pescador em conjunto com dois 

pescadores, junto ao Ministério Público Federal e à Capitania dos Portos do Rio de 

Janeiro (ANEXO 3), denunciando os prejuízos que a dragagem executada por navios 

que prestam serviços à empresa estava causando no pesqueiro local. 

O questionário socioprofissional, (modelo em APÊNDICE 1), teve como objetivo 

caracterizar os trabalhadores da pesca participantes do programa. A intenção inicial era 

aplicar questionários aos pescadores e as mulheres da pesca (esposas e/ou filhas de 

pescadores), no momento em que comparecessem à colônia para inscreverem-se no 

programa CERTIFIC e no projeto Rede Saber.  

A entrevista, outro instrumento aplicado, de acordo com Zago (2003, p. 301), 

“expressa realidades, sentimentos e cumplicidades que um instrumento com respostas 

estandardizadas poderia ocultar, evidenciando a infundada neutralidade científica 

daquele que pesquisa”. A entrevista individual semiestruturada, foi construída 

especialmente para este estudo (modelo em APÊNDICE 2). Nosso objetivo inicial era 

entrevistar 15 pescadores na faixa etária entre 18 e 25 anos, 15 pescadores acima dos 25 

anos e 15 mulheres (esposas e/ou filhas de pescadores).  

Adotamos também a técnica do grupo focal, que vem sendo muito utilizada nas 

abordagens qualitativas. Essa técnica é interessante quando se trata de pesquisas sociais 

no campo da Educação por permitir maior liberdade de expressão, interação e maior 

participação. De acordo com Gatti (2005, p.9), por meio do grupo focal é possível 

perceber “[...] não somente no que as pessoas pensam e expressam, mas também em 

como elas pensam e porque pensam o que pensam”. Deste modo, é indicada quando se 

pretende analisar divergências, contraposições e contradições.  

Esta técnica se utiliza da dinâmica de grupo e deve ser adotada em grupos pouco 

numerosos, de modo que as informações e reações não se dispersem e a compreensão 

seja favorecida. Ainda segundo a autora (idem, p.7), “os participantes devem ter alguma 

vivência com o tema a ser discutido, de tal modo que sua participação possa trazer 

elementos ancorados em suas experiências cotidianas”. Desta forma, todos os 

participantes possuem a mesma realidade sócio-econômica-cultural comum; habitam na 

mesma localidade; desenvolvem mesma atividade - a pesca artesanal - e dividem 

experiências comuns em relação à escola.  
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A partir de roteiro construído especificamente para este estudo (APÊNDICE 3), o 

instrumento teve como objetivo dar voz aos sujeitos da pesquisa de modo a perceber as 

representações sociais que possuem da escola em área de conflito de território. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

Aprendê a fazê currículo né?! Pra pesca não precisa de currículo, se 

todo mundo fizé currículo a pesca acaba. Já tá acabando.(GF2) 

  

4 A análise dos dados 

A análise que passamos a apresentar neste estudo vem enriquecida de situações 

das experiências vividas pela pesquisadora em comunidades da pesca artesanal em dois 

momentos de sua vida profissional: no início da docência, de 1977 a 1984 e, no retorno 

a essas comunidades, em 2011, como membro da equipe multiprofissional do Programa 

CERTIFIC da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para 

implementação do Programa de Certificação de Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, 

narrada no capítulo anterior. A essas memórias introjetadas somaram-se os achados da 

pesquisa realizada. 

Os tempos considerados marcantes do percurso profissional se inter-relacionam 

e se complementam na busca da apreensão e da compreensão da realidade própria desse 

grupo humano, que possui características particulares e ao mesmo tempo comuns, em 

função da origem e das raízes da atividade que praticam. O primeiro tempo, que 

definimos como o de descobertas marcantes, e o segundo, acunhado como do 

amadurecimento, encontram pontos comuns e resgatam lembranças e informações 

importantes na observação participante. 

Para análise dos dados apontados pela pesquisa por meio das entrevistas com 

vinte e cinco pescadores e quinze mulheres da pesca e do grupo focal com nove dos 

pescadores entrevistados, foi utilizada a técnica de análise do conteúdo que, de acordo 

com Silva, Gobbi, Simão (2004, p.70), permite adentrar no discurso e obter  

 

A identificação de unidades de análise ou grupos de representações 
para uma categorização dos fenômenos, a partir da qual se torna 

possível uma reconstrução de significados que apresentam uma 

compreensão mais aprofundada da interpretação de realidade do grupo 

estudado. 
 

 Também, segundo Bardin (1994), essa técnica de análise permite ampliar as 

possibilidades da descoberta. 
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  Nesta investigação, nos valemos da abordagem processual das Representações 

Sociais (RS) na busca de descobrir a gênese das representações sociais sobre escola nos 

grupos pesquisados, como elas se manifestam, se formam e circulam e, assim, conforme 

Moscovici (2011), apreender como o objeto se torna familiar para o grupo que o 

representa. De acordo com Duveen (2010, p.25),  

 

Se as representações sociais servem para familiarizar o não familiar, 
então a primeira tarefa dum estudo científico das representações é 

tornar o familiar não familiar, a fim de que elas possam ser 

compreendidas como fenômenos e descritas através de toda técnica 
metodológica que possa ser adequada nas circunstâncias específicas. 

A descrição, é claro, nunca é independente da teorização dos 

fenômenos e, nesse sentido, a teoria das representações sociais fornece 

o referencial interpretativo tanto para tornar as representações visíveis 
como para torná-las inteligíveis como formas de prática social. 
 

 

 A análise do conteúdo, em RS, age no sentido de descortinar como os grupos 

investigados objetivam e dão significado ao objeto de representação, ou seja, como se 

formam suas representações sociais, definida por Moscovici (1978, p. 65), como um 

processo segundo o qual “[...] aquele que conhece se substitui no que ele conhece”. 

Moscovici (2010, p. 219), no estudo sobre representações sociais, cognição e discurso, 

chama a atenção para o “laço profundo entre cognição e comunicação, entre operações 

mentais e operações linguísticas, entre informação e significação”. Também Mazzotti 

(2008, p. 94), ao destacar a importância da linguagem, defende que não se pode 

suprimir o seu valor em estudos em RS, dado que ela “[...] opera os sentimentos, as 

emoções, por meio de regras de composição [...] aprovadas pelas pessoas”. 

 Para Mazzotti (2008, p. 104),  

 

[...] os discursos são organizados ou estruturados em torno de 
metáforas e metonímias que, ao serem analisadas, mostram tanto o 

esquema de comparação e semelhanças ou familiaridades utilizadas 

pelos atores sociais quanto o que eles consideram preferível defender.  
 

 

 Desse modo, o autor advoga o emprego dos “instrumentos da retórica, da 

linguística e da pragmática” na análise dos discursos dos sujeitos da pesquisa, de modo 

a ampliar a “[...] consistência entre a teoria das representações sociais e suas técnicas de 

investigação”.  
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 A análise do conteúdo, capturada por meio dos instrumentos selecionados 

especificamente para essa pesquisa, permitiu buscar nos discursos dos sujeitos 

participantes, os núcleos de sentidos, ou seja, o modo como objetivam o significado do 

objeto da representação e sobre quais termos se ancoram suas possíveis representações. 

Enfim, possibilitou perceber como os sujeitos sociais significam o objeto em questão; 

como se formam suas representações e em que figuras e significados se sustentam. 

 Neste estudo, levamos em consideração os sentidos e o contexto em que 

representações sociais foram construídas: os aspectos psicossociais, culturais e os fatos 

que enredaram a construção social, por pescadores da pesca artesanal de Atafona, da 

escola numa situação de conflito e disputa de território com a empresa LLX, então 

responsável pela construção do porto do Açu. 

 A análise também se inspirou nas produções de Jodelet, em especial seu estudo 

sobre Loucuras e Representações Sociais (2005), realizada a partir dos dados coletados 

por meio de diferentes instrumentos e de procedimentos que se encaminharam para uma 

pesquisa do tipo etnográfica. Nela, a observação pretendeu ultrapassar as respostas 

prontas e padronizadas que aqueles sujeitos da pesca fazem circular, quando 

questionados, em estudos para diferentes fins, obrigando-os a se colocar, repetidas 

vezes, diante de suas dificuldades e conflitos e, a contar as mesmas histórias, descrentes 

do retorno concreto às suas necessidades. 

 Na aplicação do questionário socioprofissional obtivemos vinte e cinco 

questionários respondidos por pescadores. Dentre os pescadores entrevistados, as idades 

correspondem ao seguinte dado: cinco pescadores na faixa etária entre 18 e 25 anos; 

quatorze entre 26 e 45 anos e seis entre 46 e 70 anos.  

Entre as mulheres, obtivemos quinze questionários respondidos. Entre elas as 

idades correspondem ao seguinte dado: nenhuma entre 18 e 25 anos; nove entre 26 e 45 

anos e seis mulheres entre 46 e 70 anos. 

O contato direto para a realização das entrevistas, em se tratando de trabalhadores 

da pesca artesanal de Atafona, que por suas características peculiares (pessoas simples, 

extremamente envergonhadas) e, a dinâmica do trabalho no mar, que leva os 

trabalhadores por vários dias, às vezes semanas, para longe das praias, não foi muito 

fácil, porém, bastante enriquecedor.  

Um aspecto interessante daquela comunidade de Atafona é o fato de serem 

aqueles sujeitos e aquele lugar alvo de muitos estudos, especialmente nas áreas 

geológicas e humanas. Essas pesquisas são realizadas por Instituições de pesquisa, 
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universidades, bem como por empresas que desejam desenvolver projetos de mitigação. 

Talvez por essas razões, observamos que alguns pescadores fogem das entrevistas sob a 

justificativa de que esses estudos em nada modificam positivamente suas vidas; outros, 

por sua vez, parecem ter respostas prontas para as perguntas e outros se apresentam 

extremamente sucintos nas suas respostas.  

Neste instrumento, obtivemos vinte e cinco entrevistas de pescadores, sendo que 

apenas seis deles tinha idade entre 18 e 25 anos. Esses pescadores mais jovens se 

apresentaram mais arredios a participar da pesquisa e, de acordo com a percepção de 

alguns pescadores em seus relatos na entrevista, em média, 40% deles deixaram a pesca 

em busca de trabalho na empresa LLX ou nas prestadoras de serviço na construção do 

porto do Açu. Foram quinze entrevistas realizadas entre as mulheres. Esses 

instrumentos: o questionário e a entrevista, associados à observação de campo, 

permitiram, além da caracterização do perfil socioprofissional, explorar, de modo 

direcionado, porém não rígido, as percepções e concepções dos sujeitos envolvidos. 

Nesta pesquisa, a técnica do grupo focal foi aplicada a um grupo de pescadores 

artesanais de Atafona, inscritos e frequentadores do curso de motores de barco do 

CERTIFIC. Foram nove pescadores, sem escolarização ou com escolaridade 

interrompida, dados detectados por meio do questionário socioprofissional aplicado aos 

participantes do programa. Este número de participantes atendeu a um dos requisitos da 

técnica que, de acordo com autores como Gatti (2005) e Gomes e Barbosa (1999), deve 

ter de seis a doze participantes.  

A intenção inicial era de aplicarmos também a técnica do grupo focal às mulheres 

da pesca, no entanto, não foi possível obter esta participação pelas razões que 

apontaremos mais adiante neste capítulo de análise dos dados. 

 Os dados fornecidos pelos instrumentos da pesquisa geraram temas significativos 

que, categorizados, conduziram ao traçado do modelo figurativo da RS de trabalhadores 

da pesca a respeito da escola em situação de disputa de território. Buscamos, para tanto, 

construir esquemas pautados em temas presentes nas entrevistas que julgamos 

significativos e que poderiam catalisar as visões e posições psicossociais sugeridas nos 

discursos dos sujeitos sobre a questão do estudo. 

 Os temas, por sua vez, foram desdobrados em categorias que mantêm relações, 

formando uma organização que passou a nortear a análise. É importante admitir que os 

temas sugeridos neste estudo são caminhos possíveis dentre as muitas possibilidades 
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que os discursos apontam e que poderão ser exploradas e desdobradas em outras 

produções. 

 De acordo com Moscovici (2012, p.45),  

 

Quando falamos de representações sociais, em geral partimos de 

outras premissas. Primeiramente, consideramos que não existe recorte 

entre o universo exterior e o do indivíduo (ou do grupo), que o sujeito 
e o objeto não são totalmente heterogêneos em seu campo comum. 

 

 Neste estudo, percebemos que em determinado estágio da pesquisa, as falas se 

repetiam e as histórias vividas pelo grupo convergiam para pontos comuns, consoantes 

com a realidade, os conflitos existentes em suas vidas e a cultura do grupo social. 

Trouxemos exemplos de falas, difíceis de serem selecionadas diante da riqueza de seus 

conteúdos; falas que passaram a ser semelhantes, acenando para a suficiência da coleta 

e, ao mesmo tempo, confirmando sua identidade.  

4.1 O caminho percorrido em busca dos dados da pesquisa 

O caminho utilizado para a pesquisa foi construído a partir da oferta de curso de 

Operador Mantenedor de Embarcações de Pesca Artesanal do Programa da Rede 

Nacional de Certificação e Reconhecimento de Saberes – a Rede CERTIFIC – na área 

de Pesca e Aquicultura e do Projeto “Rede Saber” para alfabetização e letramento, a 

pescadores cadastrados na Colônia de Pesca Z2 e a seus familiares.  

Quando se firmou a parceria entre a empresa LLX e o Instituto Federal 

Fluminense (IF Fluminense), por meio da Fundação Pró-IFF, já havia um estudo 

encomendado pela empresa à Ong Ecoanzol, citada anteriormente nesta tese, que 

apontava para número expressivo de pescadores analfabetos ou de escolarização baixa. 

A Colônia de Pesca Z2 corroborou com esses números e se comprometeu a mobilizar 

cem pescadores para participarem do programa. Esse número previsto consta do projeto 

Rede Saber. 

Entre a propositura da parceria para certificação e do projeto Rede Saber em 

2010 e a sua oficialização e execução, passou um longo período de tempo, com 

dificuldades que geraram desconfiança do público alvo em relação à execução e oferta 

dos cursos. Dentre os problemas que atrasaram a execução do programa e do projeto 

estavam, por exemplo, a mudança de gestão nas Instituições envolvidas e, 

consequentemente dos projetos, a morosidade na reforma da escola, na construção do 

laboratório para as aulas práticas de conserto de motores e na compra dos equipamentos, 
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além do período eleitoral nos municípios que interfere nas ações. Somente em 2012 as 

ações efetivamente começaram a dar passos no sentido da concretização. 

De nossa parte, muitas ações foram realizadas com o objetivo de trazer os 

pescadores à participação nos cursos: reuniões, participação em festa da comunidade, 

conversas com pescadores à beira do rio; chamada pelo carro de som e visitas 

domiciliares. Na primeira reunião, realizada no salão paroquial da Igreja católica da 

localidade com a participação da empresa e do IFFluminense, a frequência não foi 

expressiva. Havia apenas quinze pessoas, dentre as quais dez mulheres, que nos 

pareceram ser porta-vozes de seus maridos: elas não se identificaram como pescadoras, 

mas como esposas de pescadores, com exceção de uma, que mais tarde participou da 

pesquisa: EM1, que se dizia pescadora por ser mulher de pescador e dividir com ele as 

tarefas da pesca após o retorno do barco. Aquelas mulheres diziam estar ali para saber 

do que se tratava e passar a informação para seus maridos. 

A nossa participação na festa da padroeira dos pescadores, Nossa Senhora da 

Penha, evento tradicional na localidade e que traz pescadores e pessoas de muitos 

lugares distantes, não foi produtiva: a “barraquinha” da LLX e IFFluminense não 

despertou sequer curiosidade e os olhares, quando a ela dirigidos, eram de desinteresse e 

desconfiança. Parecia estar invisível, não pertencendo ao contexto, já que as demais, em 

sintonia com a festa, ofereciam comilanças, artesanatos e comercialização de 

importados. A panfletagem e o convite para conversar sobre as propostas eram 

respondidas com negativa.  

A abordagem na beira do rio acompanhada de EM1, esposa de pescador que 

demonstrou liderança no grupo, quando da reunião realizada no salão paroquial, surtiu 

melhor resultado.  No dia marcado para inscrição, compareceram quinze pessoas dentre 

pescadores, esposas, filhas e filhos de pescadores. Foram então mantidos plantões, na 

escola da colônia, para inscrição nos programas e, aos poucos, o número de interessados 

foi aumentando perfazendo o total de 73 inscritos, dentre pescadores, filhos de 

pescadores e mulheres da pesca. 

Os sujeitos que compareceram à colônia não o fizeram com curiosidade em 

saber o que estava sendo ofertado, mas atraídos pelo curso de conserto de motores. No 

momento em que se inscreviam, era oferecida a possibilidade de alfabetização para 

aqueles em situação de analfabetismo absoluto ou funcional e a oportunidade do 

ingresso ou retorno à escola. Esses momentos de inscrição foram importantes para nossa 
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pesquisa pois, por meio deles, foi possível conversar com as pessoas, obter entrevistas e 

aplicar o questionário.  

O propósito inicial era, além de aplicar o questionário e realizar entrevistas com 

pescadores e mulheres da pesca, também aplicar a técnica do grupo focal em ambos os 

grupos. No entanto, não foi possível reunir as mulheres para essa ação, embora o 

desejássemos. Esse fato, à primeira vista, parece contraditório com o que esperávamos 

no início de nosso estudo, tendo em vista que foram elas porta-vozes de seus maridos na 

primeira reunião que realizamos para apresentar o Programa de Certificação e o Projeto 

de Alfabetização e Letramento; também foram elas a trazer seus maridos e filhos para 

inscrição e aplicação dos questionários. Porém, ao longo da convivência no tempo da 

pesquisa, as observações nos conduziram a importantes percepções que condizem com 

traços culturais descortinados na pesquisa.  

Observamos que as mulheres exercem papel marcante na cadeia familiar, que é o 

de administrar a vida doméstica e familiar; são as mulheres que reúnem informações 

para seus maridos e os representam em algumas situações que não dependem de decisão 

masculina, tendo em vista a natureza e a dinâmica do trabalho na pesca. Essa atividade 

obriga os pescadores a se ausentarem da terra o dia inteiro, ou por dias e semanas, 

impondo às suas mulheres assumir a dianteira da busca. No entanto, segundo elas 

próprias revelam, como veremos mais adiante, eles são extremamente tímidos, 

ciumentos e machões, limitando as possibilidades de decisão e de pronunciamentos em 

seu nome a respeito de determinados temas. Foi comum ouvir a expressão: “mas ele é 

que sabe” ou “eu não sei bem isso não, ele é que sabe né” demonstrando submissão, 

recato e moderação ao expressarem suas opiniões.  

O acesso às mulheres para entrevista individual e aplicação de questionário 

ocorreu, principalmente, nos momentos em que iam à escola dos pescadores na colônia 

para buscar informações ou fazer inscrição dos maridos e filhos. Conseguimos realizar 

cinco visitas domiciliares, previamente combinadas com mulheres, sem a presença dos 

maridos.  Conversa de beira de rio ocorreu uma vez com dona J, proprietária de um 

barco de pesca que herdou de seu falecido marido, no CEHAB, lugar de ancoragem dos 

barcos e de trabalho dos pescadores quando estão em terra. No entanto, não obtivemos 

sucesso na tentativa de reuni-las fora dessas situações para realização do grupo focal. 

Percebemos, com poucas exceções, hesitações em se expressarem, principalmente 

quando o assunto se relacionava ao porto. 



 102 

Em relação aos homens, embora tímidos e pouco falantes, alguns muito diretos e 

sucintos nas suas respostas, tivemos maior número de acesso. A abordagem aos 

pescadores ocorreu na escola da colônia, no momento da inscrição para o curso de 

motores de barco do programa de certificação; na beira do rio, no CEHAB - lugar onde 

ficam consertando suas redes, organizando os barcos e conversando; na porta do 

frigorífico; no bar e em peixarias.  

Foto 14:  

 

Foto 14: Porto no CEHAB onde pescadores ancoram seus barcos          

Fonte: própria. 

 

Geralmente, conseguíamos conversar com eles nos domingos pela manhã ou nos 

fins de tarde durante a semana. Quando não ficavam quinze dias no mar, conseguíamos 

com maior frequência abordar esses pescadores em terra no início ou no final da 

semana, a partir das tardes de quinta-feira. Três pescadores nos receberam em suas 

casas para entrevista e essas entrevistas domiciliares só foram possíveis, com o auxílio 

de J, professora alfabetizadora contratada para o projeto de Alfabetização e Letramento, 

também filha, esposa e irmã de pescadores, que nos apresentou para esses pescadores e 

para algumas esposas. 

4.2 A análise dos dados coletados 

No sentido de melhor organizar a análise, traremos inicialmente os dados 

coletados nas entrevistas com os pescadores. Em seguida, os diálogos no grupo focal 

com eles e, por último, as falas das mulheres nas entrevistas. Após análise dos dados 

das entrevistas com os pescadores, dos diálogos produzidos na técnica do grupo focal e 

as entrevistas com as mulheres da pesca, passaremos a contrastar os posicionamentos 

dos grupos de sujeitos da pesquisa. Tentaremos construir, para cada grupo, um modelo 

figurativo das representações sociais de trabalhadores da pesca artesanal a respeito da 
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escola em área de conflito de território, de modo a demonstrar como eles as objetivam e 

ancoram. 

O questionário, com dados quantitativos, será utilizado quando suas informações 

contribuírem para melhor demonstrar e enriquecer a análise. 

 Para maior compreensão da análise, identificaremos os instrumentos e os 

sujeitos da pesquisa por meio de referências organizadas utilizando as letras iniciais dos 

instrumentos, seguidas do número atribuído ao relato. Ex.: Entrevista com Pescadores – 

EP1; Grupo Focal – GF1 e Entrevista com Mulheres da pesca – EM1. 

Os temas suscitados nas entrevistas, e que trazemos para análise, são: a pesca, o porto e 

a escola. Esses três temas foram centrais nas falas dos sujeitos e estabelecem entre si 

relações fundamentais na formação das representações sociais que os trabalhadores da 

pesca artesanal têm da escola nesse contexto: situação de conflito de território a partir 

da chegada da empresa LLX com a construção do porto do Açu, que interfere e ameaça 

não apenas a atividade pesqueira, mas toda a vida do grupo da pesca de Atafona.  

4.2.1 Análise das entrevistas com os pescadores (EP) 

4.2.1.1 Tema: Pesca 

O tema pesca inaugura a análise por ser aquele que identifica os sujeitos da 

pesquisa que, nessa atividade, se reconhecem e nela traçaram sua história e sua 

existência. A pesca realizada pelos sujeitos de nossa pesquisa é a do tipo artesanal que, 

embora se caracterize pela mão de obra familiar, em Atafona, ela é realizada também 

com a participação de pescadores que trabalham para donos de barco, sem vínculo 

empregatício. 

Essa atividade, para sua execução, conta com força e empenho humano e os 

instrumentos utilizados, que variam de acordo com o tipo de pesca realizado, são 

simples e distantes das tecnologias já desenvolvidas e adotadas na pesca industrial. A 

pesquisa indicou que os tipos de pesca mais utilizados entre os entrevistados são a pesca 

de caída, o arrasto e a “mijuada”. Os barcos hoje mais utilizados empregam motores de 

pouca potência. O GPS, o SONAR e rádios de comunicação também são utilizados.  

Sobre o uso de tecnologias mais modernas, os dados dos questionários aplicados 

aos vinte e cinco pescadores de nosso estudo apontaram que: dezesseis pescadores 

fazem uso de alguma dessas tecnologias no seu trabalho e dentre os instrumentos que 

utilizam estão o GPS, o SONAR e rádios de comunicação. Oito dos pescadores 
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disseram não saber utilizar esses instrumentos, enquanto que um disse saber usar “mais 

ou menos o GPS”. Todas as mulheres afirmaram não possuir esses conhecimentos. 

A pesca, de acordo com os relatos dos pescadores vem passando por 

dificuldades surgidas e agravadas a partir da construção do porto do Açu. O tema 

sugeriu categorias e subcategorias que foram organizadas a partir dos depoimentos dos 

sujeitos da pesquisa, conforme indica a Tabela 1.   

Tabela 1: Tema “pesca” – entrevista com pescadores 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

F EXEMPLOS 

Dificuldades 

enfrentadas na 

atividade da pesca 

Disputa de território 

com o porto 

 

11 EP25- “Eles foram justamente colocá o porto num lugá do 

pesquero aí os pescadô teve necessidade né de brigá, eles 

não foro avisado, nem indenizado [...] É, no começo até 

fizemo lá até negócio de barco lá pra gente podê trabalhá, no 

comecinho logo, fizemo barreira, no começo”. 

 Falta de camaradas 10 EP10- “Os barco tão parados por falta de camarada mesmo 

[...] os próprio pescadô mesmo vai parando porque acha que 

acha emprego melhó, aí no final, vai ficá pouquinho 
pescadô, pescadores vai saindo, procurando oportunidade 

melhó, aí vai fracassando mais a pesca”.  

 Negação de direitos 3 EP11- “A LLX, com o porto modificô muito, porque a 

pesca, quando o pescadô não está satisfeito na pesca, ele 

procura coisas melhó, ele “opina” pela carteira assinada, 

assistência médica, um trabalho de carteira assinada. Essas 

coisa, tudo ajuda a saí da pesca porque é um trabalho 

informal né”. 

 Insegurança 3 EP8: “Porque eu vou falar da minha experiência, porque 

você tem, ainda que seja pouco, mas você tem uma quantia 

todo mês para viver (na empresa), você pode fazer seu 

orçamento todo mês. Depois que eu casei e tive minha 

primeira filha, você sabe que você vai ter gasto para a vida 
toda, então com a pescaria você num pode arriscar ir pro mar 

sem saber se você vai ganhar dinheiro ou não”. 

 Escassez do pescado 3 EP9: “[...] A gente pegava o peixe no batelão, na canoa de 

remo e carregava, eu trabalhei muito nisso. Aí começô a 

aumentá o volume do barco a motô, aquilo era nessa costa 

aqui dia e noite funcionando e rede pra um lado e rede pro 

outro, espinhel, é tudo pra afastar o peixe”. 

Busca de outras 

oportunidades de 

trabalho 

Jovens e Antigos 6 EP8- “[...] é, hoje em dia eu tô no mar trabalhando, trabalho 

com embarcações, mas não na pesca, trabalho na Marinha 

Mercante, é numa empresa privada que presta serviço para 

as empresas que trabalham com perfuração de petróleo”.  

EP18- “Ah, iria sim, pra adquiri nossas coisinha né, pra 

ajuda minhas irmã, pra tê um dinheiro fixo né”. 

Permanência  Liberdade 12 EP17- “...meu sonho é trabalhá pra mim mesmo”. 
EP25- “... pra ser mandado, é difícil”. 

Imagem da profissão Perigosa e difícil 8 EP5- “Não voltaria muita esfrega, muita esfrega, muito 

trabalho, muito perigo”. 

EP8- “[...] quando a gente é criança, a gente acha que aquilo 

ali é a melhor coisa do mundo, a gente pensa: ah, eu quero 

ser igual meu pai, meu avô, quero ter um barco, mas depois 

a gente vai crescendo e vê que é uma vida muito sofrida, né? 

porque criar uma família, tirar o sustento de nossa família, 

né?” 
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A categoria ‘dificuldades encontradas na atividade da pesca’ e suas 

subcategorias, demonstram, fortemente, as dificuldades e os riscos que a atividade da 

pesca artesanal, principal atividade econômica de Atafona, vem sofrendo, 

principalmente a partir da instalação do porto. 

A ‘disputa do território da pesca com o porto’ parece ter sido inevitável e o 

conflito instalado, tendo em vista que a construção do porto se dá, segundo os relatos 

dos pescadores entrevistados, exatamente no lugar do melhor pesqueiro do camarão, 

principal pescaria do lugar. A construção do porto invadiu o espaço próprio de trabalho 

do pescador de Atafona, que até então era o senhor absoluto, o “rei do mar”. Esse fato 

está fortemente expressado na EP10:  

 

Ali era o pesqueiro, o nosso paga dívida, o nosso ganha pão, a gente 

pescava lá, entendeu? É como se fosse os índio nativo. Os branco veio 
e tiraram os índio de onde eles sobrevivia, chegô e tirô tudo dele, é a 

mesma coisa! 

 

  O conflito é revelado em várias falas. A EP9 exemplifica as menções ao fato: 

 

O pescadô, eles fizeram aqui um protesto, foram pra lá, pra impedí 

que os barco viesse trabalha. Aí, chegô um pessoal da Marinha e da 

LLX, sabe?! Veio o comandante daqueles grande lá de Santa Catarina, 

quando chegaram lá tava praticamente tomado das embarcação daqui, 
mas não deu em nada porque de repente veio uma tempestade muito 

forte sabe?! Eu sabia, mas num falei nada pra eles, pra num tumultuá 

o negócio, e ia morrê até gente, eles tavam tudo armado já tinha um 
“curveta” do Rio pra apagá os pescadô. 

 

 Neste estudo, o conceito de território e algumas reflexões, ainda que breves, 

sobre seus sentidos, são fundamentais para localizarmos a questão da disputa sobre as 

quais os pescadores artesanais de Atafona construíram representações sociais a respeito 

da escola em área de conflito de território. A disputa de território envolve a disputa de 

poder. Sobre isso, Silva (2009, p. 4), defende que:  

 

O poder torna-se relações de processo de uso do território, 

materializado ou virtualizado pelas formas de atuação dos atores 
sociais locais. Sendo assim, poder é uma relação estabelecida entre 

interesses divergentes com fins específicos de utilização do território.  

 

No caso dos pescadores, a ênfase na disputa pelo território, caracterizada pela 

disputa de poder, se relaciona diretamente à disputa pela sobrevivência e pela 
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manutenção da propriedade que se estende para os aspectos psicossociais, pois, nesse 

território social, sua existência e sua identidade estão firmemente enraizadas. Segundo 

Maldonado (1993, p. 35), a expressão “territorialidade” dá vida ao caráter social desse 

espaço no momento em que o grupo social estabelece o modo e os meios pelos quais 

definem, mantêm e asseguram o usufruto ou a posse de espaços de seu interesse. Sobre 

territorialidade, a autora (idem) argumenta que: 

 

se desenvolve através do tempo, passando de uma geração a outra nos 

processos de socialização e de transmissão da tradição como uma 
relevante dimensão da capacidade que o homem tem de conferir 

significado simbólico ao espaço, inclusive ao espaço social em que 

ocorrem as suas relações, construindo lugares. (grifo da autora) 

 

 Este parece ser o processo que se desenvolveu entre os pescadores e o mar. Ali 

construíram seu lugar, com ele estabeleceram relação de pertencimento e de posse. A 

relação com aquele lugar lhes atribui essência e sentido.   

Na disputa de território com o porto, os interesses divergem à medida que, para 

os pescadores, suas preocupações transcendem as questões econômicas de garantia de 

sustento e se inserem também no campo do conflito pela garantia da posse de um 

espaço social. Ali estão suas raízes, sua cultura e sua identidade psicossocial. Isso 

materializa o que Raffestin (1993, p. 143) define ao dizer: “[...] o território se apóia no 

espaço, mas não é o espaço”.  

Aquele lugar da pesca, onde o porto arbitrariamente se posiciona, é rico, 

também, em significações e simbologias, ele é histórico e basta buscar a caracterização 

dessa atividade em São João da Barra, traçada por Ribeiro e Boden (2012, p. 123), para 

encontrarmos respaldo para tal afirmação. Os autores defendem que essa atividade é de 

extrema importância para a população por diversos aspectos, dentre eles, porque 

“Historicamente, a atividade se confunde com o próprio processo de colonização que 

teve seu início no ano de 1622. Naquele ano, um grupo de pescadores, oriundos de 

Cabo Frio, ali encontrou um ambiente propício para o desenvolvimento da atividade”. 

Isto dá a São João da Barra, de acordo com os autores, a característica de única cidade 

do estado fundada unicamente por pescadores. Portanto, o lugar compõe o conjunto de 

elementos sedimentados na construção da identidade e da cultura daquele povo. 
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A ‘falta de ‘camaradas”
54

 surgiu como fator importante, e que atualmente 

dificulta a atividade da pesca, tendo em vista que muitos pescadores foram recrutados 

para trabalhos relacionados à construção do porto. A empresa utilizou, no início de suas 

atividades, essa mão de obra para a abordagem, em alto mar, de embarcações de pesca 

com o objetivo de delimitar a área para a construção do porto. Utilizaram os próprios 

pescadores para a vigilância do local delimitado. Seu conhecimento sobre o território e a 

proximidade do diálogo entre os seus foi importante estratégia utilizada pela empresa 

nessa função de demarcação. Naquele momento, não foi exigido desses pescadores 

nenhuma escolaridade, conforme consta na fala da EM2, que sobre isso informou: “No 

comecinho não precisava de escolaridade, agora tão pedindo, agora tão pedindo”.  

A evasão de camaradas, segundo avaliação de pescadores, foi em torno de 40% 

da mão-de-obra dos barcos. A constatação está, por exemplo, na fala de EP15, onde 

podemos encontrar o seguinte registro sobre o assunto: “Já tem bastante, já foi 40% pra 

trabalhá lá né, inclusive que ficô ruim prá nós porque já tem barco parado aí porque já 

não tem mais gente prá trabalhá” e na de EP16: “[...] já tá difícil de população trabalhá, 

foi tudo pro porto do Açu e muitos não vai pescá mais. De 100%, vai ficá só 20% da 

pesca toda”.  

A ‘inexistência de garantia de direitos’ na atividade da pesca é outro fator que 

dificulta a atividade da pesca artesanal, quando colocada diante da possibilidade do 

emprego na empresa, e constitui-se numa outra subcategoria de análise. Os pescadores, 

principalmente os jovens, vão em busca de oportunidade de trabalho que lhes garanta 

direitos sociais e trabalhistas, foi o caso do ex-pescador, de vinte e cinco anos, EP8, que 

nos revela em entrevista: “Sou filho de pescador, cheguei a ingressar na pesca no 

começo, mas assim, devido eu ter um pouco de estudo, estudei na época que comecei a 

pescar, eu pescava e estudava aí eu consegui um emprego fixo, né? com carteira 

assinada, que não fosse da pesca”. 

 Sobre a garantia de direitos sociais na pesca, é importante destacar que as 

definições legais da pesca artesanal não são claras nem precisas, não abarcando todas as 

especificidades e características dessa atividade. A Lei nº 11.959 de 29 de junho de 

2009
55

 (BRASIL, 2009), que atualmente regula e dispõe sobre a política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, no Capítulo IV, Seção I, 

                                                
54 Camaradas é como os pescadores denominam os parceiros ou profissionais que trabalham no barco. 
55 Disponível em www.planalto.gov.br. Acesso em 14 de abril de 2014 

http://www.planalto.gov.br/
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Art.8º, classifica a pesca como comercial e não comercial. A pesca artesanal, nesse 

documento legal é classificada como pesca comercial e, assim compreendida:  

 

quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma 

autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de 
produção próprios ou mediante contrato de parceria , desembarcado, 

podendo utilizar embarcações de pequeno porte. 

 

 Como atividade praticada em regime de economia familiar, ela é executada 

pelos membros da família, sem a figura do empregado, conforme definiu a Lei nº 

10.779 de 25 de novembro de 2003 no Art1º, §1º e, ratificado pela Lei nº 11. 718 de 20 

de junho de 2008
56

 (BRASIL, 2008) no Art. 9º, § 1ºcom a seguinte redação: 

 

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar 
e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados permanentes. 

  

 Sendo a atividade da pesca artesanal realizada por grupos familiares sem a mão 

de obra do empregado permanente, também não há carteira nem contratos assinados e 

formalizados, nem consignação de salários. Existe participação nos lucros em que o 

dono do barco também garante seu percentual. Quem nos explica, na prática, como essa 

divisão dos lucros acontece, é a esposa de ex-pescador em sua entrevista, EM4: 

 

[...] pro meu marido melhorô porque ele saiu da pesca e foi pro porto 
porque, se ele fizesse uma pescaria vamos dizê, porque eu não tenho 

muita noção da pescaria, mas vamos dizê, como ele trabalho, se ele 

pega 30 toneladas de peixe, dependendo do peixe, vamos supô, um 
caro se ele pega 30 toneladas de peixe vai dá o quê? Vai dá mais ou 

menos trinta e poucos mil e aí são oito homens, oito pião que trabalha 

ali, aí vai ser dividido e naquilo o dono do barco é o que ganha mais. 
Ele desconta o gelo, a comida e o óleo, quem paga são os pescadô e o 

dono do barco fica como mestre e aí o dono do barco tira a parte dele 

de mestre e tira a parte dele do barco. Só que os pescadô é que sai 

dançando, aqui pra nós, por quê? Porque os pescadô é que paga o 
gelo, paga o óleo e a comida e o que come. Vamo supô, eles gastam 

dois mil de compra pra passar, vamos supô, uma semana no barco, aí 

eles divide e o dono do barco como mestre do barco tira também a 
parte dele e do barco, e não é certo né, às vezes vai e pega mais, outras 

vezes pega menos e tem dia que a pescaria fica bravo, como agora.  

 

                                                
56 Disponível em www.receita.fazenda.gov.br. Acesso em 14 de abril de 2014. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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A ‘insegurança’ é apontada como outro fator que traz dificuldades para a 

atividade da pesca e, gerada não só pela falta de direitos trabalhistas, está diretamente 

relacionada às características próprias dessa atividade, tanto em relação aos riscos 

quanto ao aspecto da produção. Essa subcategoria encontra respaldo nos registros 

encontrados como, por exemplo, na EP8:  

 
[...] muitas vezes você vai pro mar né, não é igual uma plantação né 

que você chega você planta e você colhe né. Você vai, você num tá 
vendo nada, você solta uma rede, prepara um anzol com isca e tal e, 

muitas vezes, você vai e volta sem nenhum, sem nada! [...] Então com 

a pescaria você num pode arriscar ir pro mar sem saber se você vai 
ganhar dinheiro ou não. 

 

 A insegurança e o ambiente de trabalho a bordo no barco também são precárias. 

Além dos riscos, a insalubridade, falta de condições apropriadas de higiene e de 

acomodação dos tripulantes, que passam vários dias no mar, o barulho dos motores e a 

falta de equipamentos de segurança estão entre as dificuldades a que são submetidos 

esses pescadores.  

A ‘escassez do pescado’ também subcategorizada como outro fator dificultador 

da atividade da pesca na localidade de Atafona não surge nos depoimentos atribuída 

apenas e diretamente à ação da empresa no pesqueiro. Sobre o assunto, em algumas 

falas percebemos que existe a consciência de que a ação do próprio pescador, bem como 

o avanço das técnicas e das tecnologias hoje utilizadas na pesca artesanal, foram 

aspectos apontados como responsáveis pela escassez do pescado. Em poucas falas 

percebemos a projeção de que a ação do porto será decisiva para o afastamento do 

pescado. Esses fatores estão presentes, por exemplo, nos seguintes relatos:  

 

EP9: Não, olha eu sô pescadô, pesquei 42 anos, mas eu digo pra 

senhora, o peixe sumiu aqui da região por causa do próprio pescadô. 
Eu posso falá isso pra senhora porque eu vivi isto. No tempo que 

existia poucos fardos, poucas armas, os peixe ficavam mais à vontade.  

 

EP8- Pra falar a verdade eu num sei porque na verdade, aqui o 

pescadô é meio sem paciência, meio sem consciência, eu num sei 

como é que fala mas vou tentar explicar: porque na época que eu 
pescava, tinha muito peixe, mas era muito, era muito, de você chegar a 

levar mais tempo viajando, navegando até chegar ao pesqueiro, do que 

pescando. Você levava cinco horas pra chegar lá, você saia daqui meia 
noite, seis horas, cinco e meia da manhã você tava chegando lá, com 

três horas de pescaria você enchia o barco, num tinha lugar mais pra 

botar peixe. Mas só que era uma pescaria predatória, você tava 

acabando com o filhote, tava acabando com tudo, num tinha aquela 
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consciência que... E, às vezes tinha pessoas que falavam: ‘com esse 

material aí você tá acabando com tudo, vamos pescar com tal material 

que aí vocês pegam os maiores, os menores vão crescer e sempre vai 
ter’, mas eles pensavam: ‘eu tô ganhando dinheiro!’ Eu mesmo não 

tinha ... A vontade minha era encher o barco e o tempo num foi assim 

tão longo não, a gente logo viu que com o passar de menos de um ano, 
aí aquele tempo que você levava pra chegar lá e encher o barco, agora, 

você leva cinco dias sem pegar nada, isso foi até matéria de Jornal 

Nacional que eles foram pesquisar o pessoal e aí mostrou esse 

material que a gente pescava e que acabava com tudo: um puçá 
grande, com um pano enorme que você vinha, a malha era três dedos e 

o peixe pequenininho vinha tudo e você matava tudo e com o espaço 

tão curto tudo acabou. 

  

 A respeito da participação da empresa nesse aspecto, podemos exemplificar com 

a EP21 quando se pronuncia: “Pode sê que o vazamento do petróleo né, prejudique” e 

na EP1: 

 
[...] antes de chegá o porto pra cá, tinha muita fartura de peixe aqui, 

muita coisa mesmo, o peixe vinha, margeando ali pelo Açu, aqueles 
canto ali, por cá também chegava na boca do Paraíba e entrava no 

Paraíba. Agora, fica muito lá nas pedras. Vem, chega lá fica. Eu um 

dia tava aqui, eu peguei uma tainha, pequena, com a cabeça toda 

ralada, toda machucada, muita tainha machucada. Então os peixe que 
vem lá do Açu, daqueles canto pra lá, de Barra do Furado, eles vêm 

quando acham nas pedras ali eles ficam tudo ali [...]Quando fui lá tava 

com 600 metros pra dentro do mar, aí eu fui lá, agora aprofundou 
muito pra dentro, pra dentro do mar, agora parece que tá com dois mil 

e tanto, quase três mil metros pra dentro, pra dentro do mar. 

 

 A preocupação entre pescadores sobre a questão ambiental procede. Como já 

ocorrido em outras áreas costeiras do Brasil, a presença dos navios, das plataformas de 

petróleo e de embarcações a motor diesel, vêm causando sérios danos ao ambiente e, em 

consequência disso, não apenas ocorre a diminuição do pescado, como também a 

interferência na qualidade deste. O temor que paira entre os pescadores de Atafona não 

é sem sentido, e talvez seja mais grave do que eles próprios possam imaginar. Com o 

trânsito dos navios e o conteúdo do que transportam, é possível supor que óleos nocivos 

serão derramados e afetarão aquela costa, hidrograficamente rica, já que composta pelo 

delta de um importante rio para toda a região norte e noroeste fluminense - o rio Paraíba 

do Sul; extensa área costeira de mar; lagoas e mangues. Almeida e Hamacher et al 

(2001, p. 31), nos seus estudos sobre manguezais, nos alertam: 

 

Antes de tentarmos delimitar os principais efeitos de derramamentos 

de óleo em manguezais devemos ter em mente que as respostas do 

ecossistema a este impacto vão depender não apenas da quantidade 
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derramada, mas também do tipo de produto, isto é, da sua 

composição. 

 

 Portanto, os prejuízos que o porto trará à pesca artesanal em Atafona apontam 

para o fim de uma atividade que sempre esteve ali e que possibilitou o surgimento 

daquele município.  

 A categoria ‘busca de outras oportunidades de trabalho’, relacionada à 

instalação do porto, se expressa nas falas dos pescadores cujas opiniões circulam entre 

ser boa possibilidade para os jovens e ser também oportunidade para os pescadores 

adultos ou mais antigos. Entre os ‘jovens’, esteve presente no relato daquele sujeito de 

25 anos, anteriormente citado, que abandonou a pesca e está trabalhando na Marinha 

Mercante, em atividades para o porto. Essa oportunidade também está relacionada ao 

grau de escolaridade desses sujeitos. 

 Em sua entrevista, EP8 confirma o argumento: “[...] porque eu observei né, que 

eu não tinha embarcação própria, eu tinha que pescar pros outros né, e a renda era mais 

da pessoa, se eu fosse viver da pesca naquela situação ia passar um pouco de dificuldade 

porque eu casei, filho, tal” e prossegue: “[...] Casei com 22 anos, então observei assim 

que não ia poder dar uma qualidade de vida boa para a minha família vivendo daquele 

jeito. Aí,...”  

 Esse mesmo jovem, em outro momento de sua entrevista revela: “[...] Minha 

esposa está fazendo curso aqui da Marinha Mercante. Muitos agora tão saindo da pesca 

e entrando nesse ramo da Marinha Mercante, se você for procurar aqui, muitos 

pescadores já não são mais pescadores”. 

 Já em relação à busca de outras oportunidades entre os mais adultos e ‘antigos’ 

na pesca, os relatos a seguir exemplificam essa crença ou realidade: EP15- “Eu acho 

que os mais velhos também larga sim porque já tem, se for contar, já tem uns quinze a 

vinte, com idade de cinquenta né, trabalhando já lá” e a EP16- “Eu era pescadô, no 

momento tô embarcado, tirei a carteira de MOC, tô embarcado. Fiz o curso da Marinha 

lá no Rio e aí tô trabalhando na Marinha Mercante.”  

 A Marinha Mercante, nesse contexto, é reconhecida por aqueles que desejam 

outra oportunidade de trabalho que não a pesca, principalmente para os jovens, como 

caminho para se alcançar as condições de acesso a outro trabalho marítimo. A 

familiaridade com o mar, as vivências construídas na pesca, motivam a procura por 

outra atividade profissional que tenha relação com o mar. No entanto, nem todos 
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possuem as condições de escolaridade para a certificação nos cursos ofertados pela 

Marinha Mercante.  

Essa Instituição possui um Programa do Ensino Profissional Marítimo para 

Aquaviários (PREPOM)
57

, que qualifica profissionais da área marítima em diferentes 

níveis de atuação. De acordo com esse programa, aprovado em 17 de janeiro de 2014, 

exige-se a seguinte escolaridade para as certificações nas atividades mais procuradas 

pelos pescadores de Atafona que desejam abandonar a pesca: para Marinheiro Auxiliar 

de Convés (MAC) e para Pescador Profissional (POP) de nível I, a conclusão do 6º ano 

do Ensino Fundamental e para Moço de Convés (MOC), o 9º ano do Ensino 

Fundamental; exigência que delimita as possibilidades de participação de número 

considerável de pescadores que desejam os cursos, haja vista o baixo índice de 

escolaridade desses trabalhadores, conforme já apresentado neste estudo. 

Porém, sobre a possibilidade do abandono da pesca e a decisão da permanência, 

decisões favoráveis à permanência aparecem doze vezes contra as cinco do abandono. 

Os relatos organizados na categoria ‘permanência’ apontaram para a subcategoria 

‘liberdade’. A liberdade parece ser um bem precioso no trabalho da pesca artesanal e 

justifica a opção que fazem por nela permanecer. Associada à característica de trabalho 

autônomo. 

As doze frequências com que aparece dentre os relatos, a decisão de 

permanência na pesca, pode revelar que essa opção tem suas raízes no fato de ser essa 

atividade aquela na qual esses trabalhadores foram iniciados desde a infância e na qual 

construíram suas vidas ou, ainda, pode estar ligada ao fato de terem feitos 

investimentos, financeiros, por exemplo, nessa atividade. 

Dentre os relatos, temos essa posição afirmada, por exemplo, nos seguintes: 

EP15: “Não, eu tenho o barco próprio meu, eu tenho o barco próprio aí eu num pretendo 

não”; EP25: “É gosto, já tô acostumado, não tem assim pra saí e pegá outra coisa aí é 

complicado né”; EP20: “[...] sempre quis sê pescadô, eu num sei nem com que idade 

comecei. Acho que pesco desde uns 10 ou 11 anos assim, nem sei de base não”; EP10: 

“É porque eu gosto de pescá, da liberdade”. Na EP10, essa defesa é reafirmada como 

pode ser observado no seguinte registro: 

 

                                                
57

 Programa do Ensino Profissional Marítimo para Aquaviário da Marinha do Brasil. Diretoria de Portos e 

Costas- Superintendência de Ensino Profissional Marítimo- PREPOM. Aprovado em 17 de janeiro de 

2012. Disponível em https://www.dpc.mar.mil.br. Acesso em 15 de abril de 2014. 

https://www.dpc.mar.mil.br/
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Também eu sei lá, eu num sinto vontade de trabalhá pra ninguém não, 

eu gosto de trabalhá livre, a gente chama o pescadô como se fosse um 

pássaro, livre, eu num sinto bem trabalhá pra ninguém não, sê 
mandado: faz isso, faz aquilo! Eu vô o dia que quero pesca. Mas é 

costume, eu acho. 
 

 A pesca possui, como característica marcante, ser uma atividade transmitida 

pelos ancestrais, passada de pai para filho, por gerações. O ingresso nesse trabalho 

acontece precocemente, muitas vezes ainda na infância e se profissionaliza na 

adolescência. Dentre os pescadores entrevistados para este estudo, a referência ao 

trabalho desde a infância surgiu sete vezes e na adolescência dezessete vezes, dentre 

esses ainda três foram os relatos que mencionam a antecipação da maioridade para o 

exercício da pesca com registro na Colônia de Pescadores.  

 Os saberes da pesca, construídos na maioria das histórias de vida, de pai para 

filho ou dentro da família, foi a razão apontada em dezenove de nossos entrevistados; 

outros dizem ter aprendido com a vida ou por conta própria, no caso de dois pescadores 

da pesquisa, e quatro disseram ter aprendido com os amigos. Toda a história de vida 

enredada com a pesca construiu entre eles imagens dessa profissão. A ‘imagem da 

profissão’ se constitui, neste estudo, uma outra categoria vinculada ao tema pesca. A 

partir dessa categoria, a subcategoria que segue foi expressa nos relatos como imagens 

construídas por esses sujeitos. 

 Único meio de sobrevivência para um número revelado pela Colônia Z2 de mais 

ou menos 800 pescadores inscritos
58

, a pesca é considerada por eles uma atividade 

‘perigosa e difícil’, seja pelas condições do trabalho, sujeito às intempéries da natureza, 

seja pelo trânsito de navios, rebocadores e traineiras que já se avolumam com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

a construção do porto. Sobre essa característica, encontramos menção, por exemplo, na 

EP25, que sobre isso afirma: “Esse negócio de saí de madrugada na friagem, não é mole 

não, quando você já tá, é essa a vida mesma. É perigoso! É você sai na barca não sabe 

se volta” e no EP14: 

  

Você sabe o quê que acontece? Aonde os barcos pescam peroá eu já 

pesquei, os navios passam na linha deles certo, mas é como diz o 

outro: aonde está o grande, o pequeno tem que tê cuidado. Então o 

tempo todo, noite e dia tem que tá acordado. Na estrada você vai 
passar em cima de uma ‘escania’? Pois é, se você quis é vivê, você vai 

pro barco pra durmi ou pra ficá esperto?! Então num pode. É a gente 

que dorme, às vezes uma coisinha a gente pega no sono. Porque se ele 

                                                
58 A Colônia não disponibilizou acesso aos registros oficiais de inscrição dos pescadores. Esses números 

foram revelados pelo presidente da colônia da época da pesquisa , falecido em novembro de 2013.  
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passá aqui, ele vai passá de noite e de dia, ele num escapa nada, 

porque eu fiquei acordado o dia inteiro e a noite inteira só olhando, ele 

passá, só ali, prá lá e prá cá, mas se durmí... Tem que tê cuidado né. 

 

 Também a dificuldade não pareceu localizada no aspecto do “saber fazer” 

exigidas pelo trabalho, mas nas condições do trabalho e na valorização do produto. 

Sobre isso, o relato que segue faz alusão:  

 

EP14: Naquela época a gente passava dificuldade na vida né, 
trabalhando e as coisas eram mais difícil, trabalhando com o pai e as 

coisas eram mais difícil [...] antigamente num tinha preço as coisas né, 

a gente panhava o peixe e ia só tirando um vale, o preço era muito 
baixinho e a gente num ganhava nada. 

 

 O perigo e as dificuldades, por outro lado, parecem exercer fascínio sobre os 

valentes homens do mar que se revestem da alcunha de “Reis do Mar”. Sobre essa 

sedução, chamou-nos a atenção a EP20: “[...] Na hora que era pra eu ir pra escola, eu 

fazia hora lá na praia vendo os barco. Quando dava quatro e meia eu vinha embora”. A 

valentia e a majestade daqueles que enfrentam, no seu dia a dia, os perigos e vencem as 

dificuldades garantindo a sobrevivência de suas famílias é nutrida pelo reconhecimento 

do público externo à pesca; os próprios pescadores; suas mulheres e filhos. Na EP9, 

encontramos exemplo dessa autoestima: 

 

[...] mas Graças a Deus esse tempo bateu e a gente conseguiu vir até a 

terra. Entramo aí de noite, com a barra brava e coisa e o cara veio me 

dizê os parabéns: ‘eu nunca vi um comandante igual a você!’ Mas é a 

ajuda de Deus né. Ele sabe tudo. 

 

 O tema pesca aqui trazido revela traços da cultura e da identidade do grupo de 

pescadores artesanais pesquisados, que sempre estiveram naquele lugar, ali construíram 

sua vida e seus referenciais de existência, mas agora se sentem invadidos pelo porto 

que, ao ser construído no seu local de trabalho, expulsa-os, acarretando insustentáveis 

dificuldades para o seu trabalho e o seu sustento. As dificuldades, visão que os próprios 

pescadores possuem de sua profissão e a disputa de território com o porto integram 

importantes caminhos de reflexão na perspectiva de compreender como esses 

trabalhadores da pesca artesanal de Atafona constroem suas representações e como elas 

se formam. Os elementos simbólicos e os depoimentos reveladores de suas histórias são 

referenciais importantes nesse trajeto.  
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4.2.1.2 Tema: Porto 

Segundo Jodelet (2001, p. 20), “Um acontecimento surge no horizonte social, 

que não se pode mostrar indiferente: mobiliza medo, atenção e uma atividade cognitiva 

para compreendê-lo, dominá-lo e se defender”. Um fato novo que mexeu com a vida das 

pessoas daquela comunidade de pesca e com o lugar foi a chegada da empresa LLX, 

com a construção do porto do Açu. Para os pescadores e para a atividade da pesca, o 

ponto de conflito não foi tão somente a construção do porto, com todas as 

consequências provocadas na atividade pesqueira, mas também a localização escolhida 

para a construção do porto, no lugar por eles considerado o melhor pesqueiro da região.  

Foi uma invasão de espaço de trabalho, tendo em vista que esses trabalhadores 

nem sequer foram ouvidos, consultados; não se conhecem estudos por parte da empresa 

sobre os impactos naquele lugar, especificamente na atividade na pesca artesanal. Essa 

afirmação é fruto da observação, de falas descomprometidas entre os sujeitos da pesca e 

de empregados da empresa que, em conversa informal, dizem que não se entende 

porque foram construir um porto exatamente naquele lugar. Não tivemos acesso a 

documentos que comprovem estudos prévios da possibilidade ou recomendação dessa 

construção naquele local. 

 Além da manifestação de pescadores no local da construção do porto, também 

foram movidas ações judiciais. Sobre o assunto, tivemos acesso a documento impetrado 

por uma mulher de pescador em conjunto com dois pescadores, junto ao Ministério 

Público Federal e à Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, denunciando os prejuízos 

que a dragagem executada por navios que prestam serviços à empresa estava causando 

no pesqueiro local. 

 Os impactos que a instalação do porto trouxe para as pessoas e para o lugar estão 

constando deste estudo e assim o porto se constitui no segundo tema para análise das 

entrevistas. 
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Tabela 2: Tema “Porto” – entrevista com pescadores. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA F EXEMPLOS 

Impacto na pesca Ruim 35 EP25: “É o porto lá era onde a gente trabalhava, lá onde tá a 

ponte lá, a gente arrastava lá, a gente trabalhava naquela área lá. 

Eu pescava naquela área lá, lá era a área do pesqueiro. Ali era o 

ponto forte do camarão e essas coisa”. 

EP4: “Porque às vezes vem um navio, às vezes passa um 

rebocado, às vezes a hélice corta a rede e a gente perde 
entendeu?” 

EP5: “Pra pescaria tá ruim, navio, ficou mais perigoso”. 

Impacto na 

Localidade 

Bom 6 EP12: “Agora, que o lugá tá crescendo aqui por causa desse 

porto entendeu? [...] O porto traz progresso”. 

 Ruim 6 EP21: “O progresso vem né mas também vem muita coisa ruim 

né: traficante, droga, não tinha assassinato aqui em São João da 

Barra, hoje vira e mexe tá morrendo gente. A bandidagem vem 

tudo no rasto do dinheiro” 

Oportunidade 

para os jovens 

 7 EP8: “[...] é que sabe né, eu já tô um tempo fora da pescaria e o 

que eu percebo também, tô observando é que os jovens que tão 

agora se formando num querem, né.”  

 

O ‘impacto na pesca’ foi considerado ‘ruim’ sendo assim apontado em trinta e 

cinco frequências nas falas dos vinte e cinco pescadores entrevistados, sendo que alguns 

fazem menção ao fato mais de uma vez. Dentre os impactos negativos para a pesca 

apontaram: ‘a invasão do território’ que, com a construção do pier, também chamado 

por eles de “ponte” no lugar onde pescam, delimitou e cerceou o espaço de trabalho. 

Sobre isso, assim se referem: 

 

EP8: Alterou, foi. Olha só, tem pessoas que reclamam, muitos né, 

porque eles perderam espaço né, a área pesqueira que eles 

costumavam pescá, aconteceu muito disso porque essa empresa, nessa 
construção ela diminui com o pear, né. 

 

Sobre a invasão do território da pesca temos, também, os seguintes relatos: 

EP20: “Tem uma área que nós num pode ir mesmo. Eu pesco de arrasto”; EP21: “Lá 

tem a área demarcada, tem duas entrada, tem duas carreira de pedra, aquelas pedra 

grandona né”; EP23: “[...] E também o pesquero lá que a gente trabalhava lá era área 

boa pra pescaria, não pode pescá mais”; 

 

 
EP11: [...] Há várias atividades, pra pesca de arrasto, ela atrapalhô 

muito, foi ruim, porque aquela ponte que fizeram ali foi mesmo assim 
que fizeram, um muro, ali a gente pegava tudo ali, agora a gente não 

pode mais [...] tá tudo interditado, a gente, colocaram boias, não pode 

ultrapassá as boias porque além de perigoso, é proibido, corre o risco 

da Marinha corrê atrás da gente lá. 
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A ‘danificação dos artefatos’ foi outro problema levantado. As obras para a 

construção do porto causaram dificuldades para a atividade da pesca, pois os pescadores 

perderam redes que foram danificadas pelos instrumentos utilizados na construção do 

porto, tais como cabos de aço, vergalhões, boias cegas e a dragagem na área. 

Exemplificamos essas situações com os seguintes relatos: EP23: “Isso prejudicô você 

sabe por quê? Lá fica navio dragando noite e dia, você sabe disso né? Tem uns lugá lá 

que a rede da gente bate perde a rede”; 

 

EP12: Quantas vezes nós perdemo material, perdemo rede, perdemo 
tudo! Antigamente, eles ainda chegava junto com a gente, agora eles 

num qué mais sabê de nada! Se o barco chegá ali e perdê, outra coisa, 

eles tão com boia cega ali, o perigo, o risco que corremo ali. 

 
EP25: É, porque o ponto forte do camarão naquela área ali a gente 

arrastava, aí eles fez a ponte ali e acabou. Cabo de aço no fundo do 
mar, quando a gente passa a rede, ela pega, rasga. Quando tá dragando 

lá a gente não pode arrastá porque a rede pega na lama. 

 

EP15: [...] eles andam nas rotas, mas sabe o quê, às vezes a gente 

larga as rede tá nordeste aí dá sudoeste e aí, pra onde vai a maré, a 

maré aí muda de repente, porque a gente nunca larga na reta deles mas 
vamo supô: tá nordeste, ali tá o sul, a rota dele é pro sul, mas de 

repente muda a maré e aí dá vento sul e joga as rede pra cima deles e 

aí num dá tempo. 

 

Também a construção do porto trouxe muito ‘perigo’ à atividade da pesca 

artesanal, devido ao trânsito dos navios e rebocadores. Sobre esse fato, exemplificamos 

com os seguintes relatos: EP5: “Pra pescaria tá ruim, navio, ficou mais perigoso”.   

 

EP7: [...] mas em compensação agora, depois desse porto aí, o que já 
foi feito aí vai abrí muito trânsito né, de navio né, vamos tê que tê 

muito cuidado pra lançá nossas rede ficô mais perigoso por causa 

desse movimento todo né que está por vi, então isso aí vai começá a 
atrapalhá mais ainda. 

 

EP15: Pra nós foi muito ruim, tá tendo muito acesso de rebocadô e de 
navio e a gente num dá porque às vezes a gente larga a rede na 

superfície e no fundo; quando tá na superfície, eles passa por cima vão 

arrebentando tudo, dão prejuízo; chama no rádio, mas num bota uma 
pessoa pra falá o português, pra podê comunicá, entendeu? As draga 

chinesa, é chinês, tem navio italiano. 
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EP24: É porque o que você fazia antes você num consegue fazê hoje, 

só faz, só tão fazendo aqueles pescadô que tão ficando, durmindo no 

mar. Entendeu? [...] aí num vale a pena enchê a caixa gelando e tem o 
perigo de rebocadô, bóia cega, o pessoal usa tudo isso. 

 

A categoria, ‘impacto na localidade’ se desdobrou em duas subcategorias: 

‘Bom’ e ‘Ruim’. Sobre o ‘impacto do porto bom’ para a localidade, temos o 

surgimento de empregos e o progresso, ou o crescimento do lugar como pontos 

positivos. Essa avaliação está presente, por exemplo, nos seguintes relatos: EP1: “É, 

aqui deu muito emprego à população de São João da Barra, Atafona”; EP16: “Ajudô 

assim, no progresso pra cá, vai crescê o lugá, a venda da pesca foi melhó, atraiu mais 

gente pra comprá, deu mais oportunidade de emprego” e, 

 

EP10: Olha, tipo assim, esse porto veio pra ajudá o município né, num 

veio pra ajudá os pescadô. Pro moradô, o porto foi ótimo entendeu, vê 

se você me entende? [...] Pro município é bom porque vai evolui o 
lugá, pros nossos filhos e netos.  

 

 

 Sobre ser ‘ruim para a localidade’, além do prejuízo ambiental, estão a 

violência e as drogas. Os problemas ambientais estão, por exemplo, nos relatos: EP21: 

“Pode sê que o vazamento do petróleo, né, prejudique” e no relato EP15: 

 

Essa areia que tá aí eu nunca vi isso, isso pra mim é areia que veio do 

porto. Tem um navio que é dois mil caminhão de areia, eles ficam lá 
no porto e vai ali com dez milha e descarrega. Então quando essa água 

bate do norte pra terra essa areia vem tudo pra cá, porque nunca 

aconteceu isso aí, tá fechando tudo. 

 

 E em relação à violência e às drogas, exemplificamos com as falas: EP21: “O 

progresso vem né, mas também vem muita coisa ruim né: traficante, droga, não tinha 

assassinato aqui em São João da Barra, hoje vira e mexe tá morrendo gente. A 

bandidagem vem tudo no rasto do dinheiro” e no EP12: 

 

Hoje em dia tá muito difícil, hoje em dia, poxa! A gente vê cada coisa 

aí na rua aí que é inacreditável! Tá geral né, aqui no nosso lugá que é 

pequeno tá assim, depois desse porto aí, meu Deus! Meu Deus, com 
esse porto aí, com certeza, tá cada vez pió! O porto foi bom, trouxe 

progresso, mas nós ficamo muito prejudicado.  
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 Dentre os pescadores parece existir o reconhecimento de que o porto pode trazer 

‘oportunidades para os jovens’ e essa categoria traz tanto a questão de que os jovens 

não querem seguir a profissão dos pais, quanto de que também os pais, hoje, não a 

aprovam para seus filhos. Das sete vezes que esse fato é mencionado nas entrevistas, 

exemplificamos com os seguintes relatos: EP10: “[...] os mais novos querem moleza. Os 

novos tão tendo mais oportunidades”; EP16: “Ele iria trabalhá no porto, não vai seguí a 

profissão dos pais né, de pesca” e EP21: “Agora tem muita criança aí que tá crescendo 

né, que às vezes num qué segui a carreira do pai né, qué fica no estudo. Eu falo pro meu 

filho mesmo, estuda bastante pra arrumá um emprego no porto do Açu futuramente”. 

 O tema porto auxilia na construção do cenário em que as representações se 

formam, ele é o novo que obriga ao grupo a releitura de sua realidade, a reelaboração de 

de sentidos e da busca de caminhos para abarcar essa nova realidade. Os impactos, para 

esses pescadores, visivelmente foi mais prejudicial que benéfico. Ele desestrutura e 

ameaça. Obriga revisão de rota de vida e busca de respostas que talvez não existam. 

4.2.1.3.Tema: Escola 

O terceiro tema, Escola, presente nas falas dos entrevistados, é central neste 

estudo em representações sociais, e parece ser assunto que retorna junto com o 

surgimento da empresa LLX para a construção do porto do Açu. A passagem breve pela 

escola, identificada nos instrumentos de coleta de dados da pesquisa, se confirma. A 

leitura do questionário aplicado aos pescadores entrevistados fornece a seguinte 

informação: em relação à escolaridade, dois pescadores nunca frequentaram a escola; 

dezoito tem o Ensino Fundamental incompleto; dois, o Ensino Fundamental completo; 

um o Ensino Médio incompleto e dois o Ensino Médio completo.  

 A chegada da empresa para ocupar o mesmo espaço de trabalho dos pescadores 

coloca esses sujeitos diante de conflitos, dentre os quais está o retorno à escola como 

imposição para a garantia de sobrevivência. Se, num primeiro momento, de acordo com 

a fala de pescadores e da diretora de projetos sociais da empresa, citada no capítulo II 

deste estudo, não houve a exigência de escolaridade para aqueles que foram recrutados a 

colaborar com a empresa, esta passou a ser condição para novas oportunidades e 

possibilidades de trabalho fora da pesca, para aqueles que assim o desejam.  
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Tabela 3 - Tema “Escola” – entrevista com pescadores. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA F EXEMPLOS 

Possibilidade de 

retornar 

Não 

 

25 EP10: “Ah, já tá tarde já, agora é pesca até morre agora”. 

 Sim 12 EP23: “Eu voltaria. Eu tô até querendo voltá, até a minha 

esposa tá querendo que eu faça o Triunfo, ela falou que é 

rápido. Minha esposa trabalha na Petrobras, ela é 

inteligente, aí eu tô querendo voltá sim [...] É o jeito é 

estudá. Lá, eu tenho uns amigo que até consegue emprego 

pra mim só que eu tenho que tê a carteira”. 

Abandono Necessidade de 

trabalhar 

13 EP22: “Porque às vezes porque eu trabalho e o horário 

num combinava do trabalho com o culégio”. 

EP1: “Ah, foi até a terceira, aí parei de estudá aí vim morá 

em São João da Barra, morava lá no interior aí vim pra São 
João da Barra e aí começamo a estudá de novo. Eu ia passá 

pra sétima, mas aí eu precisei saí por causa da pesca”. 

 Mudança de endereço 3 EP13: “Morava na Ilha da Convivência, eu estudava, a 

minha mãe é de lá, aí veio pra cá pra Atafona”. 

Não lugar  12 EP23: “A gente pescava de manhã, chegava à tarde, tava 

cansado às vezes porque a gente chegava duas ou três 

horas da tarde e à noite não podia estudá, à noite a gente 

não podia estudá, aí era estudá ou pescá”. 

 Mudança de endereço 3 EP13: “Morava na Ilha da Convivência, eu estudava, a 

minha mãe é de lá, aí veio pra cá pra Atafona”. 

Visão da escola Lugar para aprender  10 EP18: “Escola é bão, escola é bão. É muito bão pra 

aprendê”. 

EP7: “ah eu tô gostando, eu tô querendo aprendê né, lidá 

com o povo”. 

 Importante 3 EP16: “A escola é um sumo de vida bom né pra pessoa se 

qualificá, ter uma oportunidade boa na vida”. 

 

A categoria ‘possibilidade de retornar’ à escola apresentou duas subcategorias: 

o ‘retorno não’ e o ‘retorno sim’. Sobre o ‘retorno não’ foi registrada a frequência de 

vinte e cinco menções. Das vinte e cinco vezes que surge, um pescador aponta motivo 

diferente da dificuldade de conciliar a escola com a pesca: EP19: “[...] e num tenho mais 

idade não, eu tô com 53 anos” e, mais adiante, “Num tenho mais não, tenho pressão 

alta”. Os demais exemplos, a seguir, indicam a dificuldade de retorno à escola devido ao 

trabalho na pesca: EP18: “Rapaz, só que eu tô pescando, fico seis, sete dias no mar, 

entendeu? E a gente conta com aquele trocadinho que a gente ganha no mar”; EP21: 

“[...] a pescaria a gente fica dois, três, quatro ou cinco dia de mar, aí pra depois estudá 

num tem como não”; EP25: “Ah! Num tá não. Qui!! Num tem tempo não. A gente 

depende da pesca pra sustentá as coisa, pra pagá as conta” e, ainda os seguintes: 

 
EP10: Dá não, dá não, vô ficá muito cansado porque se eu fô estudá à 

noite, é a hora que eu tinha que tá dormindo pra acordá de madrugada 
pra pescá. Sabe o quê? Fica muito puxado, eu trabalho de segunda à 
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sexta, de segunda a sábado. Num dá não, a escola num dá não, sabe o 

quê? É muito puxado [...] Ah, já tá tarde já, agora é pescá até morrê 

agora”;  

 

EP20: Hoje não. Ah! Porque eu..., pra mim não, hoje num dá não. Não 
porque eu pesco até tarde, eu vô sozinho, fico dois dias no mar, 

gelando, gelando, é de um dia pro outro. Aí eu chego muito cansado 

eu num tenho ânimo. Tem dia que eu vô um dia sim e um dia não, 

porque eu fico muito cansado. Aí, quando eu tô com os menino aí, os 
menino num aguenta, o ritmo de pescaria, aí eu tenho que ir sozinho, 

fazê aquilo tudo.  

 

 O retorno à escola no modelo de escola que se tem estruturada e organizada 

hoje, não parece atrair nossos pescadores. A dinâmica da escola presencial, noturna, 

seriada ou semestral, com horários inflexíveis e currículos alheios à realidade dos 

estudantes trabalhadores não atrai não só os nossos pescadores pesquisados, mas aos 

trabalhadores de modo geral. Há que se pensar que a mesma escola que um dia os 

expulsou, os chama de volta sem alterar sua estrutura organizacional e educativa. Hoje, 

jovens e adultos, marcados por insucessos, porém portadores de bagagem de saberes 

construídos por caminhos próprios e ímpares, nela não permanecem.  

Doze foram os acenos afirmativos. A ‘aceitação do retorno’ está associada à 

possibilidade de ingresso no porto, via cursos da Marinha Mercante, que oferece cursos 

de Marinheiro de Convés (MAC), Pescador Profissional (POP) e Moço de Convés 

(MOC), dentre outros, e também a melhorar a atividade na pesca. Para ter acesso a esses 

cursos da Marinha, o indivíduo precisa ter concluído pelo menos o sexto ano do Ensino 

Fundamental, conforme já citado.  

Sobre melhorar a atividade da pesca, na EP15 encontramos o seguinte 

argumento: “[...] inclusive, eu vou até estudá. Vou voltá a estudá, pra mim tê um 

português melhó né, fazê as contas do barco né, que sou eu que faço, pra tê mais 

melhoria né [...] eu iria só pra manter meu negócio mesmo”. A possibilidade de retornar 

à escola, com vistas a ingressar no porto, esteve presente, por exemplo, nos seguintes 

depoimentos: EP2: “Assim, é pra trabalhá no Porto do Açu, a pesca tá ficando ruim né”; 

EP4: “Pra podê saí do que eu faço né. Por causa da dificuldade de ficá cinco, seis dia 

num barco, arriscando a vida né. Aqui em terra é melhor aqui” e no relato EP13: 

 
Eu que quis estudá mesmo, que eu tô querendo tirá a carteira comprá 
um carro, arrumá um emprego melhó, fazê a carteira MAC, fazê essa 

MAC pra depois fazê a moço de convés porque tem que tê o terceiro 

ano, ensino completo, tem que tê a sétima, eu num tenho a sétima, e 
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tem que tê matemática e português e agora tá difícil. Como é que eu 

vou fazê uma prova de matemática se eu num sei. Só MAC eu sei, de 

cabeça, mas chega lá na hora, vamos suprô: B, significa tanto; C, 
significa tanto, tem que somá pra dizê que 1 A vai dá 10 B, um A vai 

dá 2, dois A vai dá 5, e botá o total na frente, aí precisa do estudo e eu 

num tenho, por isso num posso fazê. A escola vai me dá o trabalho e a 
carteira de motorista. 

 

 O ‘abandono’ da escola, quando nela estiveram, se constitui em outra categoria 

em cujas subcategorias estão os motivos desse abandono. Dezesseis vezes presente nas 

falas dos pescadores entrevistados, o abandono devido à ‘necessidade de trabalhar’, 

aparece treze vezes e, como exemplo, trazemos os relatos: EP10: “Estudei até a segunda 

séria, larguei porque tinha que trabalhá, entendeu, pra ajudá em casa”; EP24: “Eu 

preferi trabalhá, não tava bem no culégio aí preferi trabalhá” e EP12: “Estudei até a 4ª 

série, parei apenas porque meu pai faleceu, eu tinha muitos irmãos e precisei ajudá em 

casa”. 

Em algumas falas podemos perceber a ênfase no abandono da escola para 

trabalhar na pesca são as seguintes: EP6: “Estudei até a quinta série, mas não completei, 

parei pra pescá, por necessidade e porque queria”; EP15: “[...] meu pai faleceu já há 

muitos anos, quando eu tinha treze anos ele já tinha falecido já. Aí eu comecei a pescá 

pra ajudá no sustento da casa” e EP22: “Foi porque na época papai, tava faltando 

camarada entendeu? Não tinha assim, com quem trabalhá, eu num quis deixá ele 

sozinho pra trabalhá, aí tive que pará de estudá né, não tinha condições de estudá e fui 

trabalhá com ele”. 

 A ‘mudança de endereço’ foi outra subcategoria também apontada como causa 

do abandono da escola. Ela esteve presente, por exemplo, nos seguintes relatos: EP22: 

“Estudei até a 2ª ou 3ª séria, não sei, faz tanto tempo... Primeiro eu morava no Farol, aí 

vim embora pra cá e aqui fiquei” e, no EP9: 

 
Estudei até o 1º grau, mas eu não tenho a coisa de escolaridade porque 

eu estudei há muitos anos e meu pai fazia muitas mudança e eu num 
sei, naquele tempo num existia nada disso, nem sei se me deram esse 

certificado. Ta entendendo? Eu fiz até o segundo grau, mas eu não 

terminei, quando faltava dez meses para eu terminá o segundo grau eu 
abandonei e fui morá em outro lugá. Nessa época eu tinha uns 

quatorze anos, meu pai mudava muito ele morava em Barra de São 

João, depois no Rio, ele era marítimo. Depois eu saí da casa dele 

porque eu tinha uma madrasta que maltratava muito a minha irmã, aí 
eu sai da casa dele. Aí eu vim pra ilha a Ilha da Convivência. 
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 Embora tenha surgido apenas na fala de um pescador, dentre os entrevistados, 

entendemos ser interessante destacar que a desordem na escola, também foi atribuída 

como motivo para o abandono da escola. Essa causa está na EP21: “[...] num tava dando 

certo no culégio, muita bagunça”. 

No Brasil, como vimos nos dados estatísticos já apresentados, ainda é grande o 

número de jovens e adultos sem escolaridade básica concluída. Entre os trabalhadores 

da pesca artesanal e da agricultura, esse número ganha expressão e está relacionado a 

alguns fatores.  Dentre eles: a atividade que executam, do tipo extrativista que, para 

muitos, não necessita da escola para se aprender a fazer, já que os saberes necessários 

para o trabalho são saberes práticos repassados na relação doméstica e no próprio 

trabalho; o acesso à escola, pois na zona rural comumente são ofertadas apenas as série 

iniciais do ensino fundamental, abreviando o percurso dos estudantes dessas 

localidades; repetidos “fracassos”, com repetências e evasões; a própria situação de 

pobreza, que obriga o ingresso precoce de crianças e jovens no trabalho. 

No caso da pesca artesanal, especialmente entre os meninos, o ingresso na pesca 

ocorre muito cedo, ainda na infância. Esse fato, entre os pescadores artesanais de 

Atafona se confirma por meio dos dados do questionário socioprofissional. De acordo 

com os dados apresentados sobre ingresso na pesca obtivemos, dentre os sujeitos de 

nossa pesquisa, o seguinte resultado: um iniciou com sete anos; um com oito anos; dois 

com nove anos; três com dez anos; um com onze anos; cinco com doze anos; dois com 

treze anos; três com quatorze anos; três com quinze anos; dois com dezesseis anos; um 

com dezessete anos e um com dezenove anos. 

Além das necessidades objetivas de sustento, esses meninos se sentem atraídos 

pela aventura do mar, da caçada e pelo trabalho de seus pais. A pesca, no início da vida 

para alguns, se aproximava da brincadeira e do lazer, começavam pescando nas férias e 

iam tomando gosto pela atividade. A possibilidade de ter recursos para o lazer, para 

outros, também os atrai. Há, ainda, aqueles que se casavam muito cedo e, por isso, 

precisam da pesca para o sustento de suas famílias.  

Pescar era mais interessante que a escola, que destituída, na maioria das vezes, 

de referenciais e de diálogo com a realidade daquele grupo social, não atraia esses 

meninos a nela estar. Para aqueles que são obrigados, desde muito novos a ajudarem 

seus pais no trabalho, conciliar o trabalho da pesca com a organização e rotina da 

escola, torna-a impossível. O resultado é a evasão escolar. 
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 Alguns tentam, por diversas vezes retornar, porém sua trajetória é descontínua e 

marcada pelo insucesso. Com esse histórico, passam a configurar nas estatísticas 

daqueles com perfil de estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - modalidade 

da Educação Básica, regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996) e garantida como 

direito constitucional conforme consta na CF de 1988 (BRASIL, 1988), já mencionado 

neste estudo. Esta modalidade de ensino pretende resgatar e garantir a esses indivíduos 

o direito à educação formal. 

A história de alguns pescadores com a escola está marcada pela negação desse 

direito. Essa é uma categoria que trazemos nesta análise como o ‘não lugar’. Sobre o 

não lugar, encontramos na EP23 esta afirmação de modo contundente: “Ah, eu acho que 

a escola num é lugá pra mim não. Não, num é não”. Em outros relatos também foi 

possível captar esta posição sobre a escola, como, por exemplo: EP2: “Não cheguei a 

frequentá escola não. Minha irmã é professora e ela me alfabetizô, num tenho 

documento não”; EP20: “Meu sonho era sê pescadô”; EP12: “[...] muita gente num 

dedicava ao estudo, queria mesmo é trabalhá, pesca”; EP24: “Eu tô na pesca desde os 

10 anos de idade, na verdade naquela época a gente não tinha muita opção né, tinha que 

escolher entre o estudo e o trabalho porque num dava pra conciliar” e, ainda: 

 

EP20: A escola pra gente é tudo né, mas pra mim num foi. Eu tive a 

oportunidade, e quiria sê pescadô, meu sonho era sê pescadô. Precisa 
também, mas eu num gostava. Mamãe ia fazê o arroz, quando batia 

pra socá o alho eu já sabia que era a hora da escola. A escola até era 

animada, mas eu num gostava. Quando chegava a hora de ir pra 
escola, eu pegava uma corda e mandava mamãe enforcá eu, pra eu 

num ir pra escola. Num era chata não, estudava a galera todinha daqui, 

os colega todo, mas o negócio meu era ir pra praia pra vê os barco e 
querê ir pescá, pra mim vê o camarão, pra mim vê as coisa. 

  

Embora os sujeitos de nossa pesquisa, em sua maioria, não cogitem a 

possibilidade de retornar à escola, eles possuem visões sobre essa instituição que aqui 

trazemos como subcategorias da categoria ‘visão da escola’. A escola, de acordo com 

seus relatos é ‘lugar para aprender’. Essa afirmação parece definir essa instituição de 

ensino, com referência em dez relatos, dentre os quais estão: EP4: “A escola é uma boa 

né, acho que é uma boa pra gente aprendê mais coisa”; EP14: “A escola é lugá pra quem 

num sabe e qué aprendê [...] Mas o estudo é muito bão. Eu gosto de vê muito repórte, a 

gente vê muito repórte, mas a gente qué lê um jornal e eu num sei” e 
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EP17: Um lugá bom, pra você aprendê mais coisa, é bom que você 

sabe tudo né. A escola você nunca sabe tudo né, você tem que aprendê 

mais uma coisinha. Se eu dissé a você o que eu sei, eu num sei quase 

nada, só sei o basicozinho só. 

 

É possível observar que em nenhuma das falas está presente o sentido de escola 

como possibilidade de trajetória escolar ou de itinerário formativo com prosseguimento 

de estudos em graus elevados de formação. Isso parece estar presente para muitos, 

incluindo pessoas escolarizadas, educadores e gestores, revelando ser essa a expectativa 

destes, mas não dos pescadores de Atafona. Não daqueles que não dependeram dela até 

aqui para construir os conhecimentos necessários para realizar o trabalho que os 

sustenta e que sustentou gerações de pescadores artesanais. 

 Sobre expressar que a escola é “lugar de aprender”, chamaram-nos a atenção os 

diferentes sentidos do aprender, quando em três falas pudemos evidenciar a ênfase no 

aprender a se relacionar.  Talvez porque exista uma vinculação com a necessidade da 

socialização no trabalho da pesca, que exige boa interação entre os “camaradas”, tendo 

em vista que ficam na embarcação em alto mar por dias, exigindo boa convivência. Os 

relatos que seguem são exemplos dessa visão da escola: EP13: “A pessoa vai 

aprendendo, fica mais calmo, vai estudando. O pescadô é meio agitado, nervoso, num 

sabe fala direito, uns sabe. A escola é o lugá que ele vai aprendendo, ficando mais 

calmo, convivendo no grupo e aí vai ficando, entendeu?” e EP15: “A escola é bão pra 

gente né, pra gente aprendê falá melhor, se dá com o próximo e ter melhó vida pra 

gente”. 

Sobre considerá-la ‘importante’ tivemos três argumentos, dentre os quais: 

EP22: “Por causa que a gente, sem o estudo, o único serviço que a gente pode arrumá é 

trabalha em pescaria ou coisa de roça porque num precisa de estudo” e EP6: “É legal, 

todo mundo precisa, mas diante das necessidades não tem como não se afastá.” Nesta 

subcategoria, embora a escola seja considerada importante evidenciamos que, para a 

atividade com a qual labutam é considerada desnecessária. 

 Embora tenha sido declarada apenas em uma fala entre os pescadores, que a 

escola ‘não significa nada’, talvez seja aquela que resume a coragem de revelar o 

sentido que a escola tem ou teve na história de sua vida.  

Importante destacar que, sobre a visão que possuem da escola, talvez, as 

respostas de alguns estivesse comprometida com a associação que, de certa forma 

existe, entre a pesquisadora e sua relação com a escola, já que a nossa presença na 
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escola e envolvimento com o programa CERTIFIC na área da pesca e com o projeto de 

alfabetização e letramento, possa ter suscitado preocupação em relação à posição diante 

dessa Instituição. Esta situação pode ter despertado a intenção de apresentar respostas 

esperadas em relação ao tema escola.  

A revelação de que a escola não significa nada, está contida no seguinte relato:  

 
EP23: Olha vô sê sincero, a escola pra mim num representa nada, eu 

só tô querendo estudá pra mim aprendê alguma coisa pra eu podê 
consegui o que eu quero. Ela é só um meio. Vou falá a verdade, eu 

num tenho muito interesse, se num fosse isso eu num ia estudá. A 

minha mulhé fica só falando: ‘você tem que estudá, você tem que 
estuá’, só que eu num tenho vontade. E aí agora, quando eu tô 

precisando disso aí eu vô tê que estuda entendeu? Se eu fosse te fala, 

ah eu gosto! Não, eu taria pegando mentira entendeu? Nunca gostei de 

estudá, eu nunca gostei.  
 

 As entrevistas com pescadores forneceram informações importantes para aguçar 

nossa reflexão sobre a presença e a efetividade da escola numa realidade peculiar, 

revelada nas histórias de vida na pesca. Antes do porto, essa instituição parecia passar 

despercebida dos adultos e considerada somente como “lugar de crianças”. Aos adultos 

cabe o sustento de suas famílias, possível por meio da pesca, atividade sem direitos 

trabalhistas, conforme afirmam os pescadores, e sem necessidade de escolaridade. 

 Entre esses trabalhadores, o sentido transformador da escola não parece ser o 

desejado ou mesmo compreendido por alguns deles.  A escola, que oportuniza e 

transforma, pode ser viável e necessária aos seus filhos que, hoje, mais distanciados da 

pesca, imaginam um horizonte de possibilidades com o surgimento do porto. É 

importante não esquecermos a vinculação da escola com os objetivos de 

desenvolvimento econômico e político do país e que programas e políticas educacionais 

sempre estiveram submissos a planos desenvolvimentistas. No entanto, a pesca do tipo 

artesanal não configurou, até aqui, uma área para a qual investimentos educacionais 

foram suficientemente oferecidos, talvez pela própria natureza do trabalho e por ser 

atividade pouco valorizada nos rumos do desenvolvimento proposto.  

 Os vários programas para enfrentamento do analfabetismo do jovem e do adulto, 

adotados no Brasil, mais efetivamente a partir da década de 1940, ainda não deram 

conta de trazer para a escola os analfabetos. É comum observar, nos vários programas 

hoje espalhados pelo país, além do Programa Brasil Alfabetizado, do governo federal, 

baixíssima frequência. O que nos sugere que talvez hoje sejam muitas as oportunidades 

e ofertas para a EJA, no entanto pouca efetividade e eficácia nas propostas. 
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 No caso da pesca, talvez seja interessante compreender as funções da EJA, 

propostas no Parecer CNE/CEB nº 11 de 10 de maio de 2000 (BRASIL, 2000), que teve 

como relator Jamil Cury: a função reparadora que diz respeito à restauração do direito à 

escola; a função equalizadora, que possibilita, por meio do reingresso ao sistema de 

ensino, novas inserções no mundo do trabalho e na vida social; a função qualificadora, 

que menciona a necessidade da educação permanente. Tais propostas não parecem 

atender integralmente aos pescadores artesanais, principalmente aqueles que são donos 

de barco.  

Dentre as funções da EJA, é importante restaurar o direito à educação. Porém, 

como fazê-lo sem considerar as condições do trabalho na pesca e as necessidades 

daqueles trabalhadores? É evidente ser necessário reforçar a visão e o argumento de que 

a escola pode ser boa possibilidade para os jovens, mesmo aqueles com perfil da EJA. 

Também as funções equalizadora e qualificadora propostas no referido parecer são 

interessantes, necessárias e viáveis, porém, para aquele pescador que consolidou sua 

existência na atividade da pesca artesanal e, em especial, o que possui seu próprio 

barco, pouco se aplica. 

4.2.2 Análise do grupo focal 

A realização da técnica do grupo focal para complementar as entrevistas foi 

aplicada aos pescadores que estavam frequentando o curso de Operador Mantenedor de 

Embarcação de Pesca Artesanal e o projeto de Alfabetização e Letramento. Quando 

utilizamos a técnica, já havíamos entrevistado os pescadores e o curso do CERTIFIC, 

bem como o projeto de Alfabetização e Letramento já estavam em desenvolvimento. 

Naquele momento, a primeira turma do CERTIFIC estava concluindo e a segunda 

iniciando. Na primeira turma, tivemos apenas a adesão de cinco pessoas: dois 

pescadores, uma filha de pescador, uma esposa de pescador e um jovem ex-pescador. 

Na segunda turma, a coordenação do curso decidiu abrir as inscrições para outros jovens 

que não eram pescadores, mas filhos de pescadores. Nessa turma, a frequência foi maior 

e, dentre os cursistas estavam cinco pescadores. Também no projeto de Alfabetização e 

Letramento a frequência foi muito baixa, muito aquém do esperado; apenas quatro 

pessoas iniciaram o curso: dois casais de pescadores, mas do grupo focal somente 

participaram os maridos.  
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A técnica foi aplicada a um grupo de nove participantes, conforme já informado. 

Posteriormente, o material gravado foi transcrito e analisado com base na análise de 

conteúdo.   

4.2.2.1 Tema: Pesca 

No grupo focal, o tema pesca introduz os diálogos e as histórias na pesca. 

Permitiu que cada um se engajasse na conversa, confirmando-se o perfil daqueles 

trabalhadores já delineado a partir do questionário e das entrevistas. O tema foi 

ampliado nesta análise para categorias que seguem rumos de reflexões muito próximos 

do percorrido na análise das entrevistas. 

Tabela 4 - Tema “Pesca” – grupo focal pescadores 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

 

F EXEMPLOS 

Saída da pesca 

para o porto 

 5 GF3: “Pescá, pesca, mas o pobre se tivé uma coisinha a mais ele 

já vai procurá uma coisinha a mais”. 

Dificuldades na 

pesca 

Negação de direitos 4 GF2: “[...] você trabalha o ano inteiro pra tê o seguro 

desemprego só dois meses, se  quebrá um braço ou uma perna 
você num tem direito a nada. Já numa profissão de carteira 

assinada você tem os seus direito”. 

 Insegurança 

Financeira e 

trabalhista 

2 GF2: “Mas em compensação também não tem nenhuma 

segurança, não tem o certinho no final do mês, a carteira 

assinada”. 

 Falta de camaradas 1 GF1: “Antigamente saí com o barco era difícil com o mar bravo 

e num tinha barco, num tinha comandado. Hoje tem o barco e tá 

difícil arrumá camarada”. 

Permanência Liberdade 4 GF2: “Porque em outro trabalho você tá preso, já na pesca você 

num tá”. 

 Opção  2  GF2: “Não, agora acabô o contrato, tô pescando novamente, eu 

tenho barco, tô trabalhando no que é meu”.  

 

Imagem da 

profissão 

Perigosa  

 

2  GF7: “É que a pesca é muito sofrimento, é se arriscá muito”. 

 

 Vida difícil 

 

2 GF2: “Mas eu num quero pros meus filho o que eu passei não, 

acho que a mesma coisa eles [apontando para o grupo] minha 
vida foi uma coisa horrível.” 

 

As categorias, por sua vez, se desdobram em subcategorias que passaremos a 

apresentar. No grupo focal, a categoria ‘saída da pesca para o porto’ segue na mesma 

direção da categoria ‘abandono da pesca’, surgida nas entrevistas com pescadores. 

Esta pareceu ser uma preocupação constante e o tema também ganhou espaço na 

discussão do grupo que, sobre o assunto, assim se manifestou: GF5: “Só que o 

desenvolvimento chegô no nosso lugá e a maioria do pessoal qué saí da pesca”; GF6: 

“Com o desenvolvimento veio as indústria como esse porto do Açu, acho que 30% do 

pescadô de Atafona, abandonô a pesca, a maioria venderam os barco”; 
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GF2: Principalmente o pescadô nato, com 50, 60 anos até uns 40 anos, 

inclusive eu, troquei minha carteira como muitos trocaram, e quando 

tivé outra oportunidade eu... Eu trabalhei lá, trabalhei no Rio, trabalhei 

no porto do Açu né, se tivé uma oportunidade eu volto a trabalhá no 
porto do Açu. 

 

 Por sua vez, GF3 afirmou: “Mas rapaz, é claro! O cara que vai trabalhá lá ele 

tem uma carteira assinada, lá ele vai tê os direito pra família, ele vai tê assistência 

médica, ele vai tê tudo. E nós aqui?”. 

 O abandono da pesca no grupo focal surgiu de modo mais contundente e 

permeado pelo receio do fim da pesca. Essa ameaça, atribuída à chegada do porto, é 

responsável pela preocupação entre os participantes.  

 A subcategoria ‘negação de direitos’ foi apontada no grupo focal como uma 

‘dificuldade para a profissão de pescador’ tendo sido mencionada nas seguintes falas: 

GF2: “Você vê que no Rio tá tudo com carteira assinada”.  GF3 reforçou dizendo: 

 
[...] Mas aqui ninguém tem o direito [...] Quando eu era presidente da 

colônia, o sujeito aposentava com 25 anos de serviço, depois que eu 

saí acabô tudo. Agora só com 60 anos, o sujeito que tivé com uma 
situação muito difícil e ele venha a adoecê, ó o que acontece: o 

Ministério do Trabalho vai tê que dá o direito do defeso em qualqué 

momento que a família tivé passando necessidade por falta de 
embarcação, problema no motô, ele vai tê que dá naquele período. 

Então o seguro desemprego não precisa sê mais anual. Vocês sabia? 

É, num precisa sê mais anual. É porque eu ouço muito a “Voz do 
Brasil” então tudo isso a gente vem aprendendo. Então o quê que vai 

acontecê, se causo você tivé numa situação difícil com sua família o 

Ministério do Trabalho é obrigado a te dá os seus direito, uma 

embarcação quebrada ele vai tê que dá. Mas, se chegá nos ouvido do 
presidente da Colônia, ele vai escurecê isso e, vai dizê que num dá 

nada. A senhora tá entendendo? É isso que eu quero falá.  

 

E, GF4, por sua vez corrobora: “Infelizmente, a Secretaria e a Colônia de pesca 

pra mim nunca valeu de nada”. 

 A concessão de benefícios regulamentados para os pescadores profissionais que 

exercem atividade pesqueira de forma artesanal só se efetivou por meio da Lei nº 

10.779 de 25 de novembro de 2003 (BRASIL, 2003), que assim dispõe no Art. 1º: 

  

O pescador profissional que exerça sua atividade de forma artesanal, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de parceiros, fará jus ao benefício de seguro-

desemprego, no valor de um salário-mínimo mensal, durante o 
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período de defeso de atividade pesqueira para a preservação da 

espécie.  

 

 Para receber o defeso, é preciso que o pescador apresente um conjunto de 

documentos listados no Art.2º da mesma lei, inclusive seu registro de pescador 

profissional devidamente atualizado. No entanto, muitos desses trabalhadores não 

possuem o registro que lhes confere o direito. Um exemplo é a situação que EP17 nos 

relata: 

 
Trabalho na pesca, trabalho no barco de outra pessoa, mas o meu 
ganho depende do peixe que eu pegá. Comecei a pescá com quinze 

anos, mas não tenho a carteira não, uma vez eu fui lá na colônia lá, 

falaram comigo que eu num podia tirá a carteira porque eu num era 

pescadô, eu fui, aporrinhei e num fui mais. Aí uma semana depois 
quando eu cheguei do mar, o cara que tava lá na colônia lá, foi lá pegá 

peixe no barco e aí eu falei: eu num sô pescadô como é que você qué 

comprá o meu peixe?! Eu num dei o peixe não.  

 

 

No grupo focal, a subcategoria ‘insegurança financeira e trabalhista’, também 

foi apontada como uma das dificuldades enfrentadas por essa atividade, que se amplia 

diante de possibilidades surgidas com a construção do porto. A insegurança, em 

contrapartida com a autonomia da profissão de pescador artesanal, não diz respeito 

apenas à garantia de direitos trabalhistas, mas também à integridade física dos seus 

profissionais. Isso nos foi revelado no seguinte depoimento: GF2: “Eu não tenho 

segurança nenhuma na parte física ou financeira”. 

Esse aspecto, também explorado na análise das entrevistas, no grupo focal se 

confirma. Como dito lá, as precárias condições que lhes são impostas tornam o trabalho 

altamente perigoso. Com o porto, os perigos que causam insegurança se ampliam. 

A dificuldade de ‘camaradas’ embora tenha surgido em uma única fala, obteve 

aquiescência dos demais participantes, que acenaram afirmativamente diante da 

exposição do companheiro. Esse argumento também se manifestou nas falas dos 

pescadores no momento da entrevista. Por isso, consideramos relevante apresentá-la 

nesta análise. No grupo focal, ela é retomada no argumento do GF1, que sobre isso 

assim se expressa: “Antigamente, saí com o barco era difícil com o mar bravo e num 

tinha barco, num tinha comandado. Hoje tem o barco e tá difícil arrumá camarada”. 

Mesmo com todas as dificuldades apontadas, a ‘permanência’ na pesca parece 

ser decisão clara de alguns que reconhecem ser a pesca o porto seguro, aquele trabalho 
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sempre disponível, já que assim está na natureza e sua ciência é familiar e, 

consistentemente, consolidada. Assim como nas entrevistas, também no grupo focal foi 

atribuída à liberdade a afinidade e a opção pela pesca. Essa subcategoria foi discutida 

entre eles, quando mencionamos ter percebido nas entrevistas a opção pela liberdade e 

autonomia próprios do trabalho na pesca. O resultado da reflexão está ilustrado no 

seguinte diálogo:  

 

GF7: Autônomo né?  

GF2: Vai e volta a hora que quer né, porque nesses trabalhos tem hora 
pra entrá e pra saí, pra almoçá, pra lanchá, tem horário pra tudo.  

GF3: O mal dessas empresas é isso.  

GF1: Eu mesmo já trabalhei com horário, cumpri horário por semana. 
No começo tem dificuldade, mas depois acostuma.  

GF2: É, depois se acostuma.  

GF6: Estranha um pouquinho, depois acostuma.  

GF3: Depois acostuma. Eu já trabalhei em várias empresas. Pôxa, 
tinha dia que a gente saia meia-noite com o navio jogando água na 

cara da gente, tinha que corrê atrás, o mar molhava todo mundo dos 

pés à cabeça, então não dormia não, sabe?! O navio furado, quase indo 
pro fundo, tinha que pegá aquele mangote de pressão de água quase 

indo pra boca do incêndio precisava dois homens me amarrá, senão eu 

ia pará lá na boca do inferno, é mole?! Qualquer hora! Num tinha hora 
não, se tivesse dormindo tinha que pulá na hora: ah, num dá, agora 

não, vou daqui a pouco, é ruim heim! Vai dizê que daqui a pouco vai, 

que vai pra rua na hora.  

GF6: Hoje em dia, até uns tempo atrás, o pessoal tava exigindo que 
você, você geralmente trabalha quinze e folga quinze, ou trabalha dez 

e folga dez ou trabalha um mês e folga um mês, na área marítima, mas  

é que ali você tá fazendo o que te patrona entendeu, mas que a 
Marinha exige, exige. Você num pode depois das seis horas mais 

trabalhá na água  

GF3: Você trancado numa área marítima tem serviço que você num 

pode dizer que não vai fazer aquele trabalho porque fica difícil, aí, na 
próxima semana você já tá na rua.  

 

Mais adiante, quando o assunto retornou, ao ser abordado o trabalho na pesca 

por prazer, a liberdade é reforçada no diálogo: 

GF1: O prazer da liberdade né? 

GF2: Porque em outro trabalho você tá preso, já na pesca você num tá. 
GF7: Eu num quero esse prazer não, eu quero ficar preso. 

GF6: O futuro é todo mundo ficar preso. 

GF3: Não, a pesca num vai acaba não. A pesca nunca acaba só que vai 
ficar muito mais distante. 

GF4: Com essa área do complexo do Açu aqui essa área vai sê 

interditada, num vai poder pescar. 

 

Pela relevância, a ‘opção’ fica apontada como subcategoria e está presente nas 

falas de dois sujeitos, como, por exemplo, GF7(22): “É uma segurança, aconteça o que 
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acontecê lá fora, de bom ou de ruim eu sei que se eu retorná eu vô tê o sustento pra mim 

e a minha família”. 

Também no grupo focal, os pescadores participantes confirmaram a ‘imagem 

que possuem da profissão’. Essa categoria se desdobrou em duas subcategorias. A 

primeira: ‘perigosa’, foi declarada por: GF2: “Pra podê trabalhá e podê voltá com 

segurança porque a gente vai pro mar e num sabe se volta”.  

A segunda subcategoria, ‘atividade difícil’ encontrou respaldo também no 

grupo focal, no diálogo entre GF2 e GF3: 

 

GF2: Mas eu num quero pros meus filho o que eu passei não, acho 

que a mesma coisa eles [apontando para o grupo] minha vida foi uma 

coisa horrível, é a mesma coisa pra eles, eu acho que eles também 

sofreram demais com a vida. 
GF3: Não, isso é o nosso dia a dia. 

 

 O ponto alto das exposições dos pescadores sobre o tema pesca esteve centrado 

nas dificuldades desta atividade, desassistida de direitos trabalhistas e perigosa. Diante 

dos perigos a que são expostos, esses homens do mar se preocupam com a falta de 

camaradas. Segundo eles os camaradas que se afastam da pesca, vêm buscando no porto 

condições mais seguras de trabalho. No entanto, dentre os participantes do grupo, a 

defesa do trabalho na pesca esteve presente e sua opção se justifica pela liberdade que 

possuem em administrar seu trabalho e por considerá-la um porto seguro, no sentido 

que essa atividade lhes garante, de alguma forma, o trabalho. 

4.2.2.2 Tema: Porto 

A discussão sobre o porto também esteve presente no grupo focal, configurando-se 

como tema importante nos debates. Sobre o assunto, as conversas giraram em torno do 

impacto que o porto causou sobre o pescador, constituindo-se como única categoria. 

Essa categoria, por sua vez, foi desdobrada em subcategorias. Algumas, a fim com às 

também traçadas na análise das entrevistas com os pescadores. 
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Tabela 5: Tema “Porto” – grupo focal pescadores.  

CATEGORIA SUBCATEGORIA F EXEMPLOS 

Impacto para o 

pescador 

Ruim para os 

pescadores antigos 

4 GF2: “[...] a gente já tá passando da idade não foi um bom 

resultado não pra nossa região não”. 

 Bom para os jovens 3 GF2: “Foi o que eu falei antes, o porto do Açu, o 

desenvolvimento desse porto aí foi bom pra um lado, pra 

quem é jovem, pra quem estuda pra quem tá pensando no 

futuro”. 

 Invasão do pesqueiro 1 GF4: “Com essa área do complexo do Açu aqui essa área vai 

sê interditada, num vai podê pescá”. 

 

 Prejudicou a atividade 

da pesca 

 

1 GF5: “Isso aqui vai sê só pras embarcações grande vai jogá 

pneu na água, vai jogá ferragem, vai jogá tudo na água e 

ninguém vai podê fazê nada aí”. 

 

 No grupo focal, ficou apontado que a presença da empresa e a construção do 

porto foram classificados como algo ‘ruim para os pescadores antigos’ e essa 

avaliação constitui-se em uma subcategoria. Sobre isso, assim argumentam: 

 
GF2: A gente já tá passando da idade não foi um bom resultado não 

pra nossa região não. 

GF3: Num foi tão bom não, mas eu fui vê isso já quase passando um 

tempo, mas o início do serviço da ponte quem começô fui eu, eu 
trabalhei monitorando aquela área toda pra construção da ponte, 

andando lá e cá e vendo essas coisa toda, do ponto zero que fizeram o 

caminho da ponte até mais lá fora, aonde tava fazendo os canais, aí foi 
assim tá entendendo?!. 

 

 Mais adiante retomam a reflexão sobre o fim da pesca com o movimento do 

porto e então confirmam suas preocupações com os pescadores antigos e assim 

dialogam: 

GF2: Foi o que eu falei antes, o porto do Açu, o desenvolvimento 

desse porto aí foi bom pra um lado, pra quem é jovem, pra quem 

estuda pra quem tá pensando no futuro mas pra quem é pescado e tá 
com uma certa idade foi prejuízo enorme. 

GF3: Prejuízo enorme! 

GF7: Vai pra mais longe. Dificuldade, muita dificuldade. 

GF2: E com certeza, ele com mais idade e com menos força, menos 
coragem, vai sê muito mais difícil fazê. 

 

 Este tema no grupo focal ganhou expressão nas falas dos participantes deixando 

claro o incômodo ou a instabilidade que sua presença provocou entre eles, 

especialmente entre os mais antigos e os donos de barco.  Os prejuízos que o porto já 
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trouxe para a pesca na fase da sua construção e a ameaça já decretada quando estiver em 

funcionamento foram frequentes nas falas. 

 Já as oportunidades que a vinda da empresa e do porto estão trazendo para os 

jovens, especialmente aqueles que possuem escolarização, foram consideradas um 

impacto bom. A subcategoria, ‘bom para os jovens’, encontra referência nas falas de 

GF2: “O porto do Açu na realidade foi bom pra quem é jovem né. Pra quem tem um 

certo estudo, não pra quem vive da pesca mas pra quem sabe fazê outra coisa” e de GF6 

que assim se expressa: “O filho de pescadô hoje, pouco se aprofunda na pesca, a 

maioria num qué, a maioria dos filho de pescadô num segue o caminho do pai.”  

A subcategoria ‘invasão do pesqueiro’ pela empresa para a construção do 

porto, ganhou destaque neste instrumento na fala de GF4: “Com essa área do complexo 

do Açu aqui, essa área vai sê interditada, num vai podê pescá”.  

 Mais uma vez estamos diante de um ponto importante de nosso estudo. Assim 

como nas entrevistas, essa questão se afirma com relevância e nos remete a reforçar a 

compreensão que desejamos imprimir sobre disputa de território nesta análise. Por esse 

motivo, embora tenha surgido na fala de um pescador, o grupo demonstrou aprovação 

ao argumento do companheiro.  

A disputa do território, da qual são nossos pescadores os vencidos, define-se 

como luta para impedir a apropriação do espaço. Este, se não de pertencimento dos 

pescadores por meio de registros legais, por tratar-se de espaço aberto, natural e de bem 

comum, era considerado como tal pelas vias da moral, por ter sido explorado, por 

gerações, desde 1622, pelos ancestrais desses moradores. Segundo informação de 

Ribeiro e Boden (2012), já citados quando da análise das entrevistas, a ocupação do 

espaço ocorreu quando da chegada dos pescadores de Cabo Frio, que vieram 

desenvolver a atividade da pesca naquele local e inauguram o município.  

Essas disputas incluem, segundo Ribeiro (2005, p. 12459), “confrontos entre 

representações sociais, universos simbólicos, valores e diferentes formas de 

interpretação das condições materiais de vida”. Nesse sentido, o território const itui-se 

também em espaço social com estrutura própria, definida como lugar social de um 

grupo que detém sobre ele conhecimentos específicos, construídos de modo particular. 

Interessante apoiar essa discussão também no que define Bourdieu (2008, p.27) sobre 

espaço social. Para o teórico, “O espaço social é a realidade primeira e última já que 

comanda até as representações que os agentes sociais podem ter dele”. As 

representações que os pescadores têm dele construídas são diferentes das construídas 
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por aqueles que chegam e se apropriam, expulsando os nativos em nome do capital 

econômico. 

 Também a subcategoria ‘prejudicou a atividade da pesca’ foi extraída da fala 

de GF5: “Isso aqui vai sê só pras embarcações grande, vai jogá pneu na água, vai jogá 

ferragem, vai jogá tudo na água e ninguém vai podê fazê nada aí”. Por essa fala vemos 

reafirmada uma das consequências da instalação do porto também apontada nas 

entrevistas. 

4.2.2.3 Tema: Escola 

O tema escola ganhou centralidade nos instrumentos da pesquisa, tendo em vista 

que a construção do porto do Açu colocou os pescadores diante da escola como meio 

para manutenção da sobrevivência. As experiências desses sujeitos com a escola foram 

breves, caracterizando, para alguns, “o não lugar”, como ilustra a Tabela 6.  

Tabela 6: Tema “Escola” – grupo focal pescadores. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS F EXEMPLOS 

Retorno para 

aprender a consertar 

motor de barco 

 7 GF7: “É a gente tá fazendo um curso então tamo na escola”. 

Não lugar  4 GF3: “Pescadô num qué ir pra escola não”. 

Motivos para o 

abandono da escola 

Pescar 4 GF7- “[...] e naquela época tinha muita dificuldade e aí a 

gente pescando, a gente andava sempre com seu dinheiro”. 

 Falta de incentivo 2 GF1: “Eu fiz até a 4ª séria, eu tive dificuldade né, porque 

naquele tempo era pouco incentivado a escola”. 

Visão Importante 14 GF2: “E nós aprendemo que o estudo é fundamental, o 

estudo é fundamental, a gente sem estudo num é nada hoje 

em dia”. 

 Lugar de ensinar e 

aprender 

5 GF1: “Eu acho que a escola é a formação do ser humano né. 

Ali você aprende tudo né?!” 

 Não vale a pena 5 GF1: “No caso da pescaria não”. 

 Sem qualidade hoje 3 GF9: “Porque hoje tem muito aluno que, às vezes, nem tem 

capacidade e passa”. 

 Aprender a se 

relacionar 

2 GF2: “Apesá que no relacionamento a formação e o estudo 

abre muito a mente da pessoa né, às vezes um problema 

pequeno se torna uma bola de neve né”. 

 Incerteza 2 GF6: “Eu num posso dizê que vô pra determinado lugá fazê 

um curso e ficá lá dois mese que eu não tenho como me 

mantê dois mese, e minha família? Eu tenho que trabalhá o 

dia a dia para mantê ela”. 

 Ameaça para a pesca 2 GF2: “Aprendê a fazê currículo né?! Pra pescá não precisa 

de currículo, se todo mundo fizé currículo a pesca acaba. Já 

tá acabando”. 
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No grupo focal, constatamos que estar frequentando o curso de Operador 

Mantenedor de Embarcações de Pesca Artesanal ou curso de conserto de motores, como 

a ele se referem, significa ter retornado à escola. Para esse fim, os pescadores que nele 

se inscreveram admitem a possibilidade de ‘retorno à escola’. Esse aprendizado não é 

buscado na perspectiva de abandono da pesca para ingresso no porto, mas para 

permanecer em atividade relacionada à pesca. Podemos confirmar essa posição no 

seguinte diálogo:  

 

GF7: É a gente tá fazendo um curso então tamo na escola. 
GF6: Tô tentando me atualizá. 

GF2: Mas geralmente o cara que pesca ele sabe o básico do motô, um 

GPS, um motô, uma solda, com certeza, o básico do barco ele tem que 
sabê. 

GF6: Se ele num soubé o básico ele nem vai pro mar. 

GF1: Eu mesmo nesse curso eu sei tudo. 
GF4: Eu queria fazê esse curso ha três meses atrás, mas comecei agora 

mas eu soube que eram vinte e três pescadô só tem seis na sala. 

GF3: Tô na escola ainda, [se referindo ao curso de conserto de 

motores] muito importante! Bom, já é a segunda vez que eu tô 
fazendo curso aí, fiz o primeiro [Beneficiamento do pescado] e agora 

é o segundo. 
 

No grupo focal, surge ainda outra posição em relação ao ‘retorno à escola’, que 

não se define propriamente como um não retorno, mas como uma possibilidade em 

segundo plano. Foi o que destacamos na fala de GF2:  

 

Pra mim ela tá em segundo lugá [...] Tô tentando recuperá né mas, a 
família em primeiro lugá né [...] A gente não vai deixá assim, é porque 

a prioridade é a família e o trabalho que a gente sabe fazê, portanto 

troquei minha carteira, tô fazendo aqui o curso, quando tem curso da 

Marinha às vezes eu faço, me aprimorando, me atualizando mas tem 
que tê tempo pra isso entendeu? 

 

 

No grupo focal, o ‘não lugar’ na escola também entrou no debate e os 

comentários de GF3 e de GF2 circularam sobre: a prioridade para o trabalho da pesca 

imposta pela necessidade de sobrevivência; a opção do pescador que não julga 

necessária a escola para a atividade da pesca; e o preconceito que, por exemplo, na 

percepção de GF2, está presente na escola quando se deseja nela ingressar ou a ela 

retornar. 
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Sobre o assunto, assim se pronunciaram: GF3: “Pescadô num qué ir pra escola 

não”; GF2: “Que hoje em dia, infelizmente, em nosso país, nós vivemo um país de 

preconceito de raça, de cor, de idade, você vê que os idoso não tem mais espaço, 

raramente tem” e GF2: “No barco o analfabeto num atrapalha” e, prossegue: 

 

É o seguinte, antigamente, quando a gente era mais jovem, a opção da 

gente era só trabalha pro auto sustento da nossa família porque os pais 

da gente num tinha um meio de sobrevivência então, a gente tinha que 

trabalhá mais um pouquinho até que melhorasse a situação da família 

né? 

  

 O não lugar na escola dos pescadores artesanais que participaram do grupo focal 

só confirma o não lugar de muitos brasileiros nessa instituição escola. Afastados dela, 

construíram conhecimento de forma peculiar, que lhes têm permitido sobreviver na 

sociedade letrada que os discrimina. Sobre o afastamento da escola, quando têm 

possibilidades de retornar, se deparam com outra situação, apontada nas falas de 

diferentes sujeitos da pesquisa: na fala do GF2 e, mais à frente, na fala de duas 

mulheres.  Eles chamam a atenção para o fato que, além do não lugar na escola do 

adulto trabalhador, analfabeto, desqualificado e em situação de vulnerabilidade, está 

presente também o problema do preconceito, principalmente com o idoso que, por 

vezes, é desrespeitado em suas especificidades e seus direitos. Esse dado nos faz refletir 

sobre outros tipos de preconceitos que circulam na modalidade da EJA, tais como o 

rótulo da incapacidade. Embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

proclamada pela resolução 217(III) da Assembleia Geral das Nações Unidas de 10 de 

dezembro de 1948, estabeleça no Art II que  

 

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, 

seja de raça, cor, sexo, língua,  religião, opinião política ou de outra 

natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer 

outra condição.  

 

 E mais, de acordo com o Art. XXVI todas as pessoas têm direito à instrução. 

Esses direitos, além de respeitados, precisam constar das pautas permanentes de 

discussão no interior das escolas e, principalmente nas salas de aula. 
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 O ‘abandono’ da escola também entrou na conversa e foi unânime no grupo 

focal. Os motivos para o abandono se constituíram nas subcategorias que passamos a 

apresentar: ‘pescar’ foi uma das razões apresentadas por GF7 que assim argumentou:  

 

Engraçado que eu falo até em uma autonomia né, você pensa em 

trabalhar e ter seu dinheiro próprio né, e às vezes os pais não têm 

condições de dá o que a gente quer, e todo jovem gosta de uma roupa 

boa, gosta de passear, gosta de fazer um ‘laxe’, gosta de andar com 

seu dinheiro e, naquela época tinha muita dificuldade e aí a gente 

pescando, a gente andava sempre com seu dinheiro. Então, às vezes a 

gente abandonava mais a parte dos estudos por isso. 

 

 

 O abandono da escola para ‘pescar’ além de condição para sobrevivência surge 

como caminho para ter o próprio dinheiro. O diálogo entre GF1 e GF2 confirma a 

história de cada um com a pesca: 

 
GF1: No meu caso, eu jovem né, todo jovem né precisa ... meu pai era 

pescadô, sempre tava na beira do porto né aí os filho qué sempre a 

profissão do pai, aí começa jovem a querer ir pescar.  

GF2: Na verdade hoje a gente não aconselha os filhos a ir pescá, hoje 

não! Eu tenho dois filho, e num pesca, e nem quero que eles pesca 

também não. Quero que eles estude, mas num pesque.  

GF1: Ele num falava sobre isso não, minha mãe é que num queria. 

Queria que a gente estudasse. A mãe sempre falava: “ó, estuda heim!”, 

mas a gente tem aquela influência né, novo, querendo pescá, e se entrô 

na pesca, é de tal maneira que num sai mais e depois que entrô 

abandonei o estudo, não segui, eu fiz só o primeiro ano só, num 

consegui..., num é que eu não quis né, a pessoa entra de uma tal 

maneira na pescaria, que aí num consegui saí mais.  

 

 Mais adiante, provocamos GF8 para falar sobre o assunto. Percebemos que, 

muito tímido, esse pescador preferia observar e apoiar com acenos as falas dos 

companheiros. Sobre sua experiência nos conta que: “É, eu parei pra pescá, eu queria 

estudá, mas precisei ajudá meu pai, camarada é difícil né eu fui sê camarada, aí eu tive 

que pará de estudá.” 

 A ‘falta de incentivo’, outra subcategoria do abandono, também foi apresentada 

como motivo para a evasão. Essa justificativa foi apresentada por GF1, que assim 

revelou: “Eu fiz até a 4ª séria, eu tive dificuldade né, porque naquele tempo era pouco 
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incentivado a escola” e, GF6, corroborou prosseguindo: “Hoje não, hoje o governo 

incentiva os aluno, as criança a ir pra escola naquele tempo era ...”. 

Os pescadores participantes deste instrumento também participaram da 

entrevista, por isso, algumas visões que possuem da escola se repetem em suas 

contribuições no grupo focal. No entanto, nas reflexões, outras novas surgiram, talvez 

por se sentirem mais seguros e respaldados no grupo, ou mesmo pela oportunidade de 

estarem juntos refletindo sobre temas que, nesse momento, também lhes instiguem.  

Na categoria ‘visão’ que possuem da escola a subcategoria, ser ‘importante’, é 

manifestada entre os pescadores que assim dialogam sobre o assunto:  

 

GF2: E nós aprendemo que o estudo é fundamental, o estudo é 
fundamental, a gente sem estudo num é nada hoje em dia. 

GF6: Ali que é o seguimento da vida da gente né? 

GF2: A escola é boa e é nós, nós tamos aqui! 
GF7: Eu acho também que é boa. 

GF1: Fundamental.  

GF7: Hoje, hoje primeiro lugá [...] porque eu quero ir. 

GF1: É preciso, é necessário. 
GF2: Hoje ela me faz falta, muita falta. Eu penso que eu podia estudá 

mais né. 

GF7: Não é muita falta não, é muitíssima falta! Infelizmente nós 
abandonamo, crescemo e hoje eu digo que ela faz muita falta. 

GF2: Até POP mesmo você precisa tê um estudo. Se você fô, vou falá, 

analfabeto ou semianalfabeto, você tem essa dificuldade, você precisa 
da ajuda do próximo, recorrê ao professô, assim.  

GF1: Ele sendo analfabeto ele olha uma carta náutica e não entende 

nada. 

GF6: O camarada tem mais dificuldade, ele precisa de um GPS, é num 
sabe. 

GF5: Mexê no GPS, ele sendo analfabeto ele tem dificuldade. 

GF2: Pra tudo tem que tê o estudo em nossa vida, em tudo, em 
qualqué nível de trabalho, em qualqué situação, qualqué formação é 

preciso. 

 

 Percebemos, nesse diálogo, que o grupo conduz a discussão no sentido que a 

escola pode ser importante, inclusive para melhorar o desempenho na atividade da pesca 

que, hoje, já conta com tecnologias que poderiam melhor ser utilizadas se o nível de 

formação dos pescadores fosse mais aprofundado. No entanto, também fica evidente a 

importância da escola como possibilidade de aquisição e melhoria do conhecimento 

para o trabalho e não, necessariamente, como trajetória formal de elevação de 

escolaridade ou de itinerário formativo no modelo tradicional da escola.  

 Ainda sobre considerar a importância da escola como o lugar para aprender a 

fazer e a qualidade de ser o lugar onde se adquirem conhecimentos importantes, 
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reafirma-se já na fase conclusiva dos debates, quando são instigados a pensar sobre a 

função que a escola deve cumprir no desenvolvimento do pensamento crítico diante da 

realidade e, sobre isso dão as seguintes contribuições: GF2: “Sabê seus direito [...] 

Conhecimento num tira”; GF3- “[...] hoje é diferente, já hoje, se num existí um ensino 

as pessoa fica cada vez mais pra trás, ele nunca vai tê um conhecimento próprio tá 

entendendo?!”; GF2: “A pessoa com estudo com uma mente mais aberta é mais 

diferente, ela pensa diferente né”. 

 

GF3- [...] por outro lado precisa e muito da escola. A senhora vê, eu 
em 83 já fiz o curso de patrão de pesca regional. Então esse curso de 

patrão de pesca regional abriu a minha mente muito mais do que era 

antes, porque eu conheci muitas coisa que eu num imaginava nunca 
que podia existi e, de lá pra cá eu fiquei sabendo que existe e já, já 

conseguiu melhorá muita coisa na minha vida. 

  

A subcategoria ‘aprender a se relacionar’, no grupo focal reafirma o que na 

entrevista sugerem sobre ser melhor. Como dizíamos lá, neste instrumento, percebemos 

a importância do respeito e da boa comunicação entre os camaradas para os trabalhos e 

a convivência no barco. Essa abordagem esteve nas falas de GF7 e de GF2, que seguem 

na direção do papel da escola no sentido de desenvolver o respeito mútuo. Assim se 

expressam: GF7: “Aprende a respeitá o próximo, a respeitá pai e mãe” e GF2: “Apesá 

que no relacionamento, a formação e o estudo abre muito a mente da pessoa né, às vezes 

um problema pequeno se torna uma bola de neve né”. 

Também a visão da escola como ‘lugar para aprender’, assim como apontado 

nas entrevistas é manifestada como, por exemplo, nas seguintes falas: 

 

GF3: É, estudá, conhecê algo diferente na vida, certo? Aí a pessoa tem 
que partir pra estudá. Eu adoro estudá, apesá de que eu já tô numa 

idadezinha boa, mas eu num desisto não, enquanto eu tivé vida e 

saúde, o negócio é estudá porque aí eu vô aprendendo mais alguma 

coisa, coisa que eu nunca sei, mas que posso sabê amanhã. 

 

GF2: Porque se a gente fô vê essa realidade. chegô há pouco tempo na 

nossa região e a tecnologia né? Então você tem que tá estudando 

sempre, o filho da gente mexe no computadô, eles têm essa facilidade, 

e nós têm essa dificuldade de num sabê mexê. 
 

No grupo focal, no entanto, outras visões mais críticas a respeito da escola 

também surgiram e se constituem em subcategorias nesta análise. A declaração de que 

‘não vale a pena’ foi uma posição que entrou na discussão e parece reafirmada a 



 141 

opinião de que, para a pesca, a escola não é necessária. Foi o que afirmou GF1 ao dizer: 

“Dependendo se o cara fô casado; o que o cara tá fazendo; da idade do cara, eu acho que 

num vale a pena não” e confirma GF1: “No caso da pescaria não”; GF3: “Não. Não 

precisa” e GF2: “Pra mim ela tá em segundo lugá”. 

A qualidade da escola também foi questionada e, diante dos argumentos, 

entendemos importante trazer os questionamentos para a subcategoria: ‘sem qualidade 

hoje’. O diálogo entre GF2 e GF9 nos aponta:  

 

GF2: Mas eu acho que a educação aqui em Atafona, aqui na nossa 

região de São João da Barra, antigamente era melhó que hoje em dia. 

GF9:Porque hoje tem muito aluno que às vezes nem tem capacidade e 
passa. 

GF2:Antigamente tinha série A, série forte, até você chegá na quarta 

série era quase oito ano e hoje em dia você vê uma criança de nove, 
dez ano tá na 5ª série, 6ª série. Hoje ninguém pode reprová, todo 

mundo tem que passá. (E aí o ensino fica sem qualidade.) Exatamente.  

 

 Percebemos, no grupo focal, preocupação com a defesa da atividade da pesca, 

presente, principalmente, quando se discutia a presença da escola como oportunidade de 

mudança de vida. Em defesa da pesca, destacamos duas visões de escola que 

consideramos relevantes nesse debate: incerteza e ameaça. Em relação à incerteza, 

destacamos as falas de GF2 e GF6. Sobre isso argumentam: 

 

GF2: Depois dos quarenta pra você arrumá um emprego de carteira 
assinada? É difícil né? Mercado de trabalho hoje é difícil. Agora um 

porto seguro que tem, largá uma coisa que tem experiência e aí chega 

lá num dá certo e aí, como é que fica? 

 

GF6: E geralmente o pescadô nunca tem uma reserva. Eu num posso 
dizê que vô pra determinado lugá fazê um curso e ficá lá dois mese 

que eu não tenho como me mantê dois mese, e minha família? Eu 

tenho que trabalhá o dia a dia para mantê ela. 
 

 A ameaça decorre da dificuldade que hoje os pescadores donos de barcos vêm 

sofrendo com a evasão de camaradas para o trabalho, o que tem trazido prejuízos e 

ameaças a atividade na localidade. Essa é uma preocupação contundente nas repetidas 

falas de GF2. Sobre isso assim se manifesta: 

 

Mas será que esse supletivo, as pessoas se formando não vai 
escasseando a pesca ainda mais não? Que quando tivé a primeira 

oportunidadezinha eles vão... Quem é analfabeto já tá querendo saí, 
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imagina quem já tem formaçãozinha [...] Bom, porque a maioria dos 

analfabeto hoje todo mundo trocô a carteira e tá saindo da pesca 

imagina se tivé uma formação?! Eu acho que aí acaba [...] Aprendê a 
fazê currículo né?! Pra pescá não precisa de currículo, se todo mundo 

fizé currículo a pesca acaba. Já tá acabando [...] A intenção dele é que 

se ele se formá, ele fica mais sabido do quê os outros e vão ficá, todo 
mundo vai sê proprietário e vai querê botá os outros pra trabalhá e 

num vai tê material humano né, ninguém vai deixá de sê proprietário 

pra sê funcionário, empregado [...] Todo mundo vai querê tê barco e 

vai pensá assim: vô querê botá gente prá trabalhá prá mim. 

 

 O tema escola foi muito rico neste instrumento, pois permitiu delinear o lugar ou 

não lugar que essa instituição foi, ou ainda ocupa, na vida desses pescadores. Ficou 

também evidente que, quando pensam em escola, associam sua importância a um 

aprender que trará benefícios ao trabalho na pesca e não como percurso de escolarização 

que se encaminhe à elevação da escolaridade. 

 Observamos que, no grupo focal, os pescadores demonstraram maior abertura 

para se posicionarem sobre os temas. Talvez por estarem apoiados no grupo, tivessem 

sentido maior segurança para se expressarem. A realização do grupo focal foi 

importante no traçado do modelo figurativo da representação social que trabalhadores 

da pesca artesanal têm sobre a escola em situação de conflito de território, tendo em 

vista que suas falas corroboraram com aspectos importantes encontrados nas entrevistas, 

ao mesmo tempo em que apontaram outros que foram definidores das representações 

sociais. 

 Segundo Jodelet (2002, p.22), as representações sociais são “[...] uma forma de 

conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social.” As visões 

positivas da escola, manifestadas nas falas dos pescadores entrevistados, tanto na 

entrevista como aqui no grupo focal, parecem traduzir conceitos previamente 

construídos de escola, com base no senso comum e partilhados por todas as pessoas, 

não apenas naquele grupo. Não se ouve dizer que a escola, em nossa sociedade, não seja 

importante, necessária ou que não seja lugar de aprender e de empoderar. Porém, as 

falas, na realidade, nem sempre traduzem, o que está por trás do que dizem, ou seja, o 

não dito.  

O não dito pode ser mais interessante e melhor indicativo de suas 

representações. Raros foram os pesquisados que comunicaram posição desfavorável ao 

significado que a escola pode ter para eles de forma direta.  No entanto, ao apresentarem 

suas justificativas para a ela não retornar, ou se revelavam que ela está em segundo 
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plano, deixam transparecer sua necessidade e importância para suas vidas hoje. Esse não 

lugar se materializou de diferentes maneiras, como acontece na vida de muitos jovens e 

adultos sujeitos da EJA que retornam à escola e dela evadem, num processo de idas e 

vindas, devido às dificuldades para se adequar à sua estrutura e à exigência em abrir 

mão de sua vida concreta: trabalho, família, etc. para nela permanecer.   

 Embora no discurso a escola seja importante, na prática, na vida objetiva de 

nossos sujeitos, será ela realmente é importante? Para aqueles pescadores que são donos 

de barco ou já com tempo longo na profissão, o “aprender fazer” e não o “estudar” pode 

ser o real sentido da escola. Quando dizem que estão na escola porque estão aprendendo 

a consertar motores, revelam o que dela esperam: contribuir para o trabalho da pesca. 

Mesmo verbalizando sua importância, revelam o que a escola realmente representa, no 

momento em que lhes é dito que na escola podem aprender a construir seu currículo. A 

resposta para essa utilidade da escola é imediata: “[...] Pra pescá não precisa de 

currículo, se todo mundo fizé currículo a pesca acaba” (GF2).  

4.2.3 Análise das entrevistas entre as mulheres da pesca. 

As mulheres da pesca constituíram sujeitos importantes deste estudo porque foram 

as primeiras, em maioria, a aceitar o convite para a reunião de apresentação do 

Programa CERTIFIC e do Projeto Rede Saber para alfabetização e letramento. Naquele 

momento, percebemos que seriam elas porta-vozes e o caminho para imersão na 

realidade psicossocial do grupo investigado. Essas mulheres que são esposas, mães e 

filhas de pescadores tiveram suas vidas e sua história plenamente envolvidas com a 

pesca.   

O histórico escolar das mulheres também revela o baixo índice de escolaridade, 

com pouquíssimas exceções de algumas que conseguiram concluir a Educação Básica, 

ingressar no Ensino Superior e uma que teve acesso à Especialização. Das quinze 

mulheres entrevistadas, segundo os dados do questionário, todas tiveram passagem pela 

escola, sendo que dez possuem Ensino Fundamental incompleto; três o Ensino Médio 

completo; uma, o Ensino Superior sem conclusão e uma, a Pós-graduação lato sensu. 

 Dentre elas, nove desenvolvem atividades ligadas à pesca. Os dados do 

questionário apontaram para o seguinte cenário: as atividades que hoje realizam não são 

muito diferentes daquelas em que iniciaram suas vidas no trabalho. Poucas mudaram de 

profissão: quatro tratam e vendem o peixe; duas descascam camarão; uma desenvolve 

serviços administrativos; uma disse que faz tudo de serviços gerais (lava, varre e limpa); 
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duas pegam e vendem caranguejo; uma disse que faz tudo do trabalho doméstico; uma 

desenvolve atribuições de técnica em meio-ambiente; uma alfabetiza adultos; uma 

desenvolve atividades de recreação infantil; uma trabalha na educação. 

4.2.3.1 Tema: Pesca 

 A primeira categoria que trazemos no tema pesca, é a ‘história na pesca’, cujo 

conteúdo revela trajetórias de vida que contextualizam o lugar de onde falam. Suas 

vidas sempre foram envolvidas com a pesca, já que são filhas de pescadores e, desde 

muito cedo, se viram de alguma maneira ligadas a essa atividade. Dentre os relatos, 

apenas EM4 é exceção dentre todas. Seu envolvimento com a pesca se inicia quando 

precisou acompanhar seu marido que, desempregado do trabalho de garçom, se engaja 

na pesca e nela permanece por cinco anos até que, com a chegada da empresa LLX, tem 

oportunidade de acesso ao trabalho em uma empresa prestadora de serviços. 

Tabela 7: Tema “Pesca” – entrevista mulheres da pesca.  

CATEGORIA SUBCATEGORIA F EXEMPLOS 
 

História na 

pesca 

 16 EM3: “A vida toda, filha de pescador, mulher de pescador, 

agora sou pescadora, tirei documento e tudo. Pescadora! [...] a 

vida inteira foi envolvida com a pesca, desde que nasci, já fiz 

cinquenta e oito anos”. 

Papel da 

mulher 

Administradora 11 EM1: “[...] o homem, ele tá acostumado, é o trabalho dele saí 

pro mar pesca e coisa e nós as mulheres é que tamos na 

dianteira de tomá os compromisso, nós é que assumimo os 

outros compromisso. O marido faz assim: ‘pega o dinheiro’, aí 

nós temos que dividir o dinheiro. Na verdade, nós né que 

administramo”. 

 Parceira 11 EM12: “[...] descasquei muito camarão ajudando meu marido, 

vendia peixe na rua quando ele trazia o peixe.” 

Visão da pesca Insegurança 

Financeira 

7 EM9: “Porque a pescaria também, não é um salário certo: um 

dia você pode ganhá um salário bom, no outro você pode não 
ganhá nada, depende, pode até ficaá com dívida do óleo, do gelo 

ou das despesa que fazem né”. 

 Negação de direitos 6 EM1: “Nossa realidade é dura, pescadô não tem direito”. 

 Raiz 2 EM1: “A pesca representa tudo né, é especial porque ela é 

nossas raízes né”. 

Imagem do 

pescador 

Ciumento 6 EM8: “[...] com muito sacrifício porque meu marido também 

num quiria, naqueles tempo ele tinha muito ciúme, aí num deu 

pra estudá”. 

 Livre 4 EM3: “É meio difícil! Porque eles gostam muito é de pescá, 

descansá né, da liberdade, eles ficam preso lá né, aí chega qué 

tomá uma cervejinha, dá uns beijinho, a senhora já tá por dentro 

já né?!” 

 Corajosos 

 

3 EM1: “ [...] é com muita coragem que eles saem ... embora eles 

pareçam assim aquela coisa! Mas eles têm um temorzinho, 

muitas vezes eu vi meu marido chorando”. 
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 Sobre as ‘histórias na pesca’ das mulheres entrevistadas destacamos, para 

exemplificar, os seguintes relatos: EM1: “Filha de pescadores já nasce da pesca. Toda a 

arte e “macete” da pesca a gente aprende desde criança”. 

 

EM8: Aí todo mundo trabalhô na pesca, todo mundo, era caranguejo, 

era peixe, quando a gente num ia pro caranguejo, a gente ia pro peixe, 

pescadinha, tarrafa, de rede, essas coisa. Minha vida era assim e dos 

meus irmão, a gente num saia do mangue, nem do rio. Já nasci na 
pesca. [...] Meus irmão mais velho pescava e então a gente ia ajudá 

eles e dali a gente acostumô, aprendendo, a gente botava puçá, 

pescava de rede de camarão, aí começô com o caranguejo. 

 

EM10: Tô nessa atividade da pesca desde os oito anos né. Eu comecei 
mesmo a mexer com peixe mesmo com oito anos de idade, ajudando 

mamãe. Minha mãe também trabalha na pesca. Aí a peixaria lá no 

caso, é do meu pai e da minha mãe né, e eu trabalho pra eles desde 

pequenininha. Foi aonde que eu casei, meu marido comprou um 
barquinho com meu irmão e a gente trabalha em grupo ali [...] Meu 

marido é pescador de caída, de rede, pega peixe, a vida dele também 

toda foi na pesca. 

 
EM11: Eu também desde criança descasquei camarão, eu vendi peixe 

pra comprar caderno pra poder estudar você acredita? Eu 
pequenininha, ai eu não gosto nem de falar disso que me dá vontade 

de chorar. Eu nasci na pesca, meu pai quando ia pescar eu, 

pequenininha, ficava na porta, acordava de madrugada e ficava na 
porta esperando meu pai levantar. Quando ele saia pra pescar eu 

queria ir com ele. Todo dia meu pai me levava de madrugada pra Ilha 

da Convivência, ele me deixava lá pra poder ele ir pescar, porque eu 
ficava na porta. Eu ficava na Ilha da Convivência na casa do meu avô, 

porque eu era fissurada por barco. 
 

 

Ser mulher da pesca, na fala das entrevistadas não é fácil; sua história de vida na 

pesca parece ser marcada por dificuldades que são abrangentes. Essas dificuldades 

relacionam-se às dificuldades na relação conjugal, às preocupações com o perigo a que 

seus maridos estão sujeitos no mar e às adversidades econômicas geradas pelas 

incertezas da pesca. A dificuldade nas relações, geradas principalmente pelo ciúme e 

pelo machismo está revelada na EM9, que possui nível de escolaridade mais elevado, ou 

seja, pós-graduação lato sensu:  

 
Olha, vou falar a verdade, muita gente tá mentindo pra você. Eu não 

vou mentir nada, mulher de pescador é muito complicado [...] Mulher 

de pescador é uma vida muito difícil, a minha é, só se ela não tiver 

estudo e tiver a mesma vida que ele. Mas, se você quiser um algo a 



 146 

mais, ou os dois vão junto, porque só um estudar e o outro não, o 

outro fica com a cabeça muito ultrapassada [...] É difícil, tem que ter 

muito diálogo, eu converso muito. Tem gente que fica de mal mesmo, 
tem mulher aqui que fica de mal mesmo, eu não fico de mal porque eu 

já tenho um cadinho mais de conhecimento e aí tenho paciência, 

quando eu vejo que ele, vejo que ele está zangado comigo por 
qualquer coisa, eu sento com ele e converso. 

   

 O aspecto relacionado às preocupações com seus maridos no mar está, por 

exemplo, na EM11: 

 

Oh, ser mulher de pescador não é fácil não. Porque a gente fica muito 

sozinha, a gente vive assim sozinha com os filhos, porque o marido 

vai pro mar, leva uma semana, tem pescaria que leva quatorze dias, 
vinte dias, que é a pescaria de plataforma, eles tem que parar às vezes, 

na pescaria de plataforma, eles vão pescar a isca pra depois pescar o 

peixe que eles querem, eles têm que ir lá pra Arraial do Cabo, então 
demora bastante. E até porque quando vem o temporal né, a gente fica 

tão preocupada, dá um nervoso, a gente fica tentar manter contato (?), 

saber se está bem, o quê que aconteceu. Mas eu vou te dizer, é uma 
vida muito difícil, muito sacrificada. 

 

 Também as dificuldades econômicas geradas pelas incertezas da pesca estão 

presentes, como por exemplo, na EM12:  

 

Olha, sê mulhé de pescadô, assim na época mesmo que meu marido 

pescava. Hoje ele tá aposentado por problema de saúde né, coração. 

Mas pra, era normal, era tudo difícil [...] A gente mulhé de pescadô, a 
gente só compra aquilo que pode [...] Mas a vida era assim, e a gente 

comprava o que podia: comprava roupa uma vez por ano, mas mesmo 

assim era uma felicidade! Ah Meu Deus! Eu só fiz o enxovalzinho da 
minha filha mais velha, que tinha uma porção de roupinha rosa né, que 

eu tive intuição que ela ia ser menina, porque quando eu comecei a 

comprar as primeiras roupinhas dela, eu primeiro comprei uma toca 
rosa, me deu aquela vontade! Então meu filho mais velho é o terceiro 

né, eu fiz esse enxovalzinho, essas roupinhas assim, todos os quatro 

usaram, as mesmas roupinhas, mesmo sendo rosa, tinha umazinha 

azul, tinha duazinhas rosa, uma eu ganhei, tinha uma azul, uma branca 
e umazinha verdinha clarinha que eu ganhei. Eu tenho até hoje essas 

roupinhas. Entendeu então? A gente não gastava dinheiro assim à toa. 
 

A atividade da pesca se desenvolve em unidades familiares em que a mulher tem 

papel definido. Muitas delas desempenham atividades diretamente relacionadas à 

profissão, por exemplo, as marisqueiras e as caranguejeiras. Algumas das entrevistadas 

que são marisqueiras chegaram a trabalhar em cooperativa, modalidade de trabalho que, 

na pesca, parece não ter alcançado muito êxito tendo em vista a falta de conhecimento e 
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informação sobre esse tipo de trabalho, o que ocasiona, por vezes, exploração da mão de 

obra. Ao serem interrogadas sobre o que significa ser mulher da pesca, as respostas 

sugeriram as seguintes subcategorias de análise: administradora; parceira e uma colocou 

também a função de psicóloga. 

Sobre ser ‘administradora’, obtivemos onze vezes a presença desse perfil. Eles 

estão presentes, por exemplo, no EM13: “No caso, a minha parte é administrá o 

dinheiro. Ele pesca me dá e eu resolvo tudo, é assim”; EM10: “Ele fica cinco, sete dias 

no mar, num passa disso não, no período que ele tá fora, eu que administro tudo. Essa 

função é própria da mulher da pesca”; 

 

EM1: [...] nós mulhé, o nosso papel é de administrá o dinheiro dele, é 
de fazê uma compra, entendeu, então nós somos parte “[...] o homem 

ele tá acostumado é o trabalho dele saí pro mar pescá e coisa e nós as 

mulheres é que tamos na dianteira de tomá os compromisso, nós é que 
assumimo os outros compromisso. O marido faz assim: ‘pega aqui o 

dinheiro’, aí nós temo que dividí o dinheiro. Na verdade, nós né que 

administramo. Então, o pescadô tem só essa preocupação, saí. Alguns 

às vezes vão e ... mas é muito raro. A mulhé tem mais facilidade, a 
mulhé, além de administrá ela vai lá e busca as informações pra seu 

marido. Essa é a fórmula, assim eu faço né, e acredito que as outras 

também. 

 

EM2: O papel dela é administrá né o que ele ganha, o pouco que ele 
ganha sabê administrá, porque senão o negócio fica feio. Tem uns né, 

porque tem uns que não entregam não, tem uns que vão pro bar bebê. 

A mulhé tem que pegá logo. Tem que sabê administrá, porque minha 

filha, o pouco que ganha, se não soubé administrá passa fome. 

 

EM14: Eu oh, ajudo muito a ele! Vou te falá em que sentido: tudo do 
barco, da embarcação sou eu que resolvo assim, o quinhão, o rancho, 

peça de motô quando arrebenta, tudo sô eu. É, o dinheiro fica sempre 

com as mulheres, ele faz o quinhão, mas eu que pago tudo, assim a 
responsabilidade, entendeu?! 

 

 Essas mulheres também se dizem ‘parceiras’ de seus maridos, algumas estão 

com eles em atividades diretamente relacionadas à pesca, outras estão trabalhando em 

outras atividades e com seus ganhos contribuem para a renda familiar. Essa 

subcategoria surge onze vezes dentre os relatos. Sobre a parceria na atividade da pesca 

está, por exemplo, a EM8:  

 

Olha, eu gosto do que eu faço, desde nova num era pra gostá, mas eu 
gosto. Meu marido pesca junto comigo, ele já pescô muito de caída, 

assim quando tinha assim uns dezoito ano, vinte ano, aí foi quando ele 



 148 

parô. Ele tinha um problema no pé e ele ia pro mar ficava assim dez, 

quinze dias no mar né, ficava em Macaé, ficava duas semana, mas ele 

tem um problema no pé que ele escorrega, porque ele nasceu com uma 
deficiência no pé, aí ele escorregava muito no barco aí ele ficava com 

medo. Aí a gente conversô, conversô e ficô no caranguejo. A gente foi 

conquistando os freguês, tudo mais e a gente tem os freguês certinho, 
e aí a gente tá até hoje. Então eu sô a parceira de trabalho também, 

muito.  

  

 Sobre contribuir para a renda familiar, exemplificamos com a EM2: “[...] o 

marido tem semana que não ganha nada, aí tem que botá o dinheiro dentro de casa né, 

tem que ajudá dentro de casa né, porque tem filho pequeno que gasta, aí tem que corrê 

atrás, não posso pará”. 

 Embora apenas uma entrevistada tenha declarado que ser mulher de pescador é 

ser psicóloga, percebemos que esse é um papel inerente à condição de mulher da pesca. 

Elas constroem, desde novas, sensibilidade para valorização e compreensão das 

dificuldades do trabalho de seus maridos, que o realizam num ambiente desafiador 

como o mar, e também para a rigidez com que eles conduzem suas vidas. A EM1 traduz 

esse papel:  

 

[...] a realidade deles faz com que a gente entenda a realidade deles, é 
como eu digo a você, eu sou psicóloga eu disse isso numa reunião: eu 

sou psicóloga você sabia?  Aí falo assim: eu só tenho a quinta série só, 

eu não tenho faculdade, não tenho o diploma de psicóloga, mas eu sou 

psicóloga de meu marido, dos meus filho, porque eu escuto eles. 
Porque a verdadeira psicóloga é aquela que se bota no lugá daquele 

que está passando e quando você se coloca no lugá daquela pessoa, 

você pensa assim: como eu gostaria de sê socorrida naquele momento. 
É aí que você vai buscá o remédio. O remédio que eu dou a eles, é a 

esperança que eu tenho na Bíblia. O conhecimento que tenho da 

verdade, essa é a esperança. Isso tudo melhó vem na frente, então esse 
é o remédio. Você conta assim oh: (mostra os dedos das mãos) cinco 

dedos tá na mão, mas cada um tá de um tamanho. Um dia tá pior, mas 

no outro vai sê melhó. Então a gente diz assim: eu sou psicóloga. E 

tem resultado, porque eles vão pro mar.Tem dias que meu marido diz 
assim: ‘É, hoje eu não peguei nem um peixe pra gente comê’. Aí eu 

digo assim: agradece a Deus assim mesmo, amanhã você vai e vai 

pegá. Tá vendo como é que é? Esse incentivo? Qué melhó remédio 
que esse?! Porque quem estudô a passagem de Jesus Cristo, Jesus se 

compadecia das pessoa. Você só pode ajudá ao próximo se se colocá 

no lugá dele. Porque você fala: eu amo, eu vou fazê, é fácil. Mas o 

negócio é você fazê a aplicação do seu amô. Essa é a chave né do 
verdadeiro amô. Então vou dizê a você: sou psicóloga ou não sou? 

  

 A religiosidade que perpassa suas visões de mundo e a forma de encarar a vida e 

o trabalho, talvez tenha inspiração na aproximação entre o trabalho da pesca e as 
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referências encontradas a essa atividade nos textos bíblicos onde podem ser encontradas 

referências ao pescador e à pesca tais como: “E disse-lhes: ‘Vinde após mim e eu vos 

farei pescador de homens’”
59

 e ainda, “Então Jesus disse a Simão: ‘Não temas; 

doravante serás pescador de homens.’”
60

 É comum, em comunidades de pesca a 

presença de várias igrejas cristãs. Essa observação extrapola o tempo da pesquisa em 

Atafona e esteve presente, também, na minha vivência em comunidade pesqueira no 

período de 1977 a 1984. 

 Segundo Woodward (2013, p.42), “Cada cultura tem suas próprias e distintivas 

formas de classificar o mundo. É pela construção de sistemas classificatórios que a 

cultura nos propicia os meios pelos quais podemos dar sentido ao mundo social e 

construir significados”. Por sua existência definida na pesca, e pelo sentido que 

atribuíram a essa atividade, essas mulheres têm construídas ‘visões sobre a pesca’. Esta 

categoria será analisada a partir de três subcategorias: a insegurança; a negação de 

direitos e a pesca como raiz.  

 A subcategoria ‘negação de direitos’ surgiu em seis relatos dentre os quais 

estão: a EM1: “Nossa realidade é dura, pescadô não tem direito” e a EM4: 

 

Só eu não concordava muito com ele sobre a pescaria, porque eu acho 

assim: a pessoa tudo que trabalha tem que ter seu dinheiro e carteira 
assinada. Ele não tinha carteira assinada. Eu penso assim: a pessoa 

que trabalha tem que ter seus direitos. Ele no Rio trabalhava de 

carteira assinada, eu era acostumada a ele ter os direitos dele.  

 

 A ‘insegurança’ está relacionada tanto à falta de garantias trabalhistas como ao 

ganho financeiro e sustento da família. Sobre isso encontramos argumentos, por 

exemplo, nos seguintes relatos: EM13: “[...] agora o pescadô é aquele negócio né, às 

vezes dá, às vezes num dá”; EM2: “[...] também não tem o salário certo. Uma semana 

ganha, outra não ganha, quando tá muito vento eles não pesca né; o mar às vezes tá 

muito agitado [...] ele tá até desanimado, porque tá desde os quatorze anos pescando e, 

não conseguiu nada na vida” e EM4: 

 

[...] Eu dizia: B, pensa bem. Ele passou no barco cinco anos, se você 

sai do barco, você sai com uma mão atrás e outra na frente. Aí ele 
disse: ‘o pió é ficá desempregado’. Aí eu ficava ali no pé dele: eu 

dizia: B, mas você me trouxe pra cá pra pegá um ramo desse?! Se eu 

adivinho eu não tinha vindo pra cá não, pra mim não dá. 

 

                                                
59 Mateus 4: 19 
60 Lucas 5: 10 
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 Considerar a pesca como ‘raiz’, está relacionado à própria origem desses grupos 

sociais, que são formados a partir dessa atividade. Encontramos menção a esta 

inferência nos seguintes relatos: 

 

EM1: A pesca representa tudo né, é especial porque ela é nossas raízes 

né, porque ali não tivemos professores, não tivemos diploma, não 

tivemos faculdade, mas sim a própria natureza o contato com o rio, o 
mar e os peixes, fez d’agente profissional. 

 

EM9: Os pescadores adultos querem morrer pescadores, amam o que 

fazem, não mudariam daqui. Eu sei, porque já fiz pesquisa de campo. 

Não mudariam daqui, amam o que fazem e não trocam a pesca por 
nada, nada! 

 

Assim como têm construídas visões da pesca, também constroem ‘imagens do 

pescador’. Essa categoria se desdobra em subcategorias que revelam um pouco dos 

seus pescadores: A característica que define a subcategoria, ‘ciumentos’, foi 

mencionada em seis relatos sobre a visão que possuem dos pescadores.  Sobre isso, os 

seguintes relatos exemplificam: EM14: “Ah, eu queria ser psicóloga! Mas meu marido é 

muito ciumento. Olha, esse aí é demais” e EM9: “[...] acha que a mulher vai namorar, 

não vai estudar, entendeu? Ao invés de eles ficarem com admiração da pessoa, eles 

ficam desconfiados da pessoa. Eles são muito cabeça dura e ciumentos”. Mais adiante, 

em outro momento do relato a mesma mulher confirma: 

   
[...] inseguros. Não é só ciumentos não; eles acham que a mulher está 

por cima deles, eles se sentem inferiores e acaba tendo uma série de 

problemas por causa dessa inferioridade. Mas eu falo que ele não é 
inferior, que ele não tem estudo, mas ele é bom, eu coloco logo ele pra 

cima entendeu? Eu tento o máximo. 

 

A subcategoria ‘livre’ é apontada quando colocada em contraposição à vida que 

imaginam que teriam seus maridos diante das possíveis oportunidades de trocar a pesca 

por um trabalho no porto. Como exemplo, destacamos os seguintes relatos: EM12: 

“Esse meu filho mais velho, tem trinta e três ano, ele diz: ‘mamãe, eu odeio, a pior coisa 

do mundo é eu sê mandado, mamãe!’ [...] esse negócio de ser mandado, só por Deus’” e 

no EM1: 

 

[...] na realidade ele é um homem que sempre trabalhou 
independentemente, não precisava de ninguém, ele pega o barco dele, 

vai pro mar, pesca o peixe, entrega o peixe e acabou [...] O pescadô é 
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livre, o pescadô vem de uma geração de índio, homens acostumado 

com o vento ficam pelado no mar, então vai ficá com bota, com roupa 

até aqui (mostrou o cotovelo e as pernas), como gente?! Como ele vai 
sobreviver?! Entendeu?! Tem pescadô que vai, se se der bem, que vá, 

mas não adianta. 

 
 

 No entanto, talvez o que mais lhes atraiam na direção dos pescadores seja a 

imagem de ‘corajosos’ que elas também construíram de seus maridos. Essa imagem 

está presente, por exemplo, na EM1: 

 

O mar é bravo, que eles têm o temor? Ele tem. Tem medo do mar? 

Tem. Tem medo do temporal? Tem. Até chorar, mas a coragem e a 

determinação que eles têm, é como o sangue que corre nas veias deles, 
de pescadô, é muito forte é muito difícil o pescadô passá o sufoco ali 

na barra [...] é com muita coragem que eles saem... Embora eles 

pareçam assim aquela coisa! Mas eles têm um temorzinho, muitas 

vezes eu vi meu marido chorando. 

 

Assim como entre os pescadores, esse tema também revela e identifica as 

mulheres da pesca, cujos destinos estiveram, até aqui, escritos na pesca. Ali nasceram, 

construíram suas famílias e sustentam seus filhos. Algumas, como apresentado nesta 

análise, também desempenham atividades na pesca como caranguejeiras, marisqueiras e 

no tratamento e venda do pescado. Administrar a vida da casa é o papel que 

desempenham na unidade familiar. Também são parceiras e revelam que suas vidas na 

pesca são muito difíceis tanto pela insegurança própria da atividade de seus maridos, 

quanto pelos perigos que estes enfrentam, ou, ainda, pelas responsabilidades que 

sozinhas assumem na ausência de seus maridos enquanto pescam.  

4.2.3.2 Tema: Porto 

É inegável que a chegada da empresa LLX e a construção do porto do Açu 

desestabilizaram a vida da comunidade da pesca artesanal de Atafona e os efeitos desse 

empreendimento naquela localidade não passaram despercebidos também pelas 

mulheres da pesca que vivem as mesmas angústias e ansiedades dos seus maridos. A 

divisão de posição entre aqueles que já conseguiram lugar de trabalho no porto, cujos 

efeitos têm visibilidade suficiente para aguçar o desejo de alguns e, por outro lado, a 

preocupação dos demais que não pretendem abandonar a pesca, uma vez que 

estruturaram suas vidas a partir dessa atividade e desenvolveram saberes específicos que 

favorecem o completo domínio sobre ela, são situações que se fazem presentes nas falas 

das mulheres.  
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As opiniões entre elas alternam defesa, descrença e preocupação em relação aos 

efeitos da construção do porto na vida do lugar, nas suas vidas e na atividade da pesca. 

Essas posições foram reveladas em suas falas no momento da entrevista. Na EM11, por 

exemplo, percebemos posição de ambiguidade nesse debate. Como esposa de pescador 

que abandonou a pesca em troca de oportunidade no porto, assume a posição de defesa.  

No entanto, essa posição conflita, ao mesmo tempo, com o seu lugar de irmã de 

pescador, que na pesca permanece e sofre os efeitos da disputa do território. Sobre a 

construção do porto assim se refere: 

 

No princípio, pra falar a verdade, as pessoas reclamaram muito do 

porto, porque achava que não ia mais poder pescar. Mas eu acho que 

hoje eles estão tendo outra visão. Porque também não é assim, 

pescador não pode mais pescar! Não. Bem no começo existiu um 
navio aí que era chamado ‘Chupa Cabra’, ele arrebentava com as 

redes dos pescadores, o meu irmão mesmo, com a chegada do porto e 

a construção da ponte, quando começou, eles jogavam muito, eles até 
chamavam de queijo, era tipo vários compensados juntos, que ficava 

grosso e uma roda imensa, com um buraco no meio. Eles jogavam no 

mar, então meu irmão pescando mesmo com a rede de camarão, o meu 
irmão pegou várias vezes isso e estragava toda a rede e, outra coisa, 

uma força imensa porque ele pescava sozinho. Então o que eles 

faziam, eles acabavam com o material de pesca deles. Na verdade, até 

a LLX pagou o material pro meu irmão, indenizou. É que meu irmão 
abriu um processo, tirou foto, porque prejudicou sim. Eu acho que 

agora, eles estão sendo menos prejudicados, no meu entender, porque 

agora já não tá mais acontecendo isso, eles já sabem direitinho aonde 
eles podem passar. 

  

Já na EM1, cujo marido e os dois filhos permanecem na pesca, percebemos 

posição firme na crítica contra a construção do porto, quando assim argumenta: “Mexeu 

é, a chegada do porto não mexeu só no local né, de onde o pescador tira seu sustento, 

ela tirou até mesmo a dignidade do pescador”. A declaração contida na EM2 resume a 

divisão de opiniões construídas a partir dos interesses ou oportunidades. Sobre isso 

assim se expressa: EM2: “Tá sendo muito bom para umas pessoas aí sabe, que agora 

eles têm carro, eles endireitaram a casa, porque o salário lá é bom né”. 

 A descrença pode ser ilustrada nos seguintes relatos:  

 
EM1: A política é fogo, ele tá fazendo de tudo pra tomar tudo, ele 

quer tomar tudo. Aí que eu falo na reunião: Pra que processo de 
compensação? Não tem compensação pra gente de jeito nenhum. Ali 

tem um projeto de compensação, mas outros dizem que não tem. 

Quem doou aquilo ali foi Eike Batista né?! Aquele terreno é da 
colônia, aí Eike Batista tem projeto de compensação, o IBAMA exige. 
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EM3: [...] é recado puro, é só pra assiná, por exemplo, eu vou lá aí a 
gente assina eles pega a assinatura da gente, assim a gente assina o 

nome pra bem está deles eles pega a assinatura e aí vem verba pra 

eles, pros pescadores, pra gente nada. 
 

 

 Essas observações iniciais introduzem as constatações presentes nas categorias e 

subcategorias de análise sugeridas no tema porto. 

Tabela 8: Tema “Porto” – entrevista mulheres da pesca 

CATEGORIA SUBCATEGORIA F EXEMPLOS 

Impacto ruim 

na pesca 

Perda do espaço de 

trabalho 

8 EM8: “[...] tá muito fraca, principalmente no rio, porque quando a 

maré tá assim muito pequena, os pescadô falam assim né: maré 

grande e maré pequena, quando a maré tá pequena os barco num 

passa aqui, tem que esperá a maré enchê pra podê os barco passá 
aqui. Muitos fala que tem a vê com a ponte. Porque eu num entendo 

muito né, os pescadô mais é que entende”. 

 Aumentou o 

perigo 

2 EM6: “[...] os navio é que podem trazê perigo, é perigoso”. 

Impacto na 

localidade 

Ruim 4 EM4: “Outra coisa que eu acho que também mexeu, é o meio 

ambiente. Tá modificando até esse rio Paraíba que eu não conhecia 

esse rio Paraíba; o meio ambiente e outra é, em vista de algumas 

coisas”. 

 Bom 2 EM5: “Modificou totalmente o município! O progresso veio, muito 

bom! Que empregô muita gente, ajudô muitos, que coitados tavam 

necessitados, precisando muito de um emprego”. 

Favoreceu o 

pescador 

Oportunidade de 

sair da pesca 

5 EM7: “[...] Os que gostaram foi porque entrou lá, foi trabalhá lá 

tiveram oportunidade”. 

 Melhorou a vida 

do pescador 

3 EM12: “Olha pra muito dos pescadô foram muito bom!” 
EM11: “E hoje, os pescadores que vão, eu tô me baseando mais 

assim, no meu irmão, nos meus primos que pescam camarão. 

Quando eles estão lá no porto do Açu, eles vão pescar, lá no morro, 

na baleia, são locais que são pesqueiros de camarão. Quando tem 

temporal, eles não tem como vir, porque o mar fica assim muito 

bravo, com muito vento, o que que eles fazem, eles já se refugiam lá 

no porto do Açu”. 

   

A categoria, ‘impacto ruim na pesca’, teve como subcategorias: a perda do 

espaço de trabalho e aumentou o perigo. Sobre ‘a perda do espaço de trabalho’, temos 

os seguintes exemplos:   

 

EM1: [...] mas o que mais me preocupa aí nesse porto é que os 

pescadô ainda não se deu conta de que os espaço deles eles vão perdê 

realmente esse espaço [...] o tráfico de navios que vai tê, os rebocadô, 
não vai mais deixá os pescadô acessá, porque eles tão vendo o piar, 

piar é isso mesmo? Isso o pear vai secá o espaço deles e eles ainda 

não se deram conta disso porque quando eles vê: ‘mas eu vô pescá no 
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meio deles’. E eu pergunto: como gente, esses navio é muito grande?!  

Então o pescadô artesanal é o de caída, que é a pesca do meu marido, 

e não tem como evitá de aproximá dentro de lá, porque as rede andam 
de acordo com as águas. Vai ficá realmente difícil. Até Macaé vai ficá 

difícil também. 

 

EM14: Mudou por completo, Há uns dois anos atrás quando estava 

começando a fazer, era muito dinheiro num mês que a gente tinha. 

Pode acreditar que eu tô falando com você aqui, porque aqui em casa 
eu que vejo tudo, então era muito dinheiro de novembro pra 

dezembro. Meu marido vai fazer um mês que ele não pesca; que tem 

vento nordeste, sudoeste e muito forte, então, eles compra gelo e tudo 
e só despesa acumulando. Quando vai vê, só Jesus! Piorou muita 

coisa, muita coisa, pra maioria. 

 

 O ‘aumento do perigo’ está associado ao tráfego dos navios. Nos relatos que 

seguem encontramos os seguintes depoimentos: EM6: “[...] os navio é que podem trazê 

perigo, é perigoso’ e EM10: “Futuramente eu acho. Por quê? Porque eles puseram a 

ponte no pesqueiro principal. Vai tê navio trilhando ali fora né? Norte e sul, e aí vai sê 

muito perigoso”. 

A categoria, ‘impacto na localidade’, divide as opiniões apontando para as 

subcategorias: ‘ruim’ e ‘bom’. A subcategoria ‘ruim’ faz emergir a questão da 

violência conforme pode ser constatado, por exemplo, nos seguintes relatos: 

 

EM5: Esse lugá aqui era abençoado, você podia deixá uma filha: vai 

minha filha ao matinê, forró, podia ficá despreocupada que nada ia 

acontecê. Porque eu já criei duas filha e sei. Hoje não, você sai com 

seu marido tem que se vigá na hora que entra pra dentro da tua casa. 
Isso ficô assim depois que a empresa veio não, depois que faliram. 

Trouxeram famílias! Inclusive tinha um pessoal que morava perto de 

minha casa que tiveram que ir embora; tiveram que ir embora porque 
a empresa deles faliram, a gente ficou com pena deles ir embora 

porque a gente pega amizade, tiveram que ir embora por quê? A 

empresa deles faliram, mandô todo mundo pra rua. Então o quê eles 
tão fazendo? Se juntando, assaltando casas. 

 

EM4: Pra mim, eu tô achando que a cidade tá ficando mais violenta. 

Antigamente a gente dormia com tudo aberto, hoje, a gente não pode 

mais ficar com a porta aberta não, porque tem muito garoto que tá 
usando craque e tá robando até caixa de fósforo. Quando eu vim pra 

cá a cidade era pacata, a gente podia dormir de porta aberta, hoje a 

gente num pode mais dormir de porta aberta. Hoje eu tenho medo de 

deixar minha casa aberta. 

 

Já a avaliação que o impacto foi ‘bom’ está centrada na possibilidade de gerar 

empregos e melhoria de vida fora da pesca. Sobre isso, o EM11, é um bom exemplo: 
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É um amigo nosso mais assim, mais antigo né, de uns sessenta anos, 

um dia desses ele teve na minha casa e falou assim: como que com a 

chegada do porto Atafona mudou! Ali onde moro mesmo, ali no 

CEHAB, como está diferente, as casas, todo mundo tá reformando as 
casas [...] As casa do CEHAB melhoraram pra quem conseguiu 

trabalhar no porto. Outra coisa que não havia aqui no CEHAB, era o 

pescador ter um carro. Hoje o pescador já tem um carro, hoje eu vejo 
as pessoas terem assim mais facilidades de conseguirem as coisas do 

que antes, mesmo eu também sabendo que tem muitos pescadores que 

tem casa boas, que tem carro, mas a maioria só tá conseguindo isso 
porque tá conseguindo trabalhar no porto. 

  

 A categoria ‘favoreceu o pescador’ está alicerçada na crença de que a 

construção do porto pode trazer ‘oportunidade de sair da pesca’. Essa subcategoria 

surgiu cinco vezes entre as entrevistadas. Por exemplo: EM8: “Pra muitos pescadô eu 

acho que foi bom né, principalmente pra quem tem estudo” e,  

 

EM4: Algumas coisas melhorou, pro meu marido melhorou, porque 
ele saiu da pesca e foi pro porto, porque se ele fizesse uma pescaria 

vamos dizer, porque eu não tenho muita noção da pescaria mas vamos 

dizer como ele trabalhou, se ele pega 30 toneladas de peixe, 
dependendo do peixe, vamos supor, um caro se ele pega 30 toneladas 

de peixe vai dar o quê? Vai dar mais ou menos trinta e poucos mil e aí 

são oito homens, oito pião que trabalha ali, aí vai ser dividido e 

naquilo o dono do barco é o que ganha mais. Ele desconta o gelo, a 
comida e o óleo, quem paga são os pescadores e o dono do barco fica 

como mestre e aí o dono do barco tira a parte dele de mestre e tira a 

parte dele do barco, só que os pescadô é que sai dançando. Aqui pra 
nós, por quê? Porque os pescadores é que paga o gelo, paga o óleo e a 

comida, o que come, vamos supor eles gastam dois mil de compras 

pra passar, vamos supor uma semana no barco aí eles divide e o dono 

do barco como mestre do barco tira também a parte dele e do barco. 

 

 A subcategoria ‘melhorou a vida do pescador’ parece estar condicionada às 

oportunidades trazidas por meio dos cursos da Marinha Mercante que, como vimos, 

exigem escolaridade mínima e, também, exclui a pesca do camarão, que parece ter sido 

a mais prejudicada. Nesta posição, estão duas das mulheres da pesca entrevistadas, que 

assim se posicionam: EM12: “Olha pra muito dos pescadô foram muito bom!” e,  

 

EM6: Eu acho que foi bom né, porque tá tendo vários cursos, num faz 

o pescado, num faz, num sei se é porque ele num qué ou se num tem 
interesse. [...] Eu acho que não, mas os pescadô é que deve sabê melhó 

que eu né, eles é que vão lá pro alto mar né. Meu marido num pesca 

assim de camarão, ele pesca de caída, é assim mais lá pra fora. 
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 A vida dessas mulheres toma os mesmos rumos da pesca. Elas se sentem 

inseguras com a presença do porto e algumas opiniões são ambíguas, tendo em vista 

que, se por um lado, percebem oportunidades melhores para seus maridos e filhos, por 

outro, temem as dificuldades e os perigos que os ameaçam. Suas preocupações, em 

relação à perda do espaço do trabalho, conflitam com as perspectivas que conseguem 

vislumbrar com a saída da pesca para outro trabalho que lhes traga maior segurança. No 

entanto, sobre esse assunto, raramente falam por si, falam mais em nome de seus 

maridos e do que supõem que eles pensam.  

 Ainda sobre melhorar a vida do pescador, embora tenha surgido uma única vez, 

o fator ‘aumentar a segurança’, ilustra um ponto de vista interessante, dentre aquelas 

comprometidas, de alguma forma, com a defesa da empresa. No caso dessa mulher, seu 

marido, no momento da entrevista, estava trabalhando para o porto:  

 

EM11: E hoje, os pescadores que vão, eu tô me baseando mais assim, 

no meu irmão, nos meus primos que pescam camarão. Quando eles 

estão lá no porto do Açu, eles vão pescar, lá no morro, na baleia, são 
locais que são pesqueiros de camarão. Quando tem temporal, eles não 

tem como vir, porque o mar fica assim muito bravo, com muito vento, 

o que que eles fazem, eles já se refugiam lá no porto do Açu, eles já 

entram no canal, ficam lá perto dos rebocadores, aonde quem tá 
trabalhando nos rebocadores, são os próprios ex-pescadores, então a 

gente fica até mais despreocupada. Aí lá eles fazem comida, ali 

mesmo eles comem. Tem até uma coisa assim, que às vezes, o 
rebocador dá um óleo ao pescador porque eles fazem uma troca, eles 

dão o camarão e o cara lá dá o óleo. Faz um mucambo ali. Então eles 

ligam e os parentes que ficam aqui em terra ficam até mais 

despreocupados. Dali mesmo, no outro dia, eles vão pescar de novo. 
Até isso eles estão fazendo, coisas que não podiam ser feitas antes do 

porto tá aí, porque se desse um temporal e ele tivesse por lá, aí a gente 

dizia que eles ficavam no tempo.  

 

4.2.3.3 Tema: Escola 

O tema escola faz emergir importante discussão de gênero. Embora sem a 

intenção de aprofundar este aspecto por não ser objeto deste estudo, a título de análise, 

não nos furtaremos de mencioná-lo. Podemos destacar que esta discussão envolve 

aspectos importantes da condição de mulher numa cultura em que a autoridade constitui 

traço fortemente marcado na identidade psicossocial do pescador. Aspecto a que essas 

mulheres identificam como “machismo”. Também sua condição e suas histórias com a 

escola estão marcadas pelo não lugar que, neste tema se constitui numa categoria de 
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análise. Ao falar da escola, elas intercalam suas vidas e suas posições com a dos seus 

maridos.  Por isso, ora falam de si, ora são porta-vozes deles.  

Tabela 9: Tema “escola” – entrevista mulheres da pesca. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS F EXEMPLOS 

Não lugar Direito negado 

 

4 EM8- Minha mãe [...] Num quiria botá os filho, doze filho, 

nunca botô os filho nu culégio, era só trabalho, trabalho, pros 

filho mais velho trabalhá pra ajudá a criá os mais novo. 

 Pescador é contra o 

estudo da mulher  

3 EM13: “Por mim eu iria, mas não vô porque sou esposa de 

pescadô, a maioria não vai. A maioria é assim”. 

Abandono Casamento/gravidez 6 EM13: “Porque no caso eu fiquei grávida. Fiquei grávida, casei 

aí parei”. 

 Difícil acesso 3 EM6: “É eu tinha parado. Eu morava lá na ilha, aí lá tinha aula, 

tinha um colégio lá, aí depois acabou e num tinha como vir pra 

cá todo dia de batera aí eu acabei parando porque lá era só até a 

antiga quarta séria”. 

 Desordem na escola 2 EM1: “Aí eu cheguei a fazê até a quinta, mas aí era muita 
confusão, muito jovem não interessado em aprendê e aí acabava 

atrapalhando muito a gente”. 

Retorno Sim 10 EM6: “Eu tô estudando ainda, eu vô terminá a oitava [...] agora 

que tô voltando, têm dois anos eu acho”. 

 

 

 

Não 5 EM7: “Oh, quer saber de uma verdade aqui, eu vejo o povo, 

não que eu seja melhor que ninguém, não tô diminuindo 

ninguém, mas o povo não se interessa, não tem força de 

vontade, eles se acostumaram com essa coisinha, essa vidinha, 

esses pescadores, as mulheres deles era pra tá aqui, eu penso 

assim, elas seriam as primeiras a se interessar”. 

Visão da escola Mudança de vida 6 EM7: “É uma coisa que eu posso melhorá a minha vida”. 

EM4: “[...] só que quem não tem estudo não é ninguém”. 

 Importante 6 EM14: “Olha a escola pra mim é tudo. Às vezes as pessoas não 

vão assim por falta de tempo, porque mesmo hoje com toda a 

possibilidade que se tem, ainda tem muitas pessoas que tem que 
trabalhar muito pra sustentar”. 

 Perda de tempo 4 EM6: “Eu acho que eles pensam que a escola pra eles num é 

importante não”. 

 Distração 2 EM5: “Ah é muito bom, a gente conversa com as colegas, passa 

o dia sem percebê, daqui a pouco tá na hora de embora, é 

distração ah, é muito bom!” 

 

 A categoria ‘não lugar’ remete à reflexão da escola na vida dessas mulheres, 

também, marcada pelo ‘direito negado’ que, neste tema, se constitui numa subcategoria 

e inclui tanto o não acesso à escola quanto a pouca ou nenhuma importância atribuída 

por seus maridos. A EM8 apresenta a negação do direito a que foi submetida. Assim nos 

revela: “Minha mãe num colocô os filho no culégio porque tinha, eu morei assim, no 

Peçanha, lá tinha culégio, tinha aula tudo direitinho, mas só que minha mãe, num sei o 

quê!”  
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Quando falam de seus maridos assim argumentam: EM9: “[...] ele acha que a 

escola não é lugá pra ele não, o que tinha que acontecê já aconteceu” e EM6: “Porque 

pra pescá num precisa sabê lê nem escrevê. Eles falam isso, num precisa sabê lê nem 

escrevê”.  

 ‘Pescador é contra o estudo da mulher’, esta subcategoria revela o que parece 

uma sentença imposta às mulheres da pesca por seus maridos. Sobre isso explicam: 

EM11: “Meu marido não concordou em eu estudar [...] eles têm muito essa visão, que 

mulher, depois que casa não pode estudar não” e EM13:  

 

Ah ele achou que, também ele bota na cabeça que tipo assim: casô... 

tinha que estudá enquanto tava solteira.  Casô acabô [...] Eu tinha, pra 

eu termina, mas essa parte aí que eles pensam tipo assim: ah, tão 

falando de um, vão falá da outra, por causa de tá estudando de noite. 
Aí, para evitá conflitos, eu prefiro não estudá. 

 

 

 A categoria ‘abandono’ surgiu na fala de dez das quinze mulheres e os motivos 

constituem as subcategorias. ‘Casamento/gravidez’ esteve presente em seis relatos, o 

EM12, exemplifica essa situação:  

 

Estudei até a 4ª série, lá na Ilha da Convivência, mas eu vinha de ..., e 

lá era culégio estadual também, era o grupo, aí depois, meu pai 
morreu, me deixou com onze anos, aí eu fiquei morando na casa de 

uns compadres de meu pai, aí eu estudei até a quarta série. Aí eu casei 

com treze anos, eu parei porque já tava naquela coisa de casá mesmo, 
porque mamãe também num tava querendo dexá eu estudá mais. Eu 

tinha dez irmão e mamãe precisava que os filho trabalhasse. 

 

 A subcategoria ‘difícil acesso’ também presente nos relatos e é uma situação 

comum na zona rural de modo geral. Compõem a geografia do lugar duas ilhas: a Ilha 

da Convivência e a Ilha do Peçanha, conforme já apresentado no Capítulo III desse 

estudo. Nessas comunidades de difícil acesso, as escolas não ultrapassavam a oferta das 

quatro primeiras séries da Educação Básica, e os estudantes tinham dificuldades para a  

continuidade dos estudos. Essa realidade nos foi revelada na história de vida de EM15 

 
De primeiro a vida era muito feia, nós ia pro culégio, nós passava 

fome no culégio, eu, eu fui até a quarta séria. Olha a gente morava na 
Ilha da Convivência, eu tava na quarta séria com dez anos e lá, não 

tinha pra quarta séria então, só em São João da Barra. Eu estudando 

com quatro professoras eu me lembro das quatro professoras todinha. 

Eu ia sete hora, sabe que hora que eu chegava?! A chave ficava com a 
vizinha eu ia só com o dinheirinho da passage passando fome. Mamãe 
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tirou até a gente do culégio porque eu tava até ficando cega das vista, 

de tanta fome que a gente passava. A vida era muito sacrificada, papai 

pra num sacrificar a gente, porque não tinha o dinheiro da passage, 
nem um pãozinho pra molhá a boca. Mamãe tirô eu do culégio na 4ª 

séria. O estudo era um bocado bom, só eu não aguentei porque era lá 

em São João da Barra. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Essa realidade também pode ser exemplificada na EM5: 

 
Eu estudei, eu sinto muito, até a sexta. É estudei até a terceira porque 

eu não tive condição. Aí, depois de adulta voltei. Quando criança, eu 
trabalhava no interiô, na roça. Quem é da roça minha filha, porque 

uma coisa é morá no interiô, mas a nossa vida na roça não. Pra mim 

estudá esses três ano, essas terceira sérias, eu tinha que ir a pé, até 
Grussaí a pé. Aí oh, tá vendo, eu andava muito, tinha dia que eu 

encontrava com vaca com cria nova, bicha brava, a gente trepava nas 

árvore, esperando até a vaca saí com aquela cria dali pra gente saí, 

gente eu sofri muito! 

 

 Algumas mulheres tiveram a oportunidade de retornar à escola da EJA, mas lá 

encontraram outra dificuldade: a “juvenilização”. A referência a esse problema está 

definida quando dizem: ‘muito jovem, muita bagunça’. Esse é um problema 

enfrentado nas turmas da EJA. Em suas falas está presente a crítica a essa organização 

da escola quando dizem: EM1: “Aí eu cheguei a fazê até a quinta, mas aí era muita 

confusão, muito jovem não interessado em aprendê e aí acabava atrapalhando muito a 

gente. Aí ficou muito difícil e muita gente se afastô” e EM2: 

 
Mas também é bom separá assim, os mais velhos dos que têm uma 

idade assim mais nova, porque os mais novos assim, não querem 
estudá não, eles querem alvoroço, e eles ficam falando aquelas coisas 

pros mais velhos, aí eles se sentem mal né. Tem muita garotada aí que 

só qué bagunça, fica querendo sacanear os outros. 

 

  

 Apenas uma mulher citou o motivo trabalho para o abandono da escola. EM1 

sobre abandonar a escola para trabalhar nos revela:  

 
Quando era criança estudei já. Quando criança fiz o Jardim da 

Infância, fiz da primeira, jardim, até a quinta. Aí eu era solteira, foi 

quando minha mãe adoeceu, eu fui para Araruama pra trabalhá em 
casa de família. Ai estudei um ano, fiz a quinta série, aí eu completei 

meus 15 anos. 

 

O ‘retorno’ à escola é outra categoria de análise em que as opiniões se 

dividiram entre o ‘sim’ e o ‘não’, com prevalência do sim, o que denota que as 

mulheres são mais suscetíveis de enfrentar desafios como o retorno à escola. Nas salas 
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de aula da EJA é comum encontrarmos o número de mulheres superior ao dos homens. 

Muitas vezes são elas que trazem seus companheiros e filhos. Algumas sonham com 

esse retorno. Na subcategoria retorno ‘sim’, exemplificamos com os seguintes relatos: 

EM14: “Eu tenho. Eu tinha vontade de ser Psicóloga”; EM10: “Eu tenho vontade de 

fazer o ensino superior, se tivesse por aqui eu fazia, acontece que em Campos fica 

difícil, eu tenho dois filhos, agora mesmo é que fica difícil” e,  

 
EM8: O meu sonho, quando eu era nova, era sê professora. Ah eu 

acho muito lindo a pessoa ir pro quadro, ficá ensinando! Falá bem, 

meu sonho era sê professora. Mas aí o tempo foi passando, muito 
serviço, minha mãe nunca se interessô em botar os filhos no culégio, 

casei, a idade foi chegando, os filho, aí deixei de lado. 

 

 

 Na subcategoria, ‘não’, estão os relatos de mulheres que apontam suas 

dificuldades ou acomodação diante da possibilidade de retorno à escola. Esse fato pode 

ser observado, por exemplo, nos seguintes relatos: EM12: “Olha, eu não tenho mais 

não, não tenho mais não porque pra mim o que eu sei pra mim tá muito bom. E eu 

também num tenho corage de saí e deixá meu marido aqui, porque às vezes ele passa 

mal então eu num tenho” e EM14: “Eu até tenho vontade de voltar a estudar, mas não 

tem como porque eu vou muito a médico com minha filha”. 

 Em suas falas revelaram a ‘visão que possuem da escola’. Essa é outra 

categoria de análise trazida pela pesquisa. As visões que possuem da escola assim foram 

subcategorizadas: oportunidade de ‘mudança de vida’ foi apontada em seis falas, 

dentre elas: EM2: “É porque essas mais novatas não querem isso não, querem outra 

coisa. Querem estudá pra sê outra coisa, pra não ficá remendando rede direto” e  

 

EM1: Ah, a escola muda né, porque quando a pessoa não sabe lê, ela 

se sente excluída da sociedade sente excluída do convívio com outras 
pessoas que sabem lê porque elas se colocam lá embaixo né. Aí pensa: 

‘eu não sou digna disso, não sou digna daquilo, né’. Quando a gente 

não sabe é muito triste, porque quando eu aprendi também a falá, com 
aquelas pessoas que sabiam falá a Língua Portuguesa que é muito 

bonita né, nossa língua é a mais bonita que tem né, se a gente não 

soubé se expressá ela se torna feia né?! Então o pescadô, é muito triste 
você tá num lugá querendo, eu mesmo presenciei lá no curso, uma 

mulhé da pesca também ela falando assim: ‘na hora que vai assiná o 

trem, eu não sei’. Aí eu falo assim, vai devagarzinho pelo menos sua 

assinatura, do jeito que você escreve aí. É importante. 

 

 Ao se referirem à possibilidade de ‘mudança de vida’, EM9 utiliza o termo 

‘empoderamento’, essa expressão revela que os fundamentos que estão na base de sua 
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visão de escola são compatíveis com seu grau de formação: especialização. Neste relato 

está contida a seguinte definição: “Esse empoderamento que Paulo Freire fala é isso, por 

isso que eu quis estudar Educação Ambiental para eu poder ajudar a eles a empoderar 

para eles reivindicar os direitos. É a partir da educação que ajuda a gente em todas as 

áreas.” Também, esse sentido, fica subentendido, em outras falas como, por exemplo: 

EM11: “[...] eles hoje já estudam pra sua ‘própria autonomia’, pra saber que eles ali 

podem assinar, podem pegar um empréstimo no banco, esses que continuam na pesca. 

Sabe que está tendo empréstimo no banco pra barco, pra comprar material”. 

A subcategoria, ‘importante’, foi mencionada seis vezes como, por exemplo, 

nos relatos: EM13: “Ela é muito importante porque é ali que a gente aprende a base 

mais ou menos de tudo né” e  

 

EM11: Pra mim hoje, a escola pros pescadores tá muito mais 

importante que antes, se os pescadores mais velhos não querem 

estudar, porque eles pensam que estão mais velhos e porque não 
querem sair da pescaria, eles querem que os filhos mais novos 

estudem, eles querem que os netos estudem. 

 

 

 A subcategoria, ‘distração’, foi apontada em dois relatos de mulheres mais 

velhas, na faixa etária a partir dos sessenta anos, também considerada a “terceira idade”. 

A escola, na visão delas, para além do compromisso de verticalizar a educação formal, 

pode ser também lugar para o encontro, o lazer. Os dois relatos a seguir trazem essa 

percepção da escola: EM5: “Ah é muito bom, a gente conversa com as colegas, passa o 

dia sem percebê, daqui a pouco tá na hora de embora, é distração ah! é muito bom!” e 

EM8: “Ah! Pra mim é tudo! Eu adoro ficá na escola, adoro estudá, ficá na escola, eu dô 

Graças quando chega a hora de vir. E meu marido também”. 

 A subcategoria ‘perda de tempo’, sugerida em quatro depoimentos, está nas 

falas em que as mulheres se referem aos maridos, a como eles avaliam a escola em suas 

vidas. Esta ideia está nos seguintes relatos: EM6: “Meu marido sempre fala, num sei pra 

quê que você vai estudá, muita gente aí tem estudo completo, tem terceiro grau e até 

hoje num tem serviço né, num trabalha em nada, aí fica falando isso”; EM1: “Para o 

jovem é importante, agora pra nós não, pra nós é perda de tempo” e EM9: “Ele tem 45 

anos. Eu falei: você é inteligente você pode estudar. E ele me responde: larga isso! Não 

vou perder tempo na escola, não”. 
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 Este tema trouxe à reflexão a situação que as mulheres da pesca vivem em 

relação à escola. Para algumas, assim como para os pescadores, ela representou um 

direito negado. No caso das mulheres, esse direito não se inscreveu apenas na infância, 

quando não puderam frequentá-la, fosse pela necessidade do trabalho, ou pela 

dificuldade de acesso. Para elas, a condição de mulher de pescador parece ter decretado 

o não lugar na escola. Algumas sonham poder retornar, porém não o fazem para evitar 

conflitos com seus maridos. A visão que possuem da escola, no ponto de vista delas, é 

que a escola “é tudo”; é mudança; é importante; é empoderamento. Quando são porta-

vozes de seus maridos, pode ser perda de tempo.  

4.3 O modelo figurativo da representação social  

 Apoiada na Teoria das Representações Sociais e seguindo a abordagem 

processual de Moscovici (2012), traçaremos o modelo figurativo que, segundo o autor 

(idem p.114) “Quando o modelo é descrito como figurativo, é não só uma maneira de 

classificar as informações, mas o resultado da coordenação que caracteriza cada termo 

da representação”. Ao analisar as categorias e subcategorias apresentadas pelos dados 

da pesquisa busca-se dar materialidade e traduzir os sentidos que os sujeitos da pesca 

atribuem ao objeto de representação social: a escola.  

Segundo Moscovici (2012), as representações sociais possuem dois lados, duas 

faces, inseparáveis: a face figurativa ou imaginante do objeto, e a face simbólica que diz 

respeito ao sentido que o sujeito atribui a esse objeto. Portanto, toda representação 

advém da relação do sujeito com o objeto representado. Essa relação se constrói no 

social. Também segundo o teórico (2012, p.72), o núcleo figurativo é “um complexo de 

imagens que reproduzem visivelmente um complexo de ideias”. 

 De acordo com Jovchelovitch (2011, p.66), “é através de sua atividade e relação 

com os outros que as representações têm origem, permitindo uma mediação entre o 

sujeito e o mundo que ele ao mesmo tempo descobre e constrói”. Os fenômenos 

psicossociais levantados na pesquisa não estão desconectados da realidade, eles são 

expressão irrefutável de conjuntura social mais ampla, que envolve desigualdades, 

exploração do outro, negligência com direitos sociais e humanos, por aqueles que detêm 

poder econômico e cultural. Portanto, os sujeitos da pesquisa estão inseridos nesse 

contexto social, próprio daqueles que estão afastados da escola e, para os quais ela fica 

colocada em segundo plano.  Trata-se de uma instituição estruturada de acordo com 

modelos e interesses desconectados das realidades e necessidades, não só dos 
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pescadores artesanais, mas de contingente expressivo de trabalhadores jovens e adultos 

desescolarizados deste país.    

 Na perspectiva do desenho do modelo figurativo, após termos apresentado os 

dados em suas categorias e subcategorias, passaremos a dar-lhes expressão para que a 

realidade em que as representações foram construídas seja desvelada. Moscovici (idem 

p.115), afirma ainda que: “Ao penetrar no meio social como expressão do ‘real’, o 

modelo figurativo se torna então ‘natural’, utilizado como se fosse copiado diretamente 

dessa realidade”. 

 O modelo figurativo da representação social que os pescadores de Atafona têm a 

respeito da escola condiz com o lugar que essa instituição ocupou em suas vidas, fosse 

por opção dos próprios trabalhadores atraídos pelo mar, fosse pela necessidade de 

sobrevivência ou pelo distanciamento de sua proposta, que desconsiderou a realidade e 

identidade daquele grupo social. 

Ao se pronunciarem a respeito de suas histórias, vivências e inquietações, os 

sujeitos foram abrindo caminhos repletos de sentidos a respeito do objeto de sua 

representação. Ao capturarmos esses sentidos atribuídos pelos sujeitos sobre a escola 

em local específico, fomos conduzidos a reflexões sobre contextos mais amplos. Neles, 

as realidades não só dos trabalhadores e mulheres da pesca, mas também dos 

trabalhadores jovens e adultos sem escolaridade no Brasil se desenham, traçando seus 

destinos, sua situação no trabalho e na vida social. 

Essas reflexões nos remetem a pensar, por exemplo, que na era do 

conhecimento
61

, uma das fronteiras que a sociedade determina na classificação dos 

grupos sociais está na separação entre escolarizados, analfabetos e os de escolaridade 

interrompida. Essas fronteiras resultam em processos de exclusão e na frequência à 

escola, como parâmetro ou possibilidade de ultrapassagem de uma condição para a 

outra. Essa relação desigual, também reproduzida pela escola foi afirmada por Bourdieu 

(2007). Para o autor, a escola separa os estudantes de acordo com o seu capital cultural 

herdado e, nesse movimento, mantêm e reproduz a situação social da qual o indivíduo 

se origina.     

 Essa classificação conferida pela sociedade letrada impõe escola a todas as 

pessoas, sem refletir sobre o valor, a necessidade, a utilidade e a representação que 

                                                
61

 Sobre era do conhecimento temos a seguinte caracterização apresentada por Lastres (2002, p.2), 

“[...] crescente intensidade e complexidade dos conhecimentos desenvolvidos e a acelerada incorporação 

de conhecimentos nos bens e serviços produzidos e comercializados”. 
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determinado grupo da sociedade tem construída sobre ela, a qual as aproxima ou as 

afasta dessa instituição. Nesse processo de imposição da escola para a eficácia da 

educação-socialização, o habitus de uma classe torna-se padrão de avaliação da outra, 

desqualificando aquela que mais se distancia dos valores e padrões dominantes. No 

momento em que se desqualifica um grupo social, não se reconhecem e não se garantem  

direitos sociais. 

 A pesca artesanal é uma atividade cujo índice de escolaridade é muito baixo, 

conforme dados já apresentados neste estudo, e confirmado entre os sujeitos da 

pesquisa. É também uma atividade desassistida de vários direitos ou, pelo menos, da 

vigilância sobre seu cumprimento.  Essa situação reforça a constatação de que o não 

lugar na escola resultou da desqualificação do trabalho. Portanto, quem não esteve na 

escola, por isso afastado do trabalho formal e com direitos trabalhistas garantidos, não 

usufrui desses direitos. 

 Ao exigir escolaridade a um grupo social, onde a escola, de modo precário se fez 

presente e deste modo não foi capaz de cumprir seu papel transformador, transfere-se a 

responsabilidade para o grupo, pelo não lugar no trabalho. No caso dos pescadores de 

Atafona, invertem-se valores: a empresa invade seu território e delimita seu espaço de 

trabalho.  Anuncia-se o progresso, os pescadores é que não estão preparados para os 

postos de trabalho; o pescador, homem livre, que vem de uma geração de índios e 

acostumado com o vento, é quem não aceita o confinamento do trabalho na empresa.   

 Duas situações se confrontam entre duas classes de seres humanos: os 

pescadores, sem passagem efetiva pela escola e sem direitos trabalhistas garantidos e os 

trabalhadores e trabalhadoras da empresa, escolarizados, com carteira assinada, 

portanto, com direitos trabalhistas garantidos. Nesse confronto a escola torna-se o juiz, a 

demarcação: para uns, que em maioria são jovens escolarizados, a oportunidade. Para 

outros, especialmente para os mais adultos e antigos na profissão, a ameaça à pesca, 

pelo escasseamento dos “camaradas” ou dos tripulantes do barco que aceitaram a escola 

e com ela a oportunidade de trabalho no porto. 

 A grande ameaça que o porto oferece aos pescadores é, portanto, o fim da pesca. 

Essa sentença interfere não apenas na sobrevivência, mas na perda da identidade de um 

grupo social. A invasão do lugar da pesca, hoje, já delimitado por causa da construção 

do porto, no momento em que franquear o trânsito dos navios inviabilizará a pesca 

artesanal, expulsando aqueles trabalhadores não apenas do seu local de trabalho, mas de 

sua vida, destruindo sua origem, sua identidade coletiva, seus conhecimentos 
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construídos durante toda a vida e que não dependeram da escola. A resistência à escola 

não se relaciona à valorização que atribuem a essa instituição, mas à ameaça que ela 

representa para a sobrevivência do grupo social da pesca. 

 A escola, até aqui, não teve utilidade prática para o trabalho desses pescadores. 

No entanto, agora surge como imposição, não para melhorar seu fazer, mas para que 

estejam em condições de sobreviver e de se inserir em outra atividade. Para os jovens, 

embora suas raízes estejam na pesca, não estão definitivamente consolidadas. O tempo, 

para eles, ainda permite mudanças, novas construções, novos conhecimentos, outros 

traçados existenciais; para os pescadores antigos, o caminho parece estar definido e 

refazê-lo, é penoso. 

 Essas reflexões e os dados apresentados pelos instrumentos aplicados aos 

pescadores nos encaminharam para a construção de um silogismo. Sobre os silogismos, 

Mazzotti (2007, p5), nos diz que 

 

Aristóteles orgulha-se por ter descoberto a forma do vínculo de 
argumento, o silogismo, em que a partir de duas proposições postas 

juntas necessariamente alcançamos uma terceira que resulta daquelas. 

Donde a necessidade de sempre avaliar os argumentos para 
estabelecer uma conclusão válida  

 

 A construção do silogismo, nesta análise, surge naturalmente quando nos 

detemos nos argumentos fornecidos pelos próprios sujeitos da pesquisa. São, pois, eles 

que nos conduzem ao seguinte traçado: 

Quadro 1: O silogismo 

 

   Pesca artesanal                Porto exige  

                                            não exige                     escolaridade 

   escolaridade                      

                                              

Escola 

Não                              Pescador não                   Trabalho no porto           Escola             Pescador antigo  

                                   escolarizado                        com direitos          ameaça a                não quer                            

Lugar                          não tem direitos                     trabalhistas          pesca                 escola 

                                       trabalhistas 

                                            

 

                                  Pesca artesanal                      Pescador 

                                    atividade                             escolarizado 

                                   sem direitos                         abandona a 

                                      trabalhistas                   pesca  

 

           



 166 

 

 Os argumentos apresentados pelos pescadores nas entrevistas e no grupo focal 

quando instados a falar sobre a pesca, a construção do porto e a escola revelam a 

formação de suas representações sociais associadas à escola. A partir do confronto 

desses elementos parece surgir a representação de que a escola ameaça a pesca e o 

pescador que defende a pesca não quer a escola. 

 

 

Quadro 2: Modelo figurativo da representação social de trabalhadores da pesca artesanal 

a respeito da escola em área de conflito de território. 

  

Porto exige escolaridade                                  “No barco o analfabeto num atrapalha” 

 

Escola é oportunidade para o porto                               Escola ameaça a pesca,  

                                                                                    pescador que defende a pesca não  

Pescador escolarizado vai para o porto                       quer escola. 

 

 

 

 Entre as mulheres da pesca, a relação com a escola se deu por outros caminhos. 

A necessidade do trabalho, o difícil acesso, o casamento e a gravidez precoces foram, 

em geral, responsáveis pelo abandono da escola, quando a ela tiveram acesso. 

Diferentes dos homens que, além da necessidade de pescar para sobrevivência, sentiam-

se atraídos pelo mar e pela profissão de seus pais, as mulheres desejavam a escola, 

algumas sonhavam, por exemplo, ser professoras: “[...] O meu sonho, quando eu era 

nova, era sê professora” (EM8) e, almejavam outras oportunidades de trabalho 

conquistadas por meio da escola: “[...] Eu tinha vontade de ser psicóloga” (EM14).

 A condição de mulheres da pesca, no entanto, segundo seus próprios relatos, as 

sentenciam a estar fora da escola: “[...] não vô porque sou esposa de pescadô, a maioria 

não vai” (EM13). O ciúme, a insegurança e o machismo, características de seus 

maridos, constituem-se em fator mais agravante do afastamento da escola neste tempo 

atual de suas vidas. Como apresentado nesta análise, entre elas, parece existir posição 

sobre isso, que alterna a resignação: “[...] Aí, para evitá conflitos, eu prefiro não estudá” 

(EM13)ou “[...] aí estudei só dois anos, parei. Ele ficou meio bravo comigo, eu 
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enfrentei, mas ele zangado. Estudei só dois anos, depois me aborreci muito aí deixei” 

(EM8) e o enfrentamento:  

 

[...] Aí eu comecei a fazer a faculdade, só que de vez em quando tinha 

umas briguinhas por ciúmes, quando eu fui fazer o curso no Rio, essa 
especialização GEEMPA, a primeira vez que eu fui eu levei seis dias 

lá, eu assim, nunca tinha saído de casa na vida, pra ficar uma noite 

fora, ele é que saia pra trabalhar, pra pescar. Eu não, mulher em casa e 
homem trabalhava. Eu me separei por telefone, foi assim um terror, eu 

fiquei com medo. (EM11) 

 

 

Ou ainda: “Aí me libertei dele, com a Graça de Deus, porque aquilo foi um peso 

que tirei de minhas costas que não servia pra nada. Aí eu falei: agora vou estudá”.(R16) 

Porém, parece que mesmo aquelas poucas que enfrentaram o conflito, não foram 

muito bem sucedidas e guardaram seus sonhos. Nesse aspecto que se destaca na relação 

com a escola, o casamento define o limite de sua escolaridade. Aquelas que 

conseguiram concluir etapas da formação, o fizeram antes de se casar: “[...] meu marido 

não concordou em eu estudar, assim, eu estudei antes de casar, eu me formei professora 

antes de casar, mas depois ele não concordava”. (EM11) 

Diante dessa condição, as mulheres possuem visão diferente dos homens sobre a 

relação porto e escola. Embora reconheçam que o impacto do porto para a pesca tenha 

sido ruim, elas consideram que o porto pode ser oportunidade de melhoria de suas 

vidas, já que com o porto seus maridos teriam chances de ter garantias trabalhistas, 

salário certo e segurança: “[...] Eu acho, porque tem o salário certo” (EM14). Também 

vislumbram melhor futuro para seus filhos: “[...] eu luto pra meu filho não ser pescador” 

(EM2). No entanto, não vêem possibilidades para elas próprias. Para elas, a escola 

continua sendo o não lugar. 

 Portanto, a partir da análise dos depoimentos das mulheres da pesca, 

constatamos que embora apreciem positivamente a escola, já que essa é a avaliação 

surgida quatorze vezes contra quatro que a consideram perda de tempo, em suas 

representações sociais a escola permanece como o não lugar das mulheres da pesca. 
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Quadro 3: Modelo figurativo da representação social de trabalhadores da pesca artesanal 

a respeito da escola em área de conflito de território: Mulheres da Pesca.                             

                                                                     “Por mim eu iria, mas não vô porque sou esposa de pescadô”        

                                                                                                                      

 Mulheres da pesca casam cedo                                  

                                              

Ciúmes dos maridos impede frequência à escola                            Mulher de pescador                                                   

                                                                                                        não pode ir à escola. 

Casamento causa abandono da escola   

 

 

4.4 Contraste entre os grupos dos pescadores e das mulheres da pesca. 

  

 Nesta etapa da análise, buscaremos contrastar opiniões e falas dos sujeitos da 

pesquisa, apresentadas nos instrumentos aplicados sobre os temas pesca, porto e escola. 

Neste ponto, consideramos importante destacar que as mulheres da pesca, não foram, no 

primeiro momento, o grupo escolhido para se conhecer de como as representações 

sociais da escola se formam. No entanto, a realidade do campo demandou sua 

participação, visto que permitiram acesso aos pescadores. Pela riqueza de seus relatos, 

elas acabaram entrando como sujeitos da pesquisa, se constituíram em grupo que 

representa a escola, porém estudar relações de gênero não foi objeto desta tese. As 

relações de gênero que envolvem a atividade da pesca artesanal por serem ricas poderão 

produzir importantes descobertas, por meio das representações e, por essa razão, 

poderão ser mais bem desenvolvidas em estudos posteriores.  

As categorias e subcategorias, num recorte que se desejou representativo, 

operaram no sentido de extrair, organizar e estruturar as impressões e ideias surgidas 

nas falas dos(as) entrevistados(as) e no grupo social, quando da aplicação dos 

instrumentos utilizados na pesquisa e na observação participante entre trabalhadores da 

pesca artesanal de Atafona e suas mulheres. As convergências, embora acenem, por um 

lado, para dados de identidade psicossocial comuns daquele trabalho e daquele grupo 

humano, não encobrem, por outro, as particularidades ensejadas nas características 

próprias de um e de outro sujeito da pesquisa, pois, embora membros de um mesmo 
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grupo social - sujeitos pescadores e mulheres da pesca - guardam suas especificidades 

em relação, por exemplo: ao gênero, ao lugar que ocupam na unidade de produção 

familiar e ao papel social que desempenham.  

 As representações, de acordo com Jodelet (2001, p. 21), 

 

expressam aqueles (indivíduos ou grupos) que as forjam e dão uma 

definição específica ao objeto por elas representado. Estas definições 

partilhadas pelos membros de um mesmo grupo constroem uma visão 

consensual da realidade para esse grupo.  

 

 

Desse modo, as representações sociais que possuem da escola em área de 

conflito de território revelam as representações que esses sujeitos constroem em relação 

ao objeto que representam a partir de uma realidade comum que partilham. Desse modo, 

essa representação se aplica a esse grupo e a nenhum outro. Ainda sobre as 

representações sociais, Jodelet (idem, p.21), nos diz que “são fenômenos complexos 

sempre ativados e em ação na vida social”. Por isso, para capturá-las, buscamos 

apreender os elementos centrais que conduzem a vida social do grupo, valores a eles 

atribuídos, crenças e atitudes diante do novo. Enfim, como interferem em suas práticas 

sociais.  

Ao nos referir a práticas sociais, no entanto, não desejamos, neste momento, 

adentrar na complexa discussão sobre práticas sociais pois, segundo Campos (2003, p. 

28), “uma das grandes questões abertas atualmente no campo de estudos da Teoria das 

Representações sociais é a respeito das relações entre as práticas sociais desenvolvidas 

por um determinado grupo social e seus pensamentos (processos e conteúdos incluídos) 

coletivos”. Porém, no caso dos sujeitos desta pesquisa, a pesca é a prática que os 

identifica e sobre a qual o grupo se estrutura e se mantém por isso considerar essa 

relação.  

Os temas que trouxemos, nas análises dos dois grupos de sujeitos: pescadores e 

mulheres da pesca se constituem em elementos fundamentais que, postos em diálogo, 

revelam conflitos produtores de sentidos. A pesca é elemento importante daquela 

cultura, que carregado de valores e simbologias revela o ser e define o existir; identifica 

e dá sentido às atitudes do grupo diante da realidade sobre a qual constroem suas 

representações. O porto é o elemento que invade e inquieta, que desestrutura e impõe 

novo rumo ao que já parecia definitivo e consolidado. E, a escola, o objeto de 



 170 

representação que se por um lado imagina-se oportunizar a uns, para a permanência da 

atividade da pesca se configura como ameaça.   

Ao contrastar as posições dos grupos diante desses elementos, em relação ao 

tema pesca, destaca-se a situação em que esta profissão, do tipo artesanal, ainda se 

encontra no Brasil. As políticas a ela direcionadas estão ainda distantes de se 

consolidarem como direitos sociais, haja vista que não se tem, sequer, controle sobre o 

real contingente de mão-de-obra que vive da atividade. Essa afirmação esteve presente 

na fala dos pescadores do grupo focal, como por exemplo, na GF2 que sobre isso 

denunciou: 

 

Todo mundo aqui conhece todo mundo, lugá pequeno, todo mundo 
sabe quem é filho de sicrano, beltrano e fulano. Então como eles 

aconselham a tanta gente a tirá documento, que a gente sabe que 

nunca foi ao mar. Ah, porque é comerciante, dono de barco. Nunca 
pescaram e eles sabe que num é, e esses recebe seguro do governo 

federal e, quanto mais entra essa gente pra colônia, entra mais 

dinheiro pro bolso deles. 

 

Essa característica de atividade pouco assistida esteve presente nas falas dos 

sujeitos da pesquisa, tanto entre os pescadores entrevistados, como no grupo focal e 

como entre as mulheres. Em consonância com a falta de direitos, a insegurança foi outro 

traço marcante na pesca e está relacionada à situação financeira; à falta de segurança 

física tendo em vista ser exercida em meio perigoso e imprevisível e, também, por não 

haver garantias sociais. Este fato pode ser ilustrado com a fala de uma mulher da pesca, 

EM3, que reclama:   

 

Olha você vê que eu tô nervosa é porque é disso que eu vivo, da 
pesca, eu não tenho salário não meu marido morreu e eu fiquei sem 

salário, porque ele tava como LOA  e nem a Secretaria de Pesca me 

ajuda e nem a colônia me ajuda, não me ajuda! O que eu falo é 

verdade, se me ajudasse eu falava e agora vai ficá aí oh, o bote 
direitinho vai ficá aí, porque eu não tenho dinheiro pra consertar. 

LOAS é só quando a pessoa tá doente, morreu acabô, eu morei com 

meu marido, quarenta e poucos anos [...] fazê como, minha filha, sem 
o salário do meu marido, já num consegui não, eles alegam que foi 

pela ... Pelo auxílio de doença, o LOA, o LOA é só quando tá vivo, 

quando morre perde. 

 

 Essas condições, segundo os dados da pesquisa, tornam a vida dessas pessoas 

difícil. Mesmo assim, esses trabalhadores, particularmente os mais antigos, desejam 

permanecer em sua atividade da pesca, sendo o abandono cogitado e desejado pelos 
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jovens que têm possibilidades de estudar e traçar destino diferente de seus pais, em 

profissão que lhes garanta carteira assinada, segurança, dentre outros benefícios 

trabalhistas. Hoje, com o avanço das tecnologias da informação e comunicação e da 

teleinformática, as informações circulam nos meios de comunicação e nas redes sociais, 

e entre os jovens que a ela têm acesso, ampliam-se os horizontes de possibilidades, 

fazendo com que alguns vislumbrem outras oportunidades fora da pesca. Diante das 

dificuldades e das ameaças a que a atividade da pesca artesanal, naquele lugar, é 

acometida, também seus pais desejam que seus filhos garantam melhor futuro.  

Estimulados pelas oportunidades de trabalho que parecem crescer, especialmente 

nessa região em que se situa o campo da pesquisa com a vinda do porto do Açu, os 

jovens, mesmo aqueles da pesca e, de modo geral, os afastados da escola, retornam aos 

bancos escolares da EJA. Esse movimento de retorno do jovem à escola é reconhecido 

como importante para garantir o acesso ao trabalho e à vida social digna. No entanto, 

também amplia a necessidade de as escolas que têm oferta dessa modalidade de ensino 

repensarem não apenas suas propostas curriculares e metodológicas, mas a organização 

das turmas de modo a criar alternativas para o problema de “juvenilização” das classes 

da EJA, que, de certo modo, traz dificuldades para os estudantes mais adultos, que se 

sentem incomodados com a presença juvenil, tendo em vista que suas dificuldades e 

especificidades, assim como seus objetivos, são distintos e se conflitam com os dos 

jovens, transformando-se num fator dificultador.  

O porto impactou a vida dos pescadores e do lugar, em especial, dos pescadores 

e das mulheres da pesca entrevistados, dentre todos que se posicionaram sobre os 

impactos para a localidade. No grupo focal essa discussão não aconteceu. Quanto à 

avaliação se o impacto foi bom ou ruim, constatamos que o aspecto ruim preponderou 

sobre o bom. Na defesa do “bom”, estão as referências ao progresso e à oportunidade 

de empregos para os jovens e no aspecto “ruim” figuravam a violência e as drogas que 

não existiam no lugar. 

 Já o impacto para a pesca e para o pescador, esta referência esteve presente nos 

três instrumentos. A delimitação/invasão do território foi denunciada tanto nas 

entrevistas como no grupo focal e, sobre isso, também as mulheres se posicionaram 

quando se referiam à perda do espaço de trabalho de seus maridos. Esse aspecto 

constitui-se em importante e central ponto do conflito entre os trabalhadores da pesca e 

a empresa responsável pela construção do porto do Açu.  
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As dificuldades que surgiam para a pesca, ocasionadas pelo empreendimento, 

esteve presente nas falas dos sujeitos, tantos dos pescadores nas entrevistas e no grupo 

focal, quanto entre as mulheres. Essas dificuldades dizem respeito não apenas à 

diminuição e à qualidade do pescado, mas principalmente, pelos prejuízos nos artefatos 

da pesca. Sobre isso, também foram apontados fatores tais como: a diminuição do 

espaço de trabalho, os perigos a que passaram a estar expostos com o trânsito de navios 

e rebocadores e a presença das dragas. 

A escola, objeto de representação, nas falas dos sujeitos revela o lugar que 

ocupou em suas vidas. Se não fossem suficientes os dados quantitativos que apontam 

para a baixa escolaridade dos trabalhadores da pesca artesanal, os depoimentos sobre as 

vivências com a escola demonstram as visões que sobre elas construíram e algumas 

convergem para traços comuns do grupo social. O “não lugar” da escola nas histórias 

de vida ganhou expressão, tendo estado presente em todos os instrumentos. No caso das 

mulheres, esse “não lugar” é agravado pela condição do gênero que elas próprias 

apontaram. 

O abandono da escola também perpassou nas falas dos sujeitos. Dentre os 

pescadores, o abandono aconteceu ainda na infância ou adolescência. Algumas poucas 

mulheres tiveram melhores oportunidades. Em nossa pesquisa com quinze mulheres, 

apenas duas das entrevistadas avançaram para além da Educação Básica; uma delas 

conseguiu a Especialização.  

O trabalho na pesca foi o grande motivo da evasão da escola que prevaleceu 

sobre os demais, com exceção das mulheres que apontaram o casamento/gravidez como 

principal responsável pelo abandono. Entre elas, o desejo de retornar à escola foi maior, 

enquanto a maioria dos homens não revelou este desejo. Se, na opinião das mulheres, o 

ciúme dos maridos é o maior empecilho, junto aos homens, a justificativa é o trabalho: a 

pesca.  

A representação que possuem da escola também interfere na decisão de nela 

ingressar ou retornar. A visão de que a escola é perda de tempo, ou de que não significa 

nada ou, ainda, de que não vale a pena foi revelada na fala dos sujeitos. Quatro 

mulheres fizeram menção a isso quando falam de seus maridos, como por exemplo: 

EM6: “Eu acho que eles pensam que a escola pra eles num é importante não. Porque pra 

pescá num precisa sabê lê nem escrevê”. Foram duas as frequências entre os pescadores, 

como por exemplo: EP23: “Olha vô sê sincero a escola pra mim num representa nada”. 

No grupo focal essa visão surgiu quinze vezes GF1: “No caso da pescaria não”.   
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A preocupação com a falta de ‘camaradas’ pelos pescadores que são donos de 

barco parece ter produzido a ideia de ameaça que a escola poderá oferecer à pesca 

artesanal, mediante a possibilidade que ela poderá oportunizar àqueles que a ela 

retornarem. Essa preocupação ficou evidente no grupo focal, quando a escola foi citada 

como potencial ameaça à pesca, principalmente quando o porto concorre com a mão de 

obra dos jovens que, com formação, não optarão pela pesca, decretando, então, seu fim.  

4.5 A objetivação e a ancoragem 

 O ato de objetivar e ancorar, em representações sociais, é produto do exercício 

de transformar ideias, palavras, símbolos “não familiares” em “familiares” ou comuns a 

um grupo social. Na perspectiva que apresenta Moscovici (2010, p.61), objetivar é 

“transformar algo abstrato em algo quase concreto, transferir o que está na mente em 

algo que exista no mundo físico”. Ou seja, ao objetivar, naturaliza-se o que é novo, o 

que desestabiliza, incorporando-o ao cotidiano. Para Trindade, Santos e Almeida (2011, 

p.109), “Trata-se de privilegiar certas informações em detrimento de outras, 

simplificando-as, dissociando-as de seu contexto original de produção e associando-as 

ao contexto do conhecimento imagético do sujeito ou do grupo”. 

 Objetivar e ancorar exige do pesquisador atenção aos movimentos e sentidos que 

estão por detrás das palavras, das práticas e dos traços culturais que constituem a 

identidade do grupo pesquisado. Além disso, é necessária análise cuidadosa num 

esforço, que cognitivo e sensível, permite perceber o que é dito e como se expressam 

palavras e sentimentos. O modelo figurativo nesse exercício se desenha naturalmente, já 

que comunicam informações adquiridas por meio dos dados coletados que, trabalhados 

demonstram concretamente como o grupo pesquisado, objetiva e ancora suas 

representações. 

 Ao analisar os dados coletados para este estudo, percebemos que a representação 

social da escola formada pelos pescadores artesanais de Atafona objetiva-se na frase 

“escola ameaça a pesca, pescador que defende a pesca não quer escola”, já que a escola 

contribuirá para a decretação do seu fim. Importante considerar que a instituição escola 

é alvo de muitos sentidos e visões que circulam pela sociedade. No entanto, para 

aqueles pescadores, em situação de conflito de território que lhes impõe retornar ou 

ingressar à escola, seu sentido passa a ter conotação específica. Ao objetivar, o grupo 

materializa e torna familiar o significado que ela possui naquele contexto social e 

histórico de conflito. 
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 Revelar que a escola é uma instituição ameaçadora não parece ser simples 

quando, é sabido que no pensamento hegemônico corrente na sociedade, diz-se que ela 

é necessária e importante. Percebemos a preocupação, nas falas sobre a escola, de não 

impactar, com suas respostas, a pesquisadora já que esta reflete o pensamento corrente 

na sociedade sobre escola, uma vez que era associada a essa instituição. É preferível 

dizer que a escola é importante e necessária, porém não para eles: pescadores que não 

conseguem conciliar a rotina dessa instituição com o trabalho na pesca. Sendo assim, 

muitas vezes esse pensamento permanece velado no não dito. 

 O fato de nossos pescadores artesanais de Atafona não desejarem a escola, isto  

não corresponde às possíveis visões de que sejam preguiçosos ou acomodados, como 

pode parecer a alguns. Antes, assim o decidem, tomando por base o que essa instituição 

representa e representou até aqui em termos de sua utilidade para o trabalho que 

executam. Além disto, também é a escola que pode oferece ameaça à atividade da pesca 

artesanal, vulnerável e sem direitos trabalhistas plenamente garantidos, diante de outras 

oportunidades oferecidas pelo ‘invasor’.  

Entre os pescadores jovens, essa ameaça, já é, sim, realidade, considerando-se 

que, de acordo com dados por eles apresentados, referendados na vivência, hoje, 40% 

desses pescadores abandonaram a pesca e estão trabalhando em atividades para o porto. 

A “ameaça” que a escola pode trazer à pesca esteve presente nas falas daqueles 

pescadores que não desejam evadir de sua atividade e, que encontram, hoje, 

dificuldades de executar seu trabalho no mar, sozinhos, sem companheiros ou 

“camaradas”. Portanto, a frequência à escola pode ocasionar abandono da pesca, 

segundo eles, atividade difícil e perigosa. 

Dentre as mulheres da pesca, a escola parece permanecer no “mundo dos 

sonhos” ou lugar inatingível. Algumas experimentaram a escola e nela permaneceram 

até o casamento. Este parece ser o divisor ou o limite de possibilidade de acesso à 

escola. De acordo com suas falas seus maridos são muito ciumentos e não admitem que 

suas mulheres frequentem a escola. Aquelas que conseguiram concluir etapas da 

escolarização, o fizeram antes do casamento ou enfrentando forte conflito conjugal. 

“Mulher de pescador não pode ir à escola” é a frase que objetiva suas representações. 

A objetivação e a ancoragem, segundo Moscovici (1978) não acontecem 

separadamente. Segundo ele (2010, p.61), “No momento em que determinado objeto ou 

ideia é comparado ao paradigma de uma categoria, adquire características dessa 

categoria e é re-ajustado para que se enquadre nela”. 
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Segundo ele, (idem), “Ancorar é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa. 

Coisas que não são classificadas e que não possuem nome são estranhas, não existentes 

e ao mesmo tempo ameaçadoras” O autor argumenta também que existe resistência 

quando não conseguimos avaliar ou descrever alguma coisa para nós mesmos ou para 

outros. Para ele (idem p. 62), 

 

O primeiro passo para superar essa resistência, em direção à 
conciliação de um objeto ou pessoa, acontece quando nós somos 

capazes de colocar esse objeto ou pessoa em uma determinada 

categoria, de rotulá-lo com um nome conhecido.  

 

 A ancoragem, segundo Trindade, Santos e Almeida (2011, p. 110), “permite ao 

indivíduo integrar o objeto da representação em um sistema de valores que lhe é 

próprio, denominando e classificando-o em função dos laços que este objeto mantém 

com sua inserção social”. Para as autoras, “um novo objeto é ancorado quando ele passa 

a fazer parte de um sistema de categorias já existentes, mediante alguns ajustes”. 

Os trabalhadores da pesca artesanal de Atafona, ao ancorarem suas 

representações sociais a respeito da escola em suas práticas, em seu contexto social, a 

aproximam do “não lugar pra gente”. Dentre os pescadores configura-se a afirmação 

de que “pescador não quer essa escola” que os afasta de sua atividade de trabalho, de 

sua identidade. Dentre as mulheres da pesca o “não lugar pra gente” também é o 

termo no qual ancoram suas representações já que impedidas de nela estarem por seus 

maridos. 

 O “não lugar pra gente” enraíza-se no sentimento de exclusão, vivenciado em 

várias situações por esses grupos. O “não lugar pra gente”, para os pescadores, 

envolve perspectiva de exclusão, quando relacionado à necessidade do trabalho em 

contrapartida com a pouca atratividade dessa escola e a dificuldade de conciliar o 

cansaço da pescaria com o sacrifício que o modelo de escola ali vigente requer. Para as 

mulheres o “não lugar pra gente” também, enfatiza a exclusão, diante do decreto de 

que mulher de pescador não pode ir à escola, excluindo-as desse direito. Para eles, o 

“não lugar” é algo familiarizado em diversos cenários de suas vidas. É aí que ancoram 

a escola, ou estabelecem analogia com ela. 

Diante da preocupação em não se exporem, já que a “avaliação” de que essa 

instituição é importante se sobrepõe na sociedade, os pescadores e as mulheres da pesca 

buscam justificar o fato de não terem ingressado, permanecido ou retornado à escola, 
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assumindo, por vezes essa situação ora como vítimas, ora como culpados. Fato comum 

entre outros jovens e adultos quando arguidos sobre sua baixa escolaridade. De forma 

explícita e clara, porém, pode ser melhor aceitável que ela seja considerada o “não 

lugar pra gente”. O não lugar para aqueles que praticam ou vivem da pesca artesanal. 

Segundo Moscovici (2010, p. 73)  

 

Uma vez que a sociedade tenha aceito tal paradigma, ou núcleo 
figurativo, ela acha fácil falar sobre tudo o que se relacione com esse 

paradigma e devido a essa facilidade as palavras que se referem ao 

paradigma são usadas mais frequentemente. 

 

 Nesse sentido, parece ser preferível declarar que a escola não é para ele ou ela ou 

que escola é “lugar de criança” ou ainda que “é impossível conciliar pesca artesanal e 

escola”. No caso dos trabalhadores da pesca artesanal de Atafona, sujeitos deste estudo, 

portanto, o “não lugar pra gente” parece ser esta expressão que ancora e sobre o qual 

se apoiam suas representações sociais de escola. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Pescadô num qué ir pra escola não. (GF3) 

 

Buscar conhecer a gênese das representações sociais que trabalhadores da pesca 

artesanal de Atafona possuem a respeito da escola em área de conflito de território, 

levou-nos ao convívio direto com o grupo, numa pesquisa do tipo etnográfica, por dois 

anos.  Por meio de vários instrumentos, ela permitiu adentrar em suas histórias de vida, 

tecidas integralmente na pesca, e perceber como construíram, por gerações, sua visão de 

mundo; como atribuem valores e sentidos à realidade que lhes é própria; como revelam 

sua identidade e traços marcantes de sua cultura.  

A vida daqueles pescadores artesanais de Atafona até aqui nos passava 

despercebida ou, talvez, fizesse parte apenas de um cenário turístico com o qual nós, a 

população da região norte fluminense, que veraneamos em praias da redondeza, 

estivéssemos acostumados. Enquanto visitante em situação de turismo, nunca havíamos 

pensado como vivem e como trazem o peixe, o caranguejo ou o camarão para a nossa 

mesa ou para os bares onde os turistas costumam degustar com “uma gelada” durante o 

verão.  

O que nos moveu na direção deste estudo foi uma novidade que, de certo modo, 

desestruturou e trouxe grandes preocupações aos pescadores: a construção do porto do 

Açu, pela empresa LLX, que projetou para aquele lugar grandes empreendimentos 

como o complexo portuário e industrial. O progresso prometido pela empresa talvez não 

gerasse tantos conflitos, não fosse escolha do lugar do melhor pesqueiro do camarão 

para a construção do porto, constituindo a ameaça de expulsão dos pescadores do seu 

espaço de trabalho; de onde tiravam seu sustento; onde construíram seus saberes e sua 

identidade e, do qual tinham posse desde os tempos de seus ancestrais: conflito de 

território. 

Dentre as ações de mitigação que as empresas são obrigadas a desenvolver em 

locais de exploração ambiental, as relacionadas à escolarização dos pescadores estão 

entre aquelas que tiveram como parceiros a empresa LLX, o IFFluminense, por meio da 

Fundação Pró-IFF e a Colônia de pescadores Z2. Estes estão ofertando programa de 

certificação e reconhecimento de saberes, no perfil Operador Mantenedor de 

Embarcação de Pesca Artesanal e o projeto “Rede Saber” para alfabetização e 
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letramento dos pescadores associados à Colônia e seus familiares. No entanto, essa ação 

parece não interessar aos pescadores, tendo em vista as dificuldades encontradas no 

momento de trazê-los para o programa e para o projeto. A ideia de aprender a consertar 

motores de barco, como se referiam ao programa de certificação, até despertou a 

curiosidade; no entanto, alfabetizar ou retornar à escola não os motivou ou não surtiu o 

efeito esperado.  

Essa constatação nos fez perceber, tendo por base experiências anteriores em 

programa de certificação da Rede CERTIFIC na Área de Pesca e Aquicultura, que 

pescadores e suas mulheres se mostram arredios à ideia de voltar à escola. Essa 

constatação se baseia, por exemplo, no fato que mesmo diante dos esforços do IF 

Fluminense para fazer chegar a essas comunidades alfabetização e ensino supletivo, 

ocorreu baixíssima participação desses trabalhadores. Dentre seus depoimentos 

extraímos, por exemplo, que a escola não é lugar para eles e sim lugar de criança. Essa 

justificativa aguçou-nos a necessidade de conhecer as representações sociais que esse 

grupo social constrói sobre escola. 

Essa situação não é específica dos trabalhadores da pesca, visto que é facilmente 

reconhecida entre trabalhadores adultos. Entre os jovens, diante da fartura de oferta de 

cursos públicos e privados, especialmente da formação profissional, e de demandas de 

mão de obra de trabalho especializado, que exigem escolaridade e formação específica, 

o retorno à escola tem sido incentivado, inclusive com auxílios financeiros, com bolsas, 

com vista à permanência e conclusão dos cursos. Esse fato tem, por outro lado, 

compelido escolas de EJA a enfrentar o problema da “juvenilização” dessa modalidade 

de ensino e obrigado escolas tradicionais de formação profissional a enfrentar o desafio 

de ensinar a pessoas oriundas de camadas diversificadas e mais desfavorecidas da 

sociedade econômica e culturalmente. 

Por meio do resultado dos dados apresentados pela pesquisa, cujo pano de fundo 

é a realidade da EJA no Brasil, o estudo conduziu-nos a informações importantes sobre 

a realidade dos sujeitos envolvidos na pesca, as implicações advindas da construção do 

porto para a vida das pessoas do local e a visão de escola desses sujeitos.  O uso de 

múltiplos instrumentos para a coleta de dados enriqueceu o estudo tornando os achados 

significativos e contribuiu, sobremaneira, para conhecer como se formam as 

representações sociais dos trabalhadores da pesca a respeito da escola em situação de 

conflito de território.  
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Os temas sugeridos na análise insurgiram dos depoimentos e observações 

construídas no contato direto com o ambiente social da pesquisa, seus sujeitos e seu 

território. Esses temas foram estratégicos para a análise considerando-se que a pesca é 

atividade na qual enfincaram suas raízes e que os identifica coletiva e socialmente. O 

porto é o novo que desestruturou a dinâmica da vida do lugar e da pesca, modificou o 

cotidiano impondo novas organizações mentais e produziu conflitos de território. A 

escola, objeto de representação social sobre a qual visões e vivências foram construídas, 

retoma às suas vidas provocando inquietações. 

Pescadores artesanais e mulheres da pesca constituíram-se nos sujeitos deste 

estudo. Inicialmente, prevíamos que o acesso às mulheres da pesca seria maior e mais 

fácil que dentre os homens pescadores. No entanto, descobrimos que existem limites 

culturais que precisaram ser respeitados para o pleno desenvolvimento da pesquisa e 

que adotamos como ponto pacífico de nossa permanência no campo. Ainda assim, sua 

participação foi significativa, sugerindo, inclusive, questões importantes como, por 

exemplo, a questão de gênero na pesca artesanal, apontando para possibilidades de 

estudos futuros. 

Dentre os trabalhadores da pesca, prevaleceram aqueles com perfil etário mais 

adulto, entre vinte e cinco e setenta anos e também mais antigos na pesca. A 

participação de pescadores jovens, entre dezoito e vinte e quatro anos, foi pequena. Esse 

fato está relacionado à evasão de pescadores jovens do trabalho na pesca, tendo em vista 

novas oportunidades em atividades relacionadas à construção do porto do Açu.   

Os mais antigos participaram de modo mais franqueado da pesquisa e, embora 

mais diretos e sucintos em seus relatos, em comparação com as falas das mulheres, 

foram solícitos em nossas abordagens, algumas vezes parecia que suas respostas se 

repetiam e já prontas, tendo em vista que aquele grupo social tem sido alvo de pesquisas 

em outras áreas como, por exemplo, a área das pesquisas ambientais e geológicas e de 

empresas que aos poucos vão se instalando naquele território. Esse foi um ponto de 

nossa observação que consideramos relevante destacar, e que nos motivou a buscar 

diferentes instrumentos e oportunidades de estar entre os sujeitos da pesquisa. 

A pesquisa do tipo etnográfica permitiu atenção e obtenção de dados, com 

riqueza de detalhes, que se encontravam no lugar do não dito. Os sentidos e traços 

culturais capturados no contato direto e sistemático no campo da pesquisa foram 

fundamentais para o traçado do modelo figurativo que nos remeteram a perceber como 
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objetivam e ancoram suas representações sociais sobre escola em área de conflito de 

território. 

 Os modelos figurativos, construídos com base na teoria psicossocial que tem 

Sergé Moscovici e Denise Jodelet como principais representantes, possibilitaram 

reconhecer os sentidos que os sujeitos da pesquisa atribuem ao objeto de sua 

representação.  

Considerar que “trabalhadores da pesca artesanal não querem essa escola” se 

fundamenta no modo como objetivam essa representação. Dentre os pescadores, 

especialmente os mais antigos e mais adultos, as representações sociais estão 

objetivadas no pensamento que “escola ameaça a pesca, pescador que defende a pesca 

não quer a escola” e dentre as mulheres da pesca: “mulher de pescador não pode ir à 

escola”. Já o “não lugar pra gente” ancora as representações sociais de escola de 

ambos os sujeitos.  

O estudo nos confirmou ainda mais a importância da pesquisa prévia, quando da 

propositura de programas e projetos a grupos da sociedade em que conhecimentos 

pouco profundos alicerçam sua fundamentação e objetivos e, para os quais não cabem 

generalizações ralas com base em experiências empíricas ou em conjecturas do senso 

comum. Percebemos também, que são eles, os sujeitos da pesquisa que, em relação à 

escola, nos revelam que modelo e que organização melhor se adequa à sua realidade.  

Quando já nos encaminhávamos para a tessitura das conclusões, como se o 

tempo e a vivência na pesquisa caminhassem em perfeita sintonia com os 

acontecimentos da realidade vivida, um fato modifica o rumo de nossas intenções, mas 

não de nossas esperanças de que é possível construir espaços reais de formação 

permanente de trabalhadores da pesca: o falecimento do presidente da colônia de pesca 

Z2. 

 A posse, sem escolha democrática, do novo presidente da colônia, muda o rumo 

do programa CERTIFIC e do projeto “Rede Saber” realizados na escola da colônia. O 

novo presidente decide, sob o argumento de que “pescador não quer escola”, que aquele 

espaço seria ou alugado para uma igreja evangélica, ou cedido para a prefeitura de São 

João da Barra para oferta de educação infantil. Portanto, “pescador não quer escola” 

se naturaliza nesse contexto. 

Portanto, se a intensão na escolha do tema “Pescador não quer essa escola”, 

pudesse ensejar desejo de impactar e motivar a leitura do estudo, mais que isso, ela nos 

parece exposição ou desvelar da realidade. Entendemos que as considerações finais que 
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trazemos, como resultado da pesquisa, não se esgotam em seus achados, mas indicam 

que muitos outros estudos poderão ser deste derivados e aprofundados. Apontam 

também para a necessária revisão de caminhos a que a escola precisa se submeter para 

de fato realizar sua função social. 

E, aqui, retomamos a reflexão inicial que nos sugeriu Hemingway, sobre pecado. 

Talvez não tenhamos entendimento, e talvez não queiramos sobre ele refletir, pois, se 

fizéssemos no caso de que trata o estudo, nos colocaríamos diante da seguinte questão: 

seria pecado matar o peixe? Ou seria pecado maior impedir que ele seja capturado para 

garantia de sobrevivência de tantos: tantos trabalhadores, tantos cidadãos, tantos sonhos 

e tantos conhecimentos. Onde será que reside maior pecado: na pescaria ou na expulsão 

do ser humano de sua própria vida e história? O pecado demanda novo estudo.  
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ANEXO 1: Programa CERTIFIC desenvolvido entre os pescadores de Atafona 
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ANEXO 2: Projeto “Rede Saber” 
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ANEXO 3: Cópia da ação impetrada por uma mulher de pescador em conjunto com 

dois pescadores, junto ao Ministério Público Federal e à Capitania dos Portos do Rio de 

Janeiro 
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APÊNDICE 1: Modelo de questionário socioprofissional 

 

Este questionário sócioprofissional, como um dos instrumentos da pesquisa, tem como 

objetivo caracterizar os sujeitos da investigação, pescadores e mulheres da pesca, de 

modo a obter informações que os caracterizem e contribuam para o traçado do modelo 

figurativo da representação social que possuem da escola em área de conflito de 

território, cujo resultado poderá contribuir para o desenvolvimento humano e social 

desses trabalhadores da pesca.  

Nome: 

Dados Pessoais: 

 Idade:  

Sexo:  

(  ) masculino           (   ) feminino 

 

Naturalidade:  

 

Endereço:                  Cidade:  

 

II. Dados de escolaridade 

 

Escolaridade 

(  ) Nunca frequentei a escola 

(  ) Ensino fundamental incompleto.  

(  ) Ensino fundamental completo   

(  ) Ensino médio incompleto.  

(  ) Ensino médio completo  

(  ) Curso superior  concluído. Qual?___________________________ 

(  ) Curso superior em andamento. Qual?______________________________ 

(  ) Curso superior que iniciou e não concluiu. Qual?__________________________ 

(  ) Pós-Graduação. Qual?___________________________ 

 Comentário: ingressou na escola aos 25 anos 

 

Caso não tenha frequentado a escola, indique o(s) motivo(s):  

( ) Necessidade de trabalhar; 

(  ) Dificuldade de acesso à instituição escolar - localização da escola, transporte, etc.; 

(  ) Problemas de saúde; 

(  ) Questões familiares;  

(  ) Falta de interesse; 

(  ) Outros. Especifique: __________________________________ 

 

 

Caso tenha frequentado a escola e não tenha concluído seus estudos, com que idade 

você parou de frequentar a escola? 

(  ) Não frequentei a escola 
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(  ) Antes dos 10 anos 

(  ) 11 anos  

(  ) 12 anos 

(  ) 13 anos 

(  ) 14 anos 

(  ) 15 anos   

(  ) 16 anos  

(  ) 17 anos  

(  ) Após 18 anos  

 

 

Caso tenha se afastado da escola sem concluir seus estudos, indique o motivo que o 

levou a abandonar a escola? 

(  ) Não abandonei a escola 

(  ) Necessidade de trabalhar                            

(   ) Dificuldade em conciliar trabalho e estudo 

(   ) Casamento e/ou gravidez 

(   ) Difícil acesso à escola 

(   ) Mudança de cidade 

(   ) Outro motivo. Especificar: Questões familiares 

 

 

Você já participou de programas para elevação da escolaridade? 

(  ) Sim       (  ) Não  

 

 

Caso SIM, identifique-o (s). 

(   ) Mobral  

(   ) Brasil Alfabetizado 

(  ) Supletivo - 1° grau  

(  ) Supletivo – 2° grau 

(  ) EJA  

(   ) Enceja  

(   ) Enem   

(   ) Outros programas. Especifique: _________________________________________ 

Comentário:  

 

 

Caso você tenha frequentado a escola, em que tipo de escola você cursou o Ensino 

Fundamental? 

(  ) Todo em escola pública  

(   ) Todo em escola pública de EJA 

(   ) Todo em escola privada (particular). 

(  ) Todo em escola privada de EJA  

(  ) Cursei no ensino supletivo (particular) 

(   ) Cursei no Programa Autonomia 

(   ) Conclui o Ensino Fundamental pelo “Provão” 
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Caso tenha cursado ou esteja cursando o Ensino Médio, indique o tipo de Instituição de 

ensino.  

(   )  em escola pública. 

(  )  em escola pública de EJA 

(   )  em escola privada (particular). 

(   )  em escola privada de EJA 

(   )  no ensino supletivo - privado 

(   )  no Programa Autonomia 

(   ) Conclui o Ensino Médio pelo ENEM 

 

 

Caso você não tenha concluído gostaria de continuar os estudos? 

(  ) Sim          (  ) Não 

 

 

Em caso afirmativo, justifique as razões: 

(  ) Exigência do mercado de trabalho; 

(  ) Satisfação pessoal; 

(  ) Melhoria de renda; 

(  ) Outros. Especifique:  

 

O que você gostaria de estudar? Mecânica. 

 

Participou de cursos profissionalizantes? 

(  ) sim                (  ) não 

 

Em caso afirmativo: 

Qual(is)?  

 

Onde foi realizado?  

   

III. Dados da vida profissional 

 

Com que idade você começou a trabalhar?   

 

Qual foi seu primeiro trabalho? Por que esse foi o seu primeiro trabalho?  

 

 

Seu primeiro trabalho foi remunerado?   

(   ) Sim, por atividade feita;  

(   ) Sim por produto entregue; 

(  ) Sim, por semana;  

(   ) Sim, por mês;  

(  ) Não foi remunerado. Recebi produtos ou serviços em troca; 

(  ) Não foi remunerado. Era uma ajuda regular /diária a família; 

(   ) Não foi remunerado. Era uma ajuda regular /diária/semanal - trabalho social; 

(   ) Não foi  remunerado. Era um estágio não remunerado. 

(   ) Outro. Especifique.  
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 “O primeiro trabalho a gente nunca esquece”. O que você destaca dessa experiência? 

 

 

 

Em qual das situações abaixo você se encontra no momento? 

(  ) Trabalho com vínculo empregatício (CLT, servidor público, etc.) ; 

(  ) Trabalho para terceiros, mas sem vínculo formal;  

(  ) Trabalho por conta própria; 

(  ) Já trabalhei, mas não estou trabalhando; 

(  ) Nunca trabalhei, mas estou procurando trabalho. 

(  ) Registro como pescador? (  ) Sim  (   ) Não   Qual? Pescador profissional 

      Vinculado a que Instituição? (  ) Colônia  (   ) Associação  (   ) Sindicato 

(  ) Outro. Especifique: Estou aposentado e construindo um barco.  

 

Qual a atividade que você realiza na sua profissão? 

 

Quanto tempo de experiência você tem nessa profissão?  

 

 Como você adquiriu e desenvolveu os saberes dessa profissão? 

 

Liste as atividades que você sabe fazer na sua profissão. 

 

Quantas pessoas de sua família trabalham na pesca?  

 

Você ou sua família estão cadastrados em Programas de Governo de Bolsa: (bolsa 

família, cheque- cidadão, bolsa escola, etc.) 

(   ) sim            (   ) não 

 

Em caso afirmativo, qual Programa? _____________________________________ 

 

Utiliza tecnologias mais recentes para auxiliá-lo na sua atividade de pesca (GPS, 

SONAR ou outro instrumento tecnológico?  

(  ) sim       (   ) não   

Em caso positivo qual?  
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APÊNDICE 2: Modelo de entrevista semi-estruturada 

 

Este roteiro de entrevista se dirige aos pescadores, sujeitos deste estudo em 

representações sociais, cujos dados contribuirão para o traçado do modelo figurativo das 

representações sociais que possuem da escola em área de conflito de território.  

 

1. Conte-me sua história na pesca: com quantos anos começou a pescar; com quem 

aprendeu; o tipo de pesca que realiza. 

2. O que é a pesca para você? 

3. Você frequentou a escola? Até que série estudou? 

4. Caso não tenha concluído os estudos. Com que idade deixou a escola? 

5. Quais os motivos que o levaram a deixar a escola? 

6. Pensou em retornar? Caso positivo, chegou a retornar? Quantas vezes? 

7. Caso tenha deixado a escola e não retornado, o que acha de retornar agora? 

8.  Caso não tenha frequentado escola, o que acha sobre ir para a escola? 

9.  O que é a escola para você? 

10. Você gostaria de fazer o curso de conserto de motores do programa CERTIFIC?  

11. Para receber a certificação você precisa concluir pelo menos o ensino 

fundamental. Caso você não tenha esse nível de ensino concluído, está disposto 

a voltar ou começar a estudar? 

12. Caso você não tenha estudado gostaria de participar do projeto Rede Saber para 

ser alfabetizado? 

13. Sobre a construção do porto do Açu, você acha que interferiu na pesca?  

14. Você acha que foi bom ou ruim para Atafona? E para os pescadores? 

15. Você voltaria à escola para conseguir um emprego no porto? Você largaria a 

pesca? 

16. Você acha que com o porto a pesca acaba? 
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APÊNDICE 3: Roteiro para desenvolvimento do grupo focal 

 

Nessa dinâmica conversaremos entre nós sobre questões que nesse tempo vimos 

dialogando individualmente, para que possamos compartilhar entre nós nossas histórias, 

experiências e posições diante da relação que estabelecemos com a pesca e com a escola 

em nossa trajetória de vida.  

Uma coisa que gostaria de destacar e que esteve presente em nossas conversas 

individuais e com outros pescadores, diz respeito à relação de vocês com a pesca e com 

a escola. Como vocês foram para a pesca? Por que foram para pesca? A relação entre a 

pesca e a escola. Então gostaria que vocês conversassem, entre vocês, um pouco sobre 

isso.  

 

 

 

 


