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RESUMO 

 

O trabalho trata-se de um produto multimídia, veiculado como um hotsite jornalístico 

(www.jangadeiroonline.com.br/especiais/pescadores), sobre os pescadores artesanais de 

Fortaleza, com foco nos que trabalham na Praia do Mucuripe. A escolha da temática deu-se 

pelo fato de os grandes símbolos do Ceará ainda vivenciarem uma realidade difícil, apesar dos 

avanços conquistados, como a criação do Ministério da Pesca, a ampliação do seguro-defeso e 

o reconhecimento da mulher pescadora. Perigos enfrentados na atividade pesqueira, 

especulação imobiliária e falta de incentivos são fatores que contribuem para a desistência do 

trabalho no mar. O objetivo do projeto é, portanto, mostrar os aspectos sociais da vida desses 

pescadores, a partir de reportagens que relatam a rotina, as dificuldades, os costumes e as 

histórias deles. Além de textos, as matérias contêm fotografias, infográficos, vídeos e 

podcasts. O processo de apuração, redação e edição do material apresentado possibilitou 

bastante aprendizado para os autores do projeto, sobretudo no modo de exercer a atividade 

jornalística. Destacam-se a relação com a fonte, o olhar diferenciado sobre os entrevistados e 

sobre o ambiente de apuração e a adaptação do material para os diferentes meios (rádio, TV, 

web e foto).   

Palavras-chave: Hotsite. Jornalismo. Pescadores artesanais. Fortaleza. Mucuripe. Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The work is a multimedia product, aired as a journalistic hotsite 

(www.jangadeiroonline.com.br/especiais/pescadores), about the artisanal fishermen from 

Fortaleza, with focus on those who work in Mucuripe. The choice of the theme was 

because of the great symbols of Ceará still live in a difficult reality, even with the 

achievements, such as the creation of the Ministry of Fisheries, the expansion of closure-

insurance and the recognition of female fish. Dangers faced on fishing activity, property 

speculation and lack of incentives are factors that contribute to the abandonment of 

working at sea. The objective of this work is, therefore, show the social aspects of the life 

of fishermen, through articles that report the routine, the difficulties, the customs and the 

stories of them. In addition of texts, the materials contain photographs, graphics, videos 

and podcasts. The process of finding, writing and editing the material presented provided 

enough learning for the authors of the project, particularly in exercising the journalistic 

activity. The key learnings were the relationship with the source, the distinguished look 

about respondents and about the environment of the interview and the adaptation of 

material for different media (radio, TV, web and photo). 

Keywords: Hotsite. Journalism. Artisanal fishers. Fortaleza. Mucuripe. Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .........................................................................................................   8 

2 JUSTIFICATIVA .....................................................................................................   10 

3 O PRODUTO .............................................................................................................  13 

3.1 Linguagem ..................................................................................................................  13 

4 EXECUÇÃO ..............................................................................................................  16 

4.1 Cronograma de atividades ..........................................................................................  18 

5 MATERIAL FINAL ..................................................................................................  19 

6 CONCLUSÃO ...........................................................................................................  22 

REFERÊNCIAS.........................................................................................................  24 

           ANEXOS A – LAYOUT HOTSITE PESCADORES ARTESANAIS DE                    

           FORTALEZA: DIFICULDADES, COSTUMES E HISTÓRIAS ............................   25



8 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Ceará é o quarto maior produtor de pescado do Brasil, segundo dados do 

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) relativos a 2010. Com produção de 92,2 mil 

toneladas por ano, o Estado perde apenas para Santa Catarina (183,7 mil ton/ano), Pará (143 

mil ton/ano) e Bahia (114,5 mil ton/ano). Se considerados somente o peixe tilápia, o camarão 

e a lagosta, o Ceará, no entanto, lidera o ranking. Os bons números são principalmente graças 

à pesca industrial, comandada por empresas que utilizam tecnologias modernas e grandes 

embarcações na atividade pesqueira, produzindo em larga escala. 

Se na pesca industrial a situação é boa, na pesca artesanal a realidade é diferente. 

Pescadores que trabalham em embarcações de até 20 toneladas brutas
1
, sem vínculo 

empregatício com nenhuma empresa – na maioria das vezes para subsistência –, ainda 

enfrentam dificuldades que influenciam o resultado da pesca, apesar dos avanços 

conquistados nos últimos anos, como a aposentadoria aos 60 anos; a criação do Ministério da 

Pesca; a ampliação do seguro-defeso da lagosta para seis meses; e o reconhecimento das 

marisqueiras (mulheres de pescadores), que também passaram a ter direito aos benefícios da 

Previdência Social. 

A pesca predatória, a especulação imobiliária nos bairros próximos ao litoral, as 

condições de trabalho desfavoráveis e a falta de incentivos do governo para fomentação e 

modernização da pesca artesanal são alguns dos motivos que fazem com que os pescadores 

artesanais vivam o que LIMA (2006) chama de “crise da pesca”. “Os moradores das 

comunidades pesqueiras marítimas estão diante da chamada ‘crise da pesca’, da degradação 

das condições de trabalho e de subsistência das suas famílias. E por isso estão lutando para 

sobreviver” (LIMA, 2006, p.46). 

No Ceará, a Federação das Colônias de Pescadores do Estado estima que existem 

atualmente cerca de 60 mil pescadores artesanais vinculados às 74 colônias espalhadas por 

todo o território cearense. Em Fortaleza, a Federação estima que 4 mil pescadores são filiados 

à Colônia Z8
2
. Desse total, cerca de 25% não trabalham ativamente. A maioria deles, segundo 

o presidente da Z8, Possidônio Soares Filho, vive uma realidade diferente daquela que deseja, 

                                                           
1
 A Lei da Pesca, nº 11.699, de 13 de junho de 2008, estabelece que seja considerado pescador artesanal aquele 

que trabalhar com embarcação de até 20 toneladas bruta. 
2
 Colônia à qual os pescadores artesanais de Fortaleza são vinculados. Sua sede fica na avenida César Cals, na 

Praia do Futuro. 
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ao trabalhar sob condições arriscadas, sem grandes retornos financeiros – alguns dos fatores 

que desestimulam as novas gerações a seguirem a profissão.   

Diante do que foi exposto anteriormente, o produto desenvolvido traz uma 

produção jornalística sobre os pescadores artesanais de Fortaleza, baseada principalmente nos 

que pescam na Praia do Mucuripe, com foco nos aspectos sociais da vida deles. O trabalho, 

portanto, aborda principalmente a realidade em que vivem esses pescadores, a rotina de 

trabalho, os costumes, as histórias e as dificuldades enfrentadas por eles. As matérias 

priorizam o que os próprios trabalhadores do mar têm a dizer. Algumas fontes oficiais, como 

a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do Ceará (Funceme) e a Capitania 

dos Portos, também foram ouvidas.  

O trabalho jornalístico foi veiculado como um produto multimídia. Ou seja, as 

oito matérias contêm, além de textos, fotos, vídeos, infográficos e podcasts. Todo o conteúdo 

está publicado no portal Jangadeiro Online
3
, que acreditou no projeto e disponibilizou espaço 

para veiculação do material produzido. Diante disso, o público-alvo do produto é similar ao 

do meio em que está sendo veiculado: homens e mulheres cearenses, com idade entre 20 e 30 

anos, prioritariamente da classe C.  

Nos próximos tópicos, serão apresentadas as justificativas da escolha do tema e da 

veiculação como produto multimídia na Internet, bem como detalhes da execução do projeto e 

do material publicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Portal de notícias que faz parte do Sistema Jangadeiro de Comunicação, sediado em Fortaleza, Ceará, Brasil. 

Endereço: http://www.jangadeiroonline.com.br/especiais/pescadores. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Em uma rápida busca na Internet pelo tema “pesca no Ceará”, nota-se que a 

maioria das matérias jornalísticas sobre o assunto trata prioritariamente dos aspectos 

econômicos e ecológicos dessa atividade, abordando os aspectos sociais de forma secundária. 

Diante disso, como forma de fazer uma abordagem diferenciada e de se aproximar cada vez 

mais do “papel socialmente legitimado para produzir construções da realidade que são 

publicamente relevantes” (ALSINA, 1996, p. 18) que o jornalista – e consequentemente o 

jornalismo – deve ter, as reportagens do presente trabalho buscam aprofundar os aspectos 

sociais da vida dos pescadores artesanais de Fortaleza, com foco nos que trabalham na Praia 

do Mucuripe. 

A importância de falar sobre a vida desses homens do mar está relacionada ao fato 

de eles serem considerados verdadeiros símbolos da cultura cearense. Essa representatividade 

deve-se, entre outros motivos, pela atuação histórica que pescadores cearenses tiveram na luta 

por melhores condições de trabalho. Em 1941, Manuel Olímpio Meira, mais conhecido por 

“Jacaré”, partiu de Fortaleza, juntamente com outros três colegas pescadores, em direção ao 

Rio de Janeiro, então capital da República, para reivindicar, junto ao governo do então 

presidente Getúlio Vargas, melhores condições de vida para a categoria, tentando pedir, entre 

outras coisas, que a profissão fosse reconhecida – o que, na época, impedia que eles pudessem 

obter seus direitos trabalhistas.  

 Mesmo com a grande representatividade que os pescadores têm, a pesca artesanal 

pode estar ameaçada de desaparecer dentro de alguns anos em Fortaleza. Muitos filhos de 

pescadores não estão seguindo a profissão dos pais, em razão de todas as dificuldades 

enfrentadas atualmente pela categoria. Diante disso, a abordagem sobre a realidade em que 

vivem esses pescadores mostra-se como um assunto atual e extremamente importante de ser 

retratado – valores que estão de acordo com os critérios estabelecidos para que algo seja 

noticiado. “Informação atual, verdadeira, carregada de interesse humano e capaz de despertar 

a atenção e curiosidade de grande número de pessoas” (AMARAL, 1982, p.60). 

A escolha pela publicação do produto multimídia na Internet se deu 

principalmente porque a web demonstra ser a melhor plataforma para a veiculação de um 

conteúdo que deve registrar, em texto, imagem, áudio e infográficos, os aspectos sociais da 

pesca artesanal em Fortaleza, na medida em que ela oferece ao usuário a oportunidade de ter 

acesso a diferentes informações, em formatos também diversificados, como afirma Ferrari 
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(2004). Na web, “além do texto, é possível utilizar áudio, gráficos, vídeo, links etc. E até uma 

combinação de todos os recursos” (FERRARI, 2004, p.48).   

Essa combinação de diferentes plataformas a que Ferrari se refere recebe o nome 

de “convergência multimídia”, descrita por Castilho (2007) como “o processo de integração, 

coordenação e combinação de mídias impressas, visuais, auditivas e interativas, num sistema 

chamado multimídia”. Henry Jenkins (2008, p. 27), por sua vez, em seu livro Cultura da 

Convergência, define como “o fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, a 

cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e o comportamento migratório dos públicos 

dos meios de comunicação”. 

 

A multimidialidade refere-se à convergência dos formatos das mídias tradicionais 

(imagem, texto, som) na narração do fato jornalístico. A convergência torna-se 

possível em função do processo de digitalização da informação e sua posterior 

circulação e/ou disponibilização em múltiplas plataformas e suportes, numa situação 

de agregação e complementaridade (MOHERDAUI, 2000, p 132). 

 

 

A escolha da publicação do produto multimídia na Internet se dá também pelo 

fato de o jornalismo online, se comparado ao jornalismo convencional (rádio, televisão, jornal 

e revista), apresentar outros benefícios, que vão desde a produção, passando pela publicação 

até chegar à leitura. Algumas dessas vantagens apontadas por Rocha (2011) são: custo de 

distribuição reduzido; maior possibilidade de interação entre o leitor e o autor; serviços 

diferenciados, como banco de dados com edições anteriores e compartilhamento para as 

mídias sociais; diferentes possibilidades de navegação e, consequentemente, de leitura (não 

linear); e maior abrangência.  

Sobre esse último ponto, Castells (2003, p.8) afirma que a Internet permitiu, pela 

primeira vez, a “comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido e em escala 

global”. De acordo com Rocha (2011), com o jornalismo online aconteceu o mesmo. “Pessoas 

em lugares diferentes, em momentos diferentes, podem acessar as notícias e ainda 

compartilhar os dados com amigos e conhecidos” (ROCHA, 2004, p. 3).  

 A escolha pela publicação na Internet ocorreu ainda porque ela é um meio que, por 

ainda estar em expansão, modifica-se a todo instante, possibilitando, a quem se propõe a 

trabalhar com ela, liberdade para criar e experimentar novas linguagens, novos métodos. 

Consequentemente, isso faz com que o próprio webjornalismo também possibilite uma 
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linguagem mais livre, mais criativa, diferente das formas tradicionais utilizadas no jornalismo 

impresso, radiofônico e televisivo, desde que respeitando os princípios éticos da profissão.  

A partir dessas observações, portanto, é possível afirmar que a escolha pelo 

produto multimídia publicado na Internet foi feita porque o jornalismo online se distingue dos 

demais veículos de comunicação, principalmente por oferecer diferentes recursos técnicos, 

“pela forma de tratamento dos dados e pelas relações que são articuladas com os usuários” 

(PINHO, 2003, p.58), bem como pela liberdade de criação que possibilita. Além das 

possibilidades oferecidas pela Internet, a escolha pela publicação na web se deu porque os 

autores do projeto têm maior familiaridade com as ferramentas e com o estilo do texto 

jornalístico daquele meio. 
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3 PRODUTO 

 

O produto multimídia por hora apresentado é um hotsite, com foco na atividade 

pesqueira em Fortaleza, abordando, prioritariamente, os aspectos sociais do pescador artesanal 

da Praia do Mucuripe. As dificuldades e os avanços conquistados, a rotina, a especulação 

imobiliária – que impede que os trabalhadores do mar morem próximo às praias –, e os 

costumes da categoria – retratados nas histórias contadas pelos próprios pescadores –, são 

algumas das abordagens feitas no trabalho. 

O hotsite é uma espécie de site voltado para destacar uma ação de comunicação 

ou marketing pontual. No caso do presente trabalho, foram feitas parcerias com o Sistema 

Jangadeiro de Comunicação e com a agência Index Comunicação Digital. O hotsite especial 

está publicado no portal Jangadeiro Online, que costuma veicular materiais especiais sobre 

diversos temas.  

De acordo com Godinho (2010, p. 13), “os hotsites propiciam experiências mais 

dinâmicas. O tipo de informação disponível neles prioriza um apelo mais emocional que 

racional”. Diante disso, o objetivo foi fazer matérias que tivessem, além do texto escrito, 

infográficos, fotografias, vídeos e podcasts que chamassem a atenção do internauta. Além 

disso, criou-se um hotsite com oito slides fotográficos em transição, que chamam para seis 

reportagens, uma entrevista e um ensaio fotográfico. No momento em que o leitor clica em 

cima de um dos slides, a barra de rolagem sobe automaticamente para a matéria. (Ver Anexo 

A na página 26). 

O desenvolvimento técnico do hotsite foi feito pela empresa Index Comunicação 

Digital já tem parceria com o Jangadeiro Online desde o ano de 2009. O layout foi pensado 

pelos autores do projeto e executado pela empresa. Todo o processo foi acompanhado, para 

que as ferramentas ficassem de acordo com os objetivos do produto final. 

 

3.1 Linguagem 

 

A expansão da Internet inaugurou uma nova era, fazendo surgir um novo estilo 

textual: o hipertexto. Ele sinaliza um novo estilo linguístico, com um texto sem fronteiras 

definidas. As partes de um hipertexto devem fazer sentido, mesmo sendo deslocadas do eixo 

central ou enredo. O usuário pode interagir com o conteúdo, escolhendo, por meio dos 

hiperlinks, por onde começar e como terminar o consumo desse conteúdo. 
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A flexibilidade dos meios online permite organizar as informações de acordo com as 

diversas estruturas hipertextuais. Cada informação, de acordo com as suas 

peculiaridades e os elementos multimídia disponíveis, exige uma estrutura própria. 

(SALAVERRIA, 2005, p. 108). 

 

É importante ressaltar que diante de um usuário ativo, que faz a sua própria 

narrativa da notícia por meio de uma navegação multimídia, torna-se necessária uma mudança 

no perfil do profissional de jornalismo. Segundo Prado (2011), redigir bem ainda é 

fundamental, mas não é mais o suficiente para um profissional que queira ser bem-sucedido 

no século XXI. 

 

Não basta mais só saber redigir, o mercado carece e prefere que o jornalista saiba, de 

forma extremamente profissional (porque amadores são pantópicos), gerar páginas 

na internet, fazer locução, mexer em câmeras e, em muitos casos, editar também; 

tudo isso com uma visão aguçada, claro (PRADO, 2011, p. 3). 

 

Foi com esse perfil de repórter que os autores produziram o hotsite – capaz de 

interagir e permitir que o usuário construa o percurso narrativo que deseja fazer. A partir da 

possibilidade de interatividade oferecida pelo hipertexto, cada leitor/navegador desenvolve 

um percurso individual de leitura, uma linearidade própria. 

O trabalho desenvolve conteúdo que, apesar de estar ancorado em um meio 

conhecido pela instantaneidade, é capaz de fazer o leitor aprofundar-se na navegação, por 

meio dos produtos disponibilizados. 

O hotsite construído é um conjunto de oito textos (sendo seis reportagens, uma 

entrevista e um ensaio fotográfico) com diversas ferramentas da Internet. No trabalho, optou-

se por fazer reportagens, em detrimento de notícias; segundo Lage (2008), a reportagem tem 

estilo menos rígido e linguagem mais livre, havendo a possibilidade, em alguns casos, de o 

repórter poder usar a primeira pessoa. 

As matérias executadas para o trabalho têm, em média, 7 mil caracteres, 

totalizando cerca de 1.000 palavras, o que pode ser considerado extenso para alguns autores. 

Na Internet, os blocos de textos são geralmente menores do que no impresso. Aconselha-se 

que uma célula informativa não ocupe mais do que uma tela de computador, para que o leitor 

não seja obrigado a utilizar a barra de rolagem. Indica-se que cada célula informativa possua 

em torno de 100 palavras (Moherdaui, 2001). 
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Portanto, para não cansar o leitor e evitar que ele se “perca” em um texto longo, 

foram utilizados mecanismos comuns na Internet, como intertítulos – que dividem as 

temáticas das matérias e são independentes, ou seja, é possível o internauta ler somente uma 

parte do texto, sem prejuízo de entendimento –, bem como fotografias, vídeos, infográficos e 

podcasts. 

As matérias abordam algumas conquistas e os principais problemas enfrentados 

pelos pescadores – a partir de relatos dos próprios trabalhadores –, como a especulação 

imobiliária; os perigos em alto-mar; e a possível “extinção” da profissão, já que a maioria dos 

filhos de pescadores não está mais seguindo os passos dos pais. Além disso, abordam 

costumes e histórias contadas por eles. Foram realizados ainda uma entrevista pingue-pongue 

com a única pescadora artesanal de Fortaleza, conhecida como Maria Cabelão, e um ensaio 

fotográfico na feira dos peixes, que ocorre durante os fins de semana na Praia do Mucuripe. 

As matérias possuem fotografias, vídeos, infográficos e podcasts. A utilização de 

cada ferramenta foi escolhida de acordo com o objetivo da reportagem. Por exemplo, no caso 

da reportagem intitulada “Dificuldades que nem as conquistas superaram”, há dois 

infográficos, pelo fato de a matéria ser muito extensa e esse recurso possibilitar a 

complementação da informação em outra forma visual. Já a reportagem “Histórias de mar e 

terra” possui um pequeno texto de abertura e cinco vídeos com depoimentos de pescadores, 

que, por apresentarem um apelo audiovisual maior, tornam-se mais atrativos se comparados 

às declarações em forma de texto. 

Os podcasts estão presentes ao final de cada reportagem. A ferramenta foi usada 

como uma espécie de “vida de repórter”, em que os autores comentam a apuração das 

matérias, mostrando as dificuldades encontradas e incluindo pequenos trechos de entrevistas 

realizadas com os pescadores, a fim de tentar fazer com que o internauta se sinta mais 

próximo e entenda o processo de execução das pautas. 
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4 EXECUÇÃO 

 

  Com o objetivo de produzir um conteúdo jornalístico multimídia sobre os aspectos 

sociais da atividade pesqueira artesanal em Fortaleza, foi preciso realizar um levantamento 

dos materiais publicados até então sobre o assunto. Foi feita uma pesquisa inicial, utilizando 

as ferramentas de buscas da Internet, em que foram encontrados dados econômicos sobre a 

pesca e a importância da atividade no Estado. No entanto, eram necessárias mais informações 

sobre o eixo social, e, como a abordagem com esse foco era tratada de forma secundária, os 

autores foram à procura de fontes que pudessem ajudar na captação das informações. 

Para isso, os primeiros contatos foram a Secretaria da Pesca e Aquicultura do 

Ceará (SPA), a Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Ceará e a Colônia dos 

Pescadores Z-8, de onde foram obtidas informações importantes para a construção das pautas. 

Artigos acadêmicos também foram consultados para nortear as ações do projeto.  

Após a fase de pesquisa, as pautas foram construídas levando-se em consideração 

o objetivo do projeto. Se a finalidade é dar voz aos pescadores, algumas pautas pensadas 

inicialmente caíram, pois deram lugar a outras sugeridas pelos próprios personagens e, 

posteriormente, percebidas pelos autores como mais relevantes que as anteriormente 

previstas. 

A pauta é uma ferramenta relativamente recente no jornalismo. Segundo Kotscho 

(2001), ela não existia na década de 1960; os chefes de reportagens escalavam os repórteres 

de acordo com as demandas que iam aparecendo. O autor afirma que ela nasceu da 

necessidade de organizar a atividade jornalística. “O crescimento dos jornais e das redações 

tornou necessária a instituição da pauta, principal elo entre a produção e a edição das 

matérias. Em outras palavras, era preciso organizar a bagunça para saber quem estava fazendo 

o quê.” (KOTSCHO, 2001, p. 11).  

A pauta não deve surgir apenas de uma iniciativa técnica nem é unilateral. O 

jornalista responsável precisa buscar e investigar os fatos para oferecer novos e melhores 

ângulos para uma reportagem. 

 

Também não nasce apenas da investigação, mas do trabalho exaustivo com as fontes 

de informação, da leitura diária de variadas publicações impressas e eletrônicas, 

inclusive internacionais (e não só aquelas ligadas ao trabalho de cada um), da 

observação da vida na cidade, da reflexão sobre os acontecimentos em processo no 

mundo, da capacidade de manter o olhar atento e curioso, da suspeição permanente 

em relação a tudo que seja consensual ou habitual e da percepção do que seja útil ou 
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válido para a informação e o entendimento do leitor (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2001, p. 21). 

 

 

Em todas as pautas foram realizadas entrevistas. Lage (2008) classifica as 

entrevistas em: ritual – é mais centrada na divulgação do entrevistado do que no que ele 

realmente tem a dizer; temática – aborda um assunto no qual o entrevistado, supostamente, 

domina; testemunhal – quando o entrevistado relata algo que participou ou assistiu; e em 

profundidade – aquela em que os objetos principais são as histórias e opiniões do próprio 

entrevistado. 

Usando a classificação de Lage, as entrevistas realizadas foram, em sua maioria, 

testemunhais, em que os pescadores comentaram fatos vivenciados por eles. Também foram 

feitas entrevistas temáticas, mas em menor quantidade, como foram os casos das entrevistas 

com a Funceme, a Colônia de Pescadores Z-8, a Secretaria de Pesca e Aquicultura e a 

Capitania dos Portos do Ceará. A entrevista em profundidade foi desenvolvida com a 

pescadora Maria Cabelão. Nesta última, priorizou-se a figura feminina na pesca, abordando 

temáticas como a vida da mulher pescadora, o possível preconceito sofrido na época e o 

tratamento concedido a ela pelos companheiros da jangada. 

As matérias foram produzidas, apuradas, escritas e editadas pelos autores e 

publicadas no portal Jangadeiro Online, que disponibilizou o espaço para veiculação do 

material. A apuração ocorreu entre o final de outubro e o começo de dezembro de 2012, na 

praia do Mucuripe, em Fortaleza, local onde os trabalhadores saem para as pescarias. No 

processo, foram ouvidos, pelo menos, 40 pescadores, além de fontes oficiais. 

As entrevistas foram gravadas em áudio; e, quando mereciam destaque, também 

registradas em vídeo. As declarações foram decupadas, para facilitar eventuais consultas, e 

utilizadas no corpo do texto, nos vídeos e nos podcasts. A edição dos vídeos foi feita no 

Windows Movie Maker
4
. O programa não é profissional, mas permitiu o corte das imagens 

captadas, inserção de legendas e transições. Ou seja, o necessário para a edição básica de um 

vídeo para web. Em relação à publicação dos vídeos, optou-se por usar o serviço mais 

popular: o Youtube
5
. A plataforma permite a postagem de vídeos em alta definição e 

disponibiliza a opção de incorporar o material no hotsite. 

                                                           
4
 Software de edição de vídeos da Microsoft. 

5
 Site que permite que os usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital. 
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Para edição dos podcasts, foi utilizado o programa Sony Vegas
6
. Os áudios foram 

publicados no 4shared
7
 e incorporados no hotsite, em todas as matérias. 

Após a edição do produto, iniciou-se a fase de desenvolvimento técnico do 

hotsite. O webdesigner da Index codificou o layout utilizando o HTML
8
 e CSS

9
. Assim, tudo 

pode ser “lido” pelos navegadores. Os autores acompanharam todos os passos da empresa 

para o desenvolvimento e programação do hotsite, com o objetivo de cobrar a execução 

estabelecida no projeto. Após a conclusão do hotsite, os textos, áudios, vídeos, infográficos e 

fotografias foram postados. 

 

4.1 Cronograma de atividades 

 

 Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

Pesquisa X      

Entrega do 

relatório 

X      

Apuração e 

execução de 

pautas 

 X X X   

Edição   X X X  

Desenvolvimento 

do hotsite 

   X X  

Publicação/ 

Apresentação 

     X 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Mais conhecido como Vegas, é um software de edição não linear da Sony que combina edição de vídeo em 

tempo real de alta qualidade e fidelidade com manipulação de áudio. 
7
 Serviço de hospedagem e compartilhamento de arquivos, dentre eles, arquivos de áudio. 

8
 Abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de 

Hipertexto. É uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas da web. 
9
 Código responsável por distribuir os elementos do HTML. 
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5 MATERIAL FINAL 

 

O resultado de todo o processo de produção, apuração, redação e edição são seis 

grandes reportagens, uma entrevista e um ensaio fotográfico. Os materiais produzidos 

possuem texto, fotos, vídeos e infográficos. Alguns possuem todos os elementos juntos. No 

final de todos os materiais, há podcasts gravados pelos repórteres, em que contam suas 

impressões e como foi o processo de elaboração daquele material. Os arquivos de áudio 

contêm ainda declarações dos entrevistados, muitas delas que não foram utilizadas nos textos 

e vídeos. As principais fontes ouvidas foram os próprios pescadores.  

  Com o título “Dificuldades que nem as conquistas superaram”, a primeira 

reportagem aborda as principais dificuldades enfrentadas atualmente pelos pescadores 

artesanais, mostrando que, mesmo com os avanços e as conquistas que tiveram nos últimos 

anos, elas ainda não foram superadas. Doenças de pele causadas pela frequente exposição ao 

sol, a concorrência desleal com a pesca predatória, os acidentes causados pelos ventos fortes 

entre os meses de agosto e outubro e pelas grandes navegações são alguns dos problemas 

enfrentados, apontados pelos trabalhadores do mar entrevistados. Três deles tiveram os 

depoimentos gravados em vídeo, que foi publicado junto com a matéria. 

Para falar sobre os avanços conquistados, foram entrevistados o diretor-secretário 

da Colônia de Pescadores Z8, de Fortaleza, Sebastião da Silva Ramos, e o 1º secretário da 

Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Ceará, José Carlos. Eles citaram a 

aposentadoria aos 60 anos; o direito ao seguro-defeso e ao auxílio-doença; a criação do 

Ministério da Pesca e Aquicultura e das Leis das Colônias e a da Pesca, como alguns dos 

direitos conquistados pela categoria ao longo dos anos. Para tornar a leitura mais organizada e 

menos cansativa, algumas informações sobre esses avanços foram publicadas na forma de 

infográfico.  

Intitulada “O dia a dia de quem não tem hora para dormir”, a segunda reportagem 

mostra a rotina dos pescadores artesanais de Fortaleza. A matéria tenta mostrar, por meio de 

depoimentos e histórias, como vivem esses trabalhadores do mar. Alguns saem para pescar e 

voltam no mesmo dia; outros chegam a passar semanas trabalhando no mar. A reportagem 

mostra também o que fazem durante o tempo livre e a relação deles com os colegas de 

profissão. Aborda ainda a rotina dos pescadores aposentados, que costumam frequentar a 

praia do Mucuripe, para reencontrar e bater papo com os amigos.  
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A terceira reportagem, por sua vez, revela que a especulação imobiliária nos 

bairros próximos ao litoral faz com que cerca de 30% dos pescadores tenham que morar longe 

da praia, em bairros como Bom Jardim, Messejana, Granja Portugal e até fora de Fortaleza, 

em cidades da Região Metropolitana como Maracanaú e Caucaia. Com o título “Morar longe 

para sobreviver”, a matéria mostra que residir longe do mar é solução encontrada por esses 

pescadores para viver em uma casa onde caiba toda a família, já que não têm condições de 

pagar aluguel ou comprar um imóvel em bairros próximos ao litoral, como o Mucuripe, onde 

o preço médio do metro quadrado ultrapassa R$ 5 mil. Enquanto alguns moram longe, a 

matéria conta a história de um pescador que mora perto demais do mar. Ele dorme há 20 anos 

dentro de uma jangada, pois não tem condições de pagar sequer o aluguel de uma casa.  

 A quarta reportagem, intitulada “Os mesmos ventos que levam nem sempre 

trazem de volta”, mostra que os ventos fortes entre os meses de agosto e outubro provocam 

muitos acidentes com embarcações. Por meio de depoimentos de pescadores que já passaram 

por algumas dessas situações, a matéria revela que essa é mais uma dificuldade enfrentada 

todos os anos pelos trabalhadores do mar, fazendo com que alguns deles percam a própria 

vida. Como foco secundário, a matéria mostra ainda as causas desses ventos fortes e o 

trabalho de orientação e fiscalização desenvolvido pela Capitania dos Portos do Ceará.   

Como o próprio título “Filho de peixe nem sempre peixinho é” já sugere, a quinta 

matéria revela, por meio de alguns exemplos, que muitos filhos de pescadores não estão mais 

seguindo a profissão do pai, por conta das dificuldades enfrentadas, como os perigos no 

trabalho e o dinheiro incerto, e pela falta de escolas que ensinem as difíceis lições que, 

atualmente, têm de ser aprendidas em alto-mar. O material mostra que os próprios pais que 

seguiram a profissão dos seus genitores, na maioria das vezes, querem que seus descendentes 

sigam outras profissões, nas quais terão mais oportunidades. 

A sexta matéria é uma entrevista com Maria Cabelão, a única pescadora artesanal 

de Fortaleza. Na conversa, ela conta sua história de vida e como era ser a única mulher 

pescando entre tantos homens. Por meio de fotos e vídeos, o espectador poderá ver detalhes 

da entrevistada. Antes da entrevista pingue-pongue, também há um perfil com as impressões 

que os autores tiveram de Maria Cabelão, revelando ainda detalhes do momento da entrevista.  

A reportagem seguinte mostra cinco histórias contadas por pescadores do 

Mucuripe, sobre diversos assuntos. A maioria delas tem cunho cômico, bem próximas às 

chamadas “histórias de pescadores”. Além disso, há ainda uma história contada por um 

pescador sobre suas experiências como figurante de novela.  
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O último material é um ensaio fotográfico sobre a Feira do Mucuripe, em que os 

pescadores vendem o pescado logo após chegarem do mar. Um texto de abertura também 

apresenta e conceitua o ensaio para o leitor, além de dar detalhes sobre a própria realização da 

feira. Ao todo, o espectador pode conferir 20 fotos, que retratam os mais diversos momentos e 

aspectos da venda. Um vídeo do momento em que os pescadores estão descarregando o 

pescado também complementa o ensaio. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Todo o processo de apuração, redação e edição do material apresentado trouxe 

bastante aprendizado para os autores do projeto, sobretudo no modo de exercer a atividade 

jornalística. O principal deles foi o tratamento com as fontes. Após entrevistar mais de 40 

pescadores, durante cerca de quatro meses de contato, foi possível construir uma relação de 

proximidade com eles, respeitando o distanciamento necessário, para não interferir no 

processo de produção, sem, entretanto, causar estranhamento.  

No início da apuração, todos os pescadores entrevistados eram monossilábicos. O 

pouco que falavam, muitas vezes, não podia ser aproveitado. No entanto, ao longo do 

processo, foi sendo construída uma relação de confiança entre os repórteres e as fontes, de 

modo que os trabalhadores do mar passaram a confiar no trabalho dos autores – o que 

facilitou o processo de apuração. Com essa relação, foi possível extrair o máximo do que cada 

pescador tinha a dizer, otimizando as entrevistas realizadas. 

Com o trabalho, os autores aprenderam também a valorizar os pescadores. Após 

tanto tempo de conversas e entrevistas, pode-se perceber que eles, apesar de serem pessoas 

simples, têm muito a ensinar. As experiências e a forma como encaram a vida são os aspectos 

mais interessantes. Diante disso, aprendeu-se que toda pessoa tem sempre algo a dizer. É 

preciso apenas que o repórter saiba extrair essas informações – o que, na maioria das vezes, se 

dá por meio da construção dessa relação de confiança. 

Pode-se confirmar ainda que a realização de entrevistas pessoalmente é a melhor 

forma de apuração jornalística, principalmente quando a fonte tem familiaridade com o local 

onde a conversa é realizada. De frente ao entrevistado, o repórter pode perceber as reações 

dele e o ambiente em que está inserido, o que ajuda na interpretação dos fatos na hora de 

escrever a matéria. Além disso, in loco, foi possível o exercício do “olhar diferenciado”, que 

possibilitou o descobrimento de novas nuances sobre a matéria e até o surgimento de novas 

pautas.  

A produção do material como produto multimídia para ser veiculado na Internet, 

por sua vez, contribuiu para exercitar a criatividade dos repórteres, na medida em que eles 

tiveram que saber aproveitar todas as informações apuradas, distribuindo-as e adaptando-as 

aos meios pelos quais seriam veiculadas (rádio, TV, web e foto). Contribuiu também como 

uma forma de exercitar as diferentes linguagens de cada um desses meios.  



23 

 

Por fim, a execução do projeto multimídia representou um aprendizado para os 

autores, pois foram eles que pensaram e participaram de todos os processos de produção do 

material (elaboração de pautas; entrevistas; gravação de vídeos; redação de textos para 

linguagens da web e de rádio; edição de materiais audiovisuais; definição do layout do hotsite; 

dentre outros). Isso demonstra – e comprova – a necessidade de o jornalista ser um 

profissional cada vez mais multimídia, dominando todos os métodos de apuração, redação e 

edição para diferentes meios.   
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ANEXOS A – LAYOUT HOTSITE PESCADORES ARTESANAIS DE FORTALEZA: 

DIFICULDADES, COSTUMES E HISTÓRIAS 

 

 
Layout do hotsite sobre os pescadores artesanais de Fortaleza. Ele pode ser acessado por meio do link: 

http://www.jangadeiroonline.com.br/especiais/pescadores. 


