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A presente comunicação é parte da Iniciação Científica e experiência fílmica realizada junto ao Projeto
de Educação Ambiental (PEA) Pescarte e dá continuidade à pesquisa de campo e filmagens iniciadas
em 2018 na Linha 1B chamada “Memórias de Pescador: identidade e resistência frente à degradação
ambiental na Praia do Siqueira – Cabo Frio, RJ”. A Praia do Siqueira se localiza às margens da Lagoa
de Araruama em Cabo Frio, RJ. O filme é resultado do desejo de pescadores artesanais, eleitos pela
comunidade pesqueira para o Grupo Gestor da Pesca Artesanal no âmbito do PEA Pescarte de contar
sua história e, ao mesmo tempo, expor os problemas enfrentados por eles em seu cotidiano na pesca
artesanal. Os pescadores da Praia do Siqueira narram em entrevistas abertas e em profundidade os
impactos ambientais ocorridos na lagoa que é o local da pesca de camarão e tainha, principal fonte de
renda dos pescadores e pescadoras locais. O método etnográfico em conjunto com os recursos do
audiovisual produziram registros que passaram por diferentes etapas de tratamento como a decupagem
e edição, estando no atual momento em processo de finalização. O roteiro do filme foi uma construção
coletiva, onde a comunidade pesqueira participou ativamente da produção do conteúdo e escolha dos
assuntos abordados no filme. Entre as narrativas, percebe-se a descrição contínua do cheiro de esgoto e
poluição da lagoa, decorrentes da chegada das empresas e mercado imobiliário na região, gerando a
problemática do esgoto na lagoa. A conclusão da pesquisa é a realização de um documentário de média
metragem que será apresentado a comunidade pesqueira da Praia do Siqueira e um banco de dados
com as transcrições e áudios das entrevistas.
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