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Resumo 
 

A sociologia da infância desenvolve-se, em boa parte, para compreender o paradoxo 
entre o aumento dos cuidados com a criança e o acúmulo exponencial de indicadores de sua 
exclusão e sofrimento. Diferenciamos, aqui, dois grupos de crianças: as receptoras de 
maiores cuidados; e as vítimas de maior exclusão. Esta comunicação objetiva expor um 
estudo acerca de crianças que cuidam de si, dos seus pares e, por vezes, até dos que lhes 
deveriam cuidar. Trata-se de crianças cujos responsáveis são pescadores artesanais. O 
estudo tem por base teórica o materialismo histórico dialético na reflexão sobre sua 
inserção no mundo da produção contemporânea. Decorre de uma abordagem exploratória 
iniciada em 2010 e cujos resultados revelam a existência de crianças inseridas na produção 
familiar com trajetórias ricas de significado por tudo que essas infâncias nos podem dizer de 
sua capacidade de ação social no mundo que insiste em ignorá-las. Contraditoriamente, é 
por meio da ausência de direitos que estas crianças se fazem presentes na sociedade. Como 
esta participação muitas vezes não lhes falta e por vezes extrapola, sua luta tende para 
reconhecimento, valorização e alcance da sua voz no que lhes diga respeito. 
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Abstract 
 

The sociology of childhood evolves, in part, to understand the paradox between the 
increase in child care and indicators of exclusion and suffering. We can distinguish here two 
groups of children: those who receive more care, and those who are most excluded. This 
communication aims to present a study on children who take care of themselves and their 
family. These are children whose parents are fishermen. The theoretical study is based on 
dialectical and historical materialism. Reflects on their integration in the contemporary 
world. The results of an exploratory approach initiated in 2010 reveal the existence of 
children in household production with rich trajectories of meaning for all who can tell us of 
their capacity for social action in the world that insists on ignoring them. Paradoxically, it is 
because of the lack of rights that children are present in society. Your participation is not 
missing, and sometimes surpassed. Thus, their struggle for recognition tends to her voice in 
all that concerns them.  
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Introdução  
 

O paradoxo entre o aumento dos cuidados com a criança e o acúmulo exponencial de 
indicadores de sua exclusão e sofrimento, constitui, segundo Sarmento (2008), grande parte 
dos estudos da sociologia da infância. Apesar de compreendermos ambas as situações como 
passíveis de ocorrer simultaneamente em relação ao um mesmo grupo de crianças, 
referimo-nos, aqui, a crianças para as quais o aumento de cuidados é inexpressivo se 
comparado aos condicionantes de sua exclusão. São crianças que, em geral, cuidam de si, 
dos seus pares e por vezes até dos que lhes deveriam cuidar, segundo a lógica da sociedade 
vivida por uns e idealizada por outros. Cabe considerar que não se trata de crianças ditas de 
rua ou na rua, as quais poderiam compor, aqui, outro grupo. Trata-se de crianças cujos pais 
ou responsáveis compartilham meios necessários à sua provisão. 

O argumento em defesa do status de ator social de crianças menos atendidas em 
seus direitos humanos e civís não está, aqui, no modo como interferem na sociedade 

crianças receptoras de maiores cuidados, a exemplo das referidas em estudos francófonos1, 
para onde converge parte das investigações ciêntíficas sobre a infância, mas na expressão 
concreta da ação das vítimas de maior exclusão, para onde aponta grande parte dos estudos 

da Sociologia da Infancia lusófona2 e anglo-saxônica3 (Sarmento, idem). Esta ação constitui 
o mesmo ponto de partida por onde a mulher e o negro encontraram argumentos para 
provar sua intervenção, sobretudo, enconômica e política na sociedade (Cohen, 2000).  

Apesar de entedermos a ação e intervenção social da criança como não restrita ao 
cotexto do trabalho, entendemos estar neste uma cosiderável forma de sua expressão. 
Acreditamos, também, que o não recohecimento dessa ação possa contribuir para o 
cerceamento de sua participação opinativa (Sarmento, 2001), sobretudo em processos 
decisórios sobre questões que lhe digam respeito.  

Esta comunicação trata dos resultados parciais de um estudo exploratório, em 
andamento, acerca de crianças, filhas de pescadores artesanais, inseridas na atividade 
pesqueira. O objetivo do estudo é de obter uma primeira apreensão dos significados, das 
representações e dos valores que as mesmas atribuem acerca do lugar que ocupam nessa 
atividade.  

A realização deste estudo deriva do interesse no aprofundamento em questões 
relativas a crianças na perspectiva da Sociologia da Infância, que toma a criança como 
protagonista dos discursos produzidos sobre ela. Em decorrência dos resultados obtidos, 
esperamos evoluir para uma investigação participativa (Soares. 2006) e de intervenção com 
crianças no contexto da produção pesqueira artesanal, por meio da quel esperamos, 
portanto, envolê-las no processo de execução da pesquisa.  
 

                                                           
1
  As escolas francesas pendem para estudos sobre a Sociologia da Infância na perspectiva das práticas sociais 
da criança, na relação com seus pares na escola, nas festas, nos jogos e nas brincadeiras. 

2
 Em Portugal e no Brasil estudos em sociologia da Infância enfatizam, sobretudo, questões geracionais e 
relativas aos diretos da criança e do adolescente no tocante a políticas de provisão a proteção, onde a voz das 
crianças serve de base para o entendimento do âmbito de sua participação. 

3
  A Sociologia da Infância no contexto inglês e alemão, por exemplo, inclui, além dos temas prevalecentes nas 
abordagens lusófonas, a ação da criança sobre influência das transformações sociais e tecnológicas, com 
destaque para as culturas de infância e o espaço urbano, o lazer, o uso do tempo livre sobre o impacto da  
industrial cultural.   



Base teórica do estudo 
 

O estudo tem por base teórica o materialismo histórico dialético (Marx, 1983) na 
reflexão sobre a criança enquanto imersa no mundo da produção pesqueira artesanal. Por 
meio dessa concepção, buscamos encontrar elementos que contribuam na construção de 
entendimentos sobre a complexidade dialética das relações sociais no contexto investigado. 
Uma dialética que se revela na concomitante inclusão e exclusão de crianças dos benefícios 
gerados com avanços no conhecimento acerca delas (Sarmento, 2008) e que se apresenta 
como condição natural do capitalismo na segunda modernidade, marcada por 
transformações nas configurações normativas e simbólicas da realidade social (Sarmento, 
2004). 

Cabe considerar que o termo “pesca artesanal” é empregado, aqui, como distintivo 
de pesca industrial e como resultante de um conhecimento do senso comum sobre uma 
produção em pequena escala (MPA, 2010). Diferente da produção industrial, por meio da 
qual o trabalhador vende sua força de trabalho, na produção artesanal, o trabalhador é 
autônomo e, em geral, dono dos meios e do modo de produção. A liberdade de sua 
atividade contribui para a realização do trabalho em família. Entretanto, o fato de sua 
organização produtiva não estar estruturada em conformidade com o modelo capitalista não 
o exime das influências das transformações operadas no campo social e do trabalho.  
 
 
Método de investigação 
 

O estudo em causa ocorreu em uma comunidade de pesca artesanal brasileira. A 
inserção no campo de investigação decorreu de um processo de coleta e registro iniciados 
em 2009 por meio da constituição de um grupo de pesquisa sobre educação e 
sustentabilidade ambiental na localidade. Do grupo, emergiram linhas de investigação 
resultantes do acesso à comunidade. Dos conhecimentos adquiridos sobre os pescadores 
resultou um trabalho de pesquisa-ação que desencadeou um programa de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). Da identificação da participação das crianças na atividade pesqueira 
resultou o interesse em desenvolver com elas outro projeto de intervenção.  

A abordagem acerca das crianças, iniciada em maio de 2011, ocorreu em nível 
exploratório de evidências colhidas sobre um mesmo dado por meio de documentos, 
entrevistas, desenhos, fotografias e observações. No processo de análise dos dados, foram 
replicadas as questões das entrevistas, os desenhos e as observações com diferentes sujeitos 
para efeito de confirmação, não deixando, levando em conta, não deixando de levar em 
conta as singularidades. 

A abertura de uma linha de investigação sobre a criança resultou, em primeiro lugar, 
do estabelecimento de relação entre os impactos de decisões dos pescadores da Colônia 
sobre a sustentabilidade das novas gerações de pescadores artesanais e, em segundo lugar, 
da constatação da participação infantil na atividade pesqueira.  

Tomando por base as orientações de Piovesan e Temporini (1995), partimos da 
tentativa de realizar entrevistas em profundidade e sob a forma de diálogo, com base em 
um roteiro de tópicos abertos à possibilidade de alterações no percurso das conversas, para 
dar vazão a aspectos imprevistos, mas pertinentes ao estudo. Os tópicos introdutórios 
considerados corresponderam a impressões do grupo de crianças selecionado sobre a pesca 
artesanal e a meios para o alcance de informações sobre a pesca sugeridos por elas. 



As crianças selecionadas para o estudo correspondem a filhos de pescadores que 
cursam a EJA e os encontros com as crianças ocorreram no mesmo espaço e tempo de 
realização das aulas de seus pais, na Colônia de pescadores artesanais da região. A primeira 
abordagem foi feita individualmente a um menino de 12 anos. Entretanto, a dificuldade 
encontrada para vencer sua timidez impediu o alcance de um clima descontraído e favorável 
à sua livre expressão. As respostas às perguntas foram curtas e a vontade de que 
abreviássemos aquela conversa ficou evidente. Diane do insucesso da primeira tentativa, 
optamos por realizar entrevistas em grupo, por meio das quais obtivemos melhores 
resultados.  

As discussões em grupo tiveram início com 4 crianças do sexo masculino, de 10, 11 e 
13 anos de idade, e 2 do sexo feminino, de 8 e 12 anos. Entretanto, a cada encontro surgiam 
outras crianças, convidadas ou não de algum membro do grupo original. Acatávamos as 
incursões sem estabelecer acordo de fidelidade no comparecimento das seções seguintes. 
Apesar do não compromisso, a frequência variou de 3 a 5 crianças por seção, com 
composição de participantes distinta da original, mantendo-se desta apenas a faixa etária. 
Os encontros para realização da coleta de dados ocorreram em 10 seções, no período de 
três meses consecutivos, por duas horas diárias, em média, até agosto de 2011, quando do 
seu encerramento para início do processo de elaboração da proposta de pesquisa definitiva.  
 
 
Resultados 
 

Antes de mais nada, importa dizer que os resultados preliminares e parciais obtidos e 
registrados aqui atestam a reconhecida incompletude dos registros e das análises, por tudo 
que se faz implícito ou explícito, conforme a perspectiva e competência reflexiva do leitor. 
Todavia, além de decorrer do objetivo de alcançar uma abrangência suficiente para 
possibilitar a delimitação do problema da pesquisa que pretendemos realizar, alimentam a 
crença em sua possível contribuição nos debates sobre a infância e a criança no âmbito de 
sua ação social.   

No primeiro encontro em grupo apresentamos às crianças o objetivo da sua 
convocação, de colhermos as primeiras impressões sobre sua atuação na atividade 
pesqueira, bem como sugestões acerca dos meios que poderíamos utilizar para essa e outras 
futuras coletas. Diante do exposto, disseram que poderíamos fazer perguntas. Perguntamos 
também se poderiam gerar informações por outros meios além das respostas às nossas 
perguntas. O menino mais velho respondeu que poderia mostrar como pescava. A partir daí, 
os demais disseram poder mostrar suas práticas e acabamos por marcar o primeiro 
acompanhamento para quinze dias após aquele encontro. 

Apesar do resultado favorável das sugestões dadas pelo grupo, a dificuldade inicial de 
tornar descontraída a discussão fez com que adiássemos para o encontro seguinte o início 
das discussões sobre as impressões das crianças acerca da pesca.   
 
Discursos das crianças sobre a pesca 
 

Tivemos três encontros antes do acompanhamento da prática pesqueira das 
crianças do grupo. No segundo encontro perguntamos onde registraríamos as informações 
obtidas no dia da pescaria. A primeira resposta foi a de que poderíamos fotografar. Todos 
concordaram com a ideia. Em seguida, perguntamos se alguém sabia desenhar e 



salientamos que também poderiam usar esse recurso como forma de registro. A sugestão 
não foi aceita pelos dois maiores sob a alegação de que não dava para desenhar e pescar ao 
mesmo tempo. Então, propusemos que desenhassem uma pescaria naquele momento e 
sugerimos que depois da pescaria fizessem outro desenho para acrescentar novas 
informações obtidas da observação intencional de suas práticas. Como resultado, obtivemos 
desenhos que revelam a realização de uma prática em grupo, como o que se segue na Figura 
1. 

 

 
 

Figura 1: Pescaria em família, com anzol e rede. 

 
O autor do desenho, um menino de 13 anos de idade, descreveu as pessoas 

desenhadas como sendo sua família. Constam no desenho, sobre uma embarcação de 
pequeno porte, da esquerda para a direita, o irmão, a irmã, o pai e ele. O tamanho das 
figuras desenhadas é proporcional à descrição. A irmã possui um penteado diferente dos 
demais e o pai aparece mias próximo do executor da captura de um peixe com uso de anzol. 
Um pouco distante do barco, há uma rede armada para outras capturas.   

Os desenhos feitos pelas outras crianças do grupo apresentaram a mesma 
composição observada na Figura 1: um grupo de pessoas; a execução da captura com anzol; 
posturas diferenciadas, com a captura feita por apenas um dos membros do grupo; a 
realização da captura por crianças e adultos indistintamente; o tamanho reduzido da 
embarcação.  

A maioria dos desenhos apresenta economia de símbolos, sedo o exposto na Figura 1 
o que possui o maior número de informações explícitas, onde algumas extrapolam o limite 
da embarcação, como: a captura com rede; peixes e diferentes profundidades; diferenciação 
da cor e da intensidade do curso da água para diferentes níveis de profundidade.  

Retomamos a discussão sobre o desenho perguntando por que cada um não fica com 
um anzol. A resposta obtida foi a de que a pescaria exige silêncio e pouca movimentação no 



barco. “Se cada um ficar com um anzol, vira bagunça”, respondeu, entre risos, a menina de 8 
anos. E completou: “Quem vai remar?” “Quem vai separa a linha?”. 

No nosso terceiro encontro, discutimos sobre as questões que poderíamos elaborar 
para o alcance do objetivo da investigação e a primeira questão sugerida foi a de sabermos 
suas opiniões sobre a pesca. Devolvemos a proposta com a mesma pergunta e foram 
unânimes em dizer que gostam de pescar, mas os 2 meninos mais velhos acrescentaram ser 
uma atividade cansativa. A menina de 12 anos disse: “não é cansativo pra mim, mas tem dias 
que é chato tirar peixe do anzol. Prefiro pegar isca”.  

Perguntamos o que costumavam fazer depois de uma pescaria, já que 2 deles 
revelaram ser uma atividade cansativa, e obtivemos como resposta: “Ajudo meu pai e depois 
jogo bola”, respondeu o menino de 13 anos; “Eu vou estudar e ajudar a mamãe”, respondeu 
a menina de 8 anos; “Muita coisa: vou pra escola e depois assisto televisão”, respondeu o 
menino de 12; “Vou jogar bola ou ver televisão”, disse o menino de 10. “Faço bordado ou 
vou assistir a novela na televisão ou vou estudar”, foi a resposta dada pela menina de 12 
anos. “Vou pra escola”, assim respondeu o menino de 11 anos.  

Perguntamos se podiam optar por não ir à pescaria e o menino de 13 anos 
respondeu: “Vai quem quer”. O menino de 12 anos acrescentou: “Tem pai que obriga, mas 
quando vê que ele burro, desiste”. Riram todos, como se lembrassem de algum exemplo na 
comunidade. Então, perguntamos se sabiam de algum caso em que o pai dispensou a 
companhia da criança e descreveram uma lista de motivos que envolviam, em primeiro 
lugar, desinteresse, expresso em palavras como preguiça, cansaço, bagunça e, em segundo 
lugar, preocupação dos pais com o estudo dos filhos, expressa em frases como “tirou nota 
baixa”; “não estuda”, “perdeu o ano” e “não foi pra escola”.  

Enquanto listavam os motivos que justificam a dispensa de crianças à pesca, um 
menino, de 10 anos, interceptou a fala dos outros para dizer que tem pais que não querem 
os filhos na pescaria por achar a atividade perigosa. Perguntamos, então, se já haviam 
testemunhado algum acidente e foram unânimes em responder que não. Uma menina de 9 
anos acrescentou: “Só é perigoso pra quem usa bomba, mas é proibido. Meu pai não usa”. 
Os demais concordaram e informaram que seus pais também não fazem uso de bomba. O 
mais velho acrescentou: “Nenhum pescador da Colônia usa bomba. Só usa bomba o pessoal 
que não é da Colônia e que pesca escondido do Ibama”. Perguntamos o que era o Ibama4 e 
responderam que eram homens que fiscalizavam a pesca. Em seguida, perguntamos sobre o 
risco de naufrágio e deriva. Um menino de 12 anos reponderou: “O rio não tem correnteza. 
Também nunca vi um barco virar e não dá pra se perder”.   

Os depoimentos das crianças revelam que sua atuação na pesca artesanal se 
configura como uma participação auxiliar não obrigatória. Essa liberdade pode ser o reflexo 
do tipo de atividade pesqueira que realizam, uma vez que, conforme Ramalho (2004), ser a 
arte dos pescadores resultante do seu sentimento de liberdade e resistência, onde a pesca 
artesanal sempre se caracterizou, para seus profissionais, como uma não subordinação à 
sociedade canavieira e nem a sociedade urbana de consumo. O desprendimento dos valores 
verificáveis nas sociedades de consumo pode justificar a não exigência do trabalho intensivo 
de suas crianças.   

Dos depoimentos, podemos aferir que a inserção das crianças na atividade pesqueira 
artesanal não resulta, nas situações investigadas, em sua saída da escola, assim como pode 
não ter relação direta ou indireta com seu desempenho escolar. Em outras palavras, apesar 

                                                           
4
  Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) é um órgão do Governo Feder 

al brasileiro que controla e fiscaliza o uso dos recursos naturais no país. 



de 6 das crianças do grupo apresentarem de 1 a 3 anos de defasagem na série escolar em 
relação às suas idades, ainda não podemos afirmar se esta defasagem está relacionada, 
direta ou mesmo indiretamente, à sua participação na atividade pesqueira ou, ainda, a 
outros fatores como a influência da oralidade, enquanto meio de comunicação de 
conhecimentos sobre a pesca, ou mesmo na baixa escolaridade de seus pais, onde o nível 
mais elevado, informado pelas crianças, é o quinto ano e isto se evidencia em apenas uma 
mãe entre as 6 mulheres e os 6 homens considerados.   

Importa considerar que as crianças que participam da atividade pesqueira em família, 
têm férias escolares igualmente a todas as crianças do país, mas para elas as férias 
correspondem ao período do defeso5 e as aulas ocorrem, na maior parte do tempo, em que 
a pesca é liberada. Entretanto, os filhos dos pescadores revelaram que seus pais expressam 
o desejo de que estudem para que não dependam da pesca como único meio de vida. 
Apesar de reconhecerem a liberdade e autonomia da profissão, segundo as crianças, seus 
pais falam das ameaças ambientais que têm contribuído para a redução do pescado e da 
concorrência que enfrentam na sua comercialização.  

Na diferenciação entre grupos de crianças receptoras de maiores cuidados e de 
crianças vítimas de maior exclusão, podemos considerar, a título de exemplo, a existência de 
crianças para as quais as políticas públicas são incompatíveis com a sua realidade social. 
Apesar de o governo reconhecer a atividade pesqueira artesanal como realizável no plano 
familiar (MPA, 2011), no âmbito desta investigação, é possível afirmar que o mesmo não 
oferece alternativas educacionais que atendam suas especificidades. Além disso, a 
continuidade na atividade pesqueira como meio de sobrevivência, mantida em desacordo 
com o modelo da educação escolar ofertado, pode comprometer a continuidade do estudo 
dessas crianças.   
 
A prática pesqueira artesanal com crianças  
 

Sempre no início da observação de uma sucessão de 5 observações da prática 
pesqueira de uma criança por vez, tivemos muita interferência dos adultos que pediam para 
que elas demonstrassem suas habilidades. Entretanto, aos poucos, as crianças se 
envolveram nos seus afazeres ao ponto de alguns quase não expressarem perceber a nossa 
presença após 3 horas de observação, tempo correspondente ao número regular de horas 
de uma pescaria com anzol. Um dos meninos, de 10 anos de idade, não nos viu sair, pois 
mergulhava e brincava enquanto nos despedíamos. 

No encontro realizado na Colônia, após a primeira observação da prática pesqueira 
das crianças, dissemos-lhes que gostaríamos que registrassem suas práticas como havíamos 
combinado, mas ao invés de desenhar, a maioria optou por ditar para que copiássemos. A 
este respeito, cabe considerar que a resistência em desenhar se contrapôs à nossa ideia do 
desenho com forma preferencial de linguagem infantil. A resistência se deu entre crianças 
escolarizadas. Entretanto, ainda não podemos afirmar se a resistência decorre do fato de 
passarem por um processo de atrofiamento dessa habilidade ou da perda do interesse por 
ela em decorrência da ocupação prevalecente do seu lugar por conteúdos curriculares. 
Apenas uma delas, uma menina de 12 anos, concordou em desenhar o que se observa na 
Figura 2, a seguir. 

                                                           
5 O defeso diz respeito ao período de tempo natural de reprodução de peixes e crustáceos. No Brasil, é 
estabelecido pelo Ibama e envolve à proibição, por um período de quatro meses, da atividade pesqueira com 
vistas à preservação das espécies marinhas e a sustentabilidade desses recursos. 



 

 
 

Figura 2: Pescaria com anzol. 

 
A Figura 2 reforça, pelo tamanho diferenciado das pessoas desenhadas e pela 

descrição de sua autora, a informação da presença da criança na atividade pesqueira, 
localizada no centro da embarcação, e de posturas diferenciadas nessa atividade.  

Questionamos, na Figura 2, o que fazia a pessoa da extremidade direita do barco e a 
autora do desenho respondeu em tom de obviedade: “Nada!”. Observamos na criança 
desenhada um traço labial indicativo de sorriso. Perguntamos a autora do desenho porque 
aquela criança sorria e ela respondeu que gosta de pescar. Perguntamos se ela gostaria de 
continuar na pesca quando adulta e ela respondeu: “Não. Eu quero ser advogada”. 
Perguntamos por que pretendia ser advogada e o que sabia da profissão. Ela respondeu que 
queria ser advogada porque receberam um advogado na Colônia que falou sobre a pesca e 
ela gostou muito. Estendemos a pergunta sobre o desejo profissional aos demais presentes 
àquela seção composta por uma menina de 8 anos, uma de 12, um menino de 11 e outro de 
12,  apenas o menino de 12 anos revelou pretender continuar na pesca. A menina de 8 anos 
disse pretender ser professora. Perguntamos o que gostaria de ensinar e ela respondeu que 
não sabia, mas que queria ser professora de crianças. O outro menino disse não saber o que 
pretendia ser.  

Das descrições da prática pesqueira, destacamos, aqui, a que incluiu todos os itens 
considerados pelas demais crianças, feita pela menina de 12 anos: “Primeiro arrumamos o 
material, pegamos o barco e vamos ao rio, jogamos a rede e puxamos o peixe. Preparo as 
iscas. Acho elas no chão molhado, depois coloco a isca no anzol e ponho dentro  da água do 
rio.”. A descrição coincide com o observado na prática, em desenhos e fotografias. Todas as 
atividades listadas são realizadas juntamente com os adultos.  

Cabe considerar que, apesar de as crianças haverem sugerido o uso de máquina 
fotográfica durante a etapa de definição dos instrumentos de coleta que seriam aplicados na 
investigação, como constatamos, em momentos anteriores a esta investigação, que muitos 
pescadores se mostram reticentes em se deixar fotografar em suas práticas, decidimos 
limitar essa modalidade de coleta a poucos registros, com pouca aproximação de imagens, 
de modo a poupar a identidade das pessoas fotografadas, ainda que estas tenham 
autorizado sua publicação antes e depois de observadas as que tiramos. Decidimos, nesta 
publicação, poupar também as imagens das crianças investigadas, visto que o estudo está 



em processo de realização. Entretanto, seu expresso interesse em aparecer deverá ser 
considerado no trabalho final 

Nos dias de acompanhamento das pescarias, observamos que os barcos posicionados 
mais distantes das margens do rio não levavam crianças, conforme se vê nas imagens 
contidas nas figuras 3 e 4 que se seguem. 

 

 
 

Figura 3: Pesca com rede. 

 

 

 
 

Figura 4: Pesca com anzol. 

Nos dias seguintes, vimos não mais que uma ocorrência de crianças dentro do barco, 
a qual, com a ajuda da avó, desprendia peixes da rede e carregava-os em um cesto para fora 
da embarcação, conforme se pode ver na figura 5 que se segue. 



 
 

Figura 5: criança, em família, na prática pesqueira. 
 

A figura 5 contribui para respaldar a informação dada pelas crianças de que a pesca 
artesanal que desenvolvem não oferece maiores riscos, como a largura e a profundidade do 
rio. Serve também para evidenciar a pratica pesqueira realizada em família.   

Retomamos, aqui, o paradoxo entre cuidado e exclusão para destacar uma situação 
em que a proteção legal produz também o seu oposto. Pelo fato de estarem na faixa etária 
inferior à idade mínima de 18 anos, exigida para o cadastro no Registro Geral da Pesca, 
crianças inseridas na atividade pesqueira artesanal são excluídas dos diretos garantidos aos 
pescadores registrados6. Esta medida pode se justificar na necessidade de proteção da 
criança, uma vez que o registro pode se constituir em estímulo à realização do trabalho 
precoce como um dever, visto que os pescadores deve provar o exercício da atividade. Mas 
se, por ventura, venha a ser este um argumento para o não reconhecimento dessa prática 
por crianças, como as inseridas na pesca artesanal familiar, cabe investigar o que 
fundamenta e justifica o uso do termo “familiar”. 

A autonomia da profissão de seus pais pode estar relacionada à negação do registro 
de seus filhos, ainda que como filhos de pescadores artesanais que os acompanham em suas 
práticas. Entretanto, cabe salientar que esse acompanhamento não se da isento de 
participação, ainda que, muitas vezes, no limite de sua disposição e capacidade física.  O 
registro poderia expressar o reconhecimento legal da ação social da criança na atividade 
pesqueira artesanal e desencadear uma sucessão de processos de inclusão política dessas 
crianças no seu contexto social. 
 
Do cotidiano das crianças inseridas na pesca artesanal 
 

Além do acompanhamento a pescarias, propomos e fomos atendidos no convite 
das crianças para visitar suas casas e aproveitamos a oportunidade para, com a sua 

                                                           
6 O registro e o meio pelo qual o pescador adquire o status de profissional e direitos trabalhistas mediante 
prova de regularidade da atividade pela pesagem do pescado, ao menos uma vez por mês, por seis meses 
consecutivos (período de intervalo entre os defesos), sem a exigência de peso mínimo a ser colocado na 
balança da associação de pescadores da Colônia. 



permissão, registrar nossas observações. Dedicamos um dia de visita para cada duas casas. 
Realizamos um total de 7 visitas, visto que entre as 11 crianças que compuseram o grupo 
rotativo da pesquisa,  havia 2 grupos de 2 de 2 irmãos e um grupo de 3. Nas casas, 
localizamos petrechos de pesca e perguntamos quem os havia fabricado. Em todos os casos, 
as crianças eram autoras de um ou mais objetos. A cada uma pedimos que informasse o 
nome e a finalidade de cada instrumento e todas souberam responder prontamente. Dos 
materiais especificamente destinados à prática pesqueira, citaram a tarrafa, o jiqui, a varinha 
de pesca, o anzol, a rede e o remo. 

Das observações feitas nas casas das crianças, também foi possível constatar que a 
autonomia da produção pesqueira artesanal tende a influenciar a relação familiar para além 
da participação dos seus membros diretamente na atividade pesqueira. Não se trata apenas 
de levar os filhos à pescaria ou de contar com sua ajuda no beneficiamento ou na 
comercialização do pescado, mas também de partilhar a administração do lar, na realização 
de afazeres domésticos e no cuidado entre irmãos quando os pais trabalham. Em uma das 
visitas, uma das meninas, de 12 anos, cuidava de 2 irmãos menores enquanto seus pais 
pescavam.  

No acesso às áreas de residência das crianças, observamos a porta de entrada da 
maioria das casas aberta ao livre acesso da vizinhança. Em meio a esse ambiente de 
convivência sem fronteiras entre famílias na comunidade, crianças brincavam livres pelas 
ruas, desde muito pequenas, ao ritmo dos primeiros passos. Esta paisagem, ao mesmo 
tempo em que revela a ocorrência de interação da criança com o seu meio social, suscita 
questões acerca do curso de uma pesquisa participativa de intervenção com crianças. 
Convencionalmente, os conhecimentos científicos construídos sobre as especificidades das 
crianças contribuíram para o aumento de cuidados, sobretudo, para com as muito pequenas 
(Ariès, 2006; Kramer, 2007). Cuidados que destoam do realizado na comunidade obsevada, 
onde se constata a ocorrência de uma socialização da criança para além da escola.  

Com base no inciso IV do artigo 208 da Constituição Federal brasileira de 1988, 
foram desenvolvidos programas sociais de acolhimento a crianças de zero a seis anos em 
creches e pré-escolas. Entretanto, esses cuidados não se revelaram extensivos às famílias 
das crianças pesquisadas na comunidade em estudo, cujas mães não podem pagar por 
serviços de guarda e para as quais as políticas públicas são incipientes. Excluídas de 
programas sociais de acolhimento, crianças pequenas, filhas de pescadores artesanais, 
tendem para a troca de cuidados entre pares, quando na ausência de seus pais para o 
exercício da função ou para o acompanhamento na captura e comercialização do pescado. 

Contudo, a busca por soluções para as crianças da comunidade observada, antes de 
pender para modelos de institucionalização que tendem a deslocá-las do seu contexto social 
de origem, deve considerar os sentimento das crianças que já transitam entre esses 
universos socializadores correspondentes a comunidade e a escola, os quais em geral, não 
dialogam entre si (Leite, 2005).  

Poderíamos imaginar ser o modelo educacional vigente no país, adequado ao 
contexto social das crianças consideradas aqui, mas a realidade observada nos leva a crer 
que a busca por uma educação significativa e de qualidade só e possível, conforme Muñoz 
(2005: 17), “tomando seriamente em conta a singularidade e as necessidades de cada 
sujeito, seus contextos e condições de vida”. Acrescentamos serem as necessidades 
concretamente percebidas por quem as sente: neste caso, as crianças. Logo, cabe interrogá-
las, uma vez que as crianças não vivem no futuro para onde os adultos as projetam, mas no 
presente, onde os adultos não as vêm e, talvez por isso, não as ouvem.    



Impressões das crianças sobre o seu lugar na pesca artesanal 

Após três meses de coleta de informações, retomamos o objetivo da pesquisa para, 
junto com as crianças, sabermos o que havíamos alcançado em termos de impressões das 
crianças sobre a pesca e por meio das quais buscaríamos extrair significados, representações 
e valores. Propomos, então, que cada criança do grupo falasse dos seus sentimentos em 
relação à pesca.  

Sempre durante a investigação, para socialização e discussão dos registros, a menina 
mais velha acrescentava algum dado às suas frases, então, expressas, como quando lemos 
seu depoimento, onde dizia: “Eu ficava em casa com vergonha de i pescar”. Pediu que 
acrescentássemos: “Pra mamãe não i sozinha. A informação de que sentia vergonha de 
pescar foi justificada por ela com a explicação de que sente que as pessoas discriminam os 
pescadores. Perguntamos o que a fazia pensar assim e ela respondeu: “Eu não sei, mas eu 
acho que é porque a gente não tem casa bonita...”. Um menino de 10 anos acrescentou: 
“Tem gente que acha que peixe fede, e não compra”. Um menino de 11 anos contestou: “Eu 
não acho. Eu acho que tem gente que não gostam é de pobre. Tem gente mais pobre que 
nem tem barco”. Uma menina de 8 anos completou: “Eu gosto que meu pai é pescador”. Um 
menino de 12 anos acrescentou: “Eu vou ser pescador pra trabalhar pra mim”.  O menino 
mais velho informou que muita gente quer ser pescador para receber o seguro7. Com base 
nesta resposta, o menino de 11 anos reforçou: “É por isso que eu acho que não e ruim. 
Muita gente quer ser pescador mais não  sabe pescar”. Perguntei o que seria necessário para 
que alguém se tornasse pescador e a menina de 8 anos respondeu: “A gente sabe muita as 
coisa porque a gente vê”. Então, perguntei o que era necessário para que se tornassem 
pescadores e o menino de 10 anos respondeu: “Só falta eu crescer”.  O menino mais velho, 
que revelou pretender ser pescador, disse que o pai lhe havia prometeu o barco como 
herança: “Eu já tenho o barco que o papai disse que é meu se ele morrer”.  

A responsabilidade assumida no cuidado com a mãe é revelada no discurso da 
menina mais velha. O menino mais velho revelou sua ambição de governar um barco de 
pesca. As outras crianças expressaram a intensidade do seu envolvimento com a atividade 
pesqueira na profundidade dos conhecimentos que disseram e, em muitos momentos da 
investigação, provaram possuir. 

Enquanto forneciam informações, as crianças apresentavam um texto implícito que 
oscilava entre negação e afirmação da profissão pesqueira. Em seus discursos, revelaram 
perceber o olhar discriminatório da sociedade sobre o pescador. Entretanto, ao mesmo 
tempo em que revelaram sentir discriminação, identificaram vantagens na profissão, como a 
liberdade e autonomia de seus pais, como para decidir em que dia da semana pescar, 
conforme a percepção que tinham das condições ambientais.  

Com base em suas descrições da atividade pesqueira, as crianças se definem como 
membros ativos na comunidade e parte importante na realização do trabalho pesqueiro de 
suas famílias. Entretanto, em nenhum momento da investigação se disseram pescadores ou 
trabalhadores. Todos se definiram como filhos de pescadores que acompanham ou que 
ajudam na pescaria, ainda que, em alguns casos, realizem as mesmas tarefas que as 
realizadas pelos adultos.  

A posição secundária em que as crianças investigadas se colocam no contexto da 
pesca artesanal pode indicar o entendimento da menoridade, enquanto impedimento para o 

                                                           
7  Refere-se ao seguro defeso correspondente a quatro parcelas mensais de um salário mínimo vigente, pago 
pelo Estado aos pescadores cadastrados no Registro Geral da Pesca. 



registro como pescadores, e do fato de realizarem a atividade pesqueira em família como 
uma justificativa ao não reconhecimento de sua condição trabalhadora. Outro dado que 
pode contribuir para esse entendimento das crianças acerca do seu lugar na pesca pode 
decorrer da sua não participação nas reuniões realizadas na Colônia. Nos Referenciais 
Curriculares para a Educação Infantil, o desenvolvimento da autoestima das crianças está 
associado à “possibilidade de, desde muito cedo, efetuarem escolhas e assumirem pequenas 
responsabilidades” (Brasil, 1998: 11). No caso das crianças em estudo, as responsabilidades, 
não prescindem das escolhas.  

Cabe considerar que, conforme Tomás (2007), “é um fato que, actualmente, há 
crianças trabalhadoras no mundo inteiro”, ainda que com maior incidência em países 
periféricos. A autora define essa ação como uma resposta não passiva às imposições do 
mundo contemporâneo, mas como resiliência. Entretanto, não expressa, ainda que no plano 
abstrato, o conceito de trabalho que subsidia sua afirmação, viso haver diferentes tipos de 
trabalho nos limites geográficos que estabelece.   

Com base em Moscovici (2009), podemos considerar que os sentidos construídos na 
coletividade acerca da pesca familiar são fundamentais para acomodar o entendimento do 
modo como se realiza o trabalho coletivo na produção pesqueira artesanal no âmbito desta 
investigação. Entretanto, a aceitação da posição secundária das crianças em relação ao seu 
trabalho é constituída sob bases não só resultantes do senso comum, mas também dos 
pensamentos denominados por Moscovici (idem) como retificados, onde as crianças foram 
colocadas na condição de seres pré-sociais (Sarmento, 2005), com base na teoria 
durkeimiana que as define como seres em processo de socialização (Durkheim, 1978), o que 
torna sua ação social, ainda que quando semelhante, distintamente inferior a ação dos 
adultos. 

 
 

Considerações Parciais 
 

A justificativa para o total cotrole de crianças por adultos requer estudos acerca de 
seus propósitos, por envolver uma relação de poder legitimada pela cultura ou pela ciência. 
A idéia de incompletude se confunde com a de uma incompetência conveniente para quem 
as submete. A concepção de incapacidade é extensiva à expressão de seus sentimetos e de 
suas impressões, o que compromete a credibilidade de sua fala, apesar de atenuada, por 
exemplo, na convocação de sua ação produtiva, sobretudo quado executam tarefas que lhes 
exijam tomada de decisão.  

No estudo da trajetória social das crianças inseridas na atividade pesqueira 
considerada, podemos identificar crianças capazes de  descrever o  modo como atuam e 
estão implicadas na dinâmica social. Entretanto, a postura resignada com que definem o seu 
papel de meras acompanhantes da atividade pesqueira, tende a reforçar condicionantes que 
não as credencia nem envolve nas discussões sobre o contexto onde atuam, como, por 
exemplo, acerca da organização do trabalho pesqueiro. Em decorrência de sua ação social, é 
necessário permiti-las ir além do limite da participação do seu corpo, através da valorização 
do que produzem em suas mentes, para que desenvolvamos mais que a disposição de ouvi-
las, a competência sensível para entendê-las em tudo o que nos são capazes de dizer. 
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