
POLÍTICAS PÚBLICAS E EXTENSÃO 
PESQUEIRA*

João Henrique de Melo Ferraz1, Filipe Xavier Lima2, Angelo Brás Fernandes Callou3



________________
*Este texto faz parte do projeto de pesquisa “Pescando Pescadores: Políticas Públicas e extensão Pesqueira para o desenvolvimento local”, 

financiado pelo CNPq (Projeto Casadinho), realizado pelo Programa de Pós-Graduação Extensão Rural e Desenvolvimento Local (POSMEX) da 
UFRPE e pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE. 
1. Engenheiro de Pesca e Licenciado nas Ciências Agrícolas. Mestrando no POSMEX/UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco. R. Dom 
Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171900. E-mail: ferraz.jhm@gmail.com 
2. Engenheiro Agrônomo e Licenciado nas Ciências Agrícolas. Mestrando no POSMEX/UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco. R. 
Dom Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171900. E-mail: filipeaxlima@yahoo.com.br 
3. Professor Titular e Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação Extensão Rural e Desenvolvimento Local (POSMEX/UFRPE) -
Universidade Federal Rural de Pernambuco. R. Dom Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171900. E-mail: 
peixes@elogica.com.br   

Introdução

Os estudos sobre políticas públicas e Extensão Rural 
no Brasil, no âmbito do desenvolvimento local, vêm 
sendo desenvolvidos a partir de meados dos anos de 
1990. No campo específico da Extensão voltada para o 
desenvolvimento local da pesca artesanal, frente às 
transformações socioeconômicas globalizadas, é quase 
um salto no escuro, quando se pretende estudar essa 
temática na atualidade.

Esses aspectos, reunidos às fracassadas tentativas 
históricas de desenvolver a pesca nacional, trouxeram 
repercussões sociopolíticas negativas sobre a vida das 
populações pesqueiras (Callou, 1994) [1]. São frágeis, 
ainda hoje, as formas associativas dos pescadores – as 
colônias, criadas pela Marinha de Guerra -, às quais as 
mulheres foram impedidas por décadas de participar 
dessas entidades. Somem-se a isso, os problemas 
ambientais decorridos da poluição aquática e do 
esforço de pesca, além da especulação imobiliária nas 
praias e da expansão do turismo no litoral (Schnuetgen, 
1973 [2]; Diegues, 1979 [3]). Aspectos que têm 
modificado sobremaneira as relações sociais nas 
comunidades de pesca, em especial no Nordeste onde a 
pesca é majoritariamente artesanal.  

Esse trabalho objetivou mapear as políticas públicas, 
por meio dos projetos estabelecidos pelas organizações 
governamentais e não-governamentais para o 
desenvolvimento local, e sustentável, da pesca artesanal 
no Nordeste, entre 2003 e 2006.

Material e Métodos

Foram feitos levantamentos para o Projeto 
Casadinho, Pescando Pescadores: Políticas Públicas e 
Extensão Pesqueira para o Desenvolvimento Local, 
desenvolvido pelo Programa de Pós-graduação em 
Extensão Rural e Desenvolvimento Local da
Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(Posmex/UFRPE) e pelo Programa de Pós-graduação 
em Serviço Social da Universidade Federal de 
Pernambuco (Pssocial/UFPE), no período de 03 de 

março a 10 de julho de 2008, via internet em acervos 
das organizações governamentais e não governamentais
nas capitais dos Estados nordestinos, sobre dados para 
identificação das políticas públicas existentes para o 
desenvolvimento da pesca.

Resultados e Discussão
A sistematização e análise dos dados coletados 

durante as pesquisas possibilitou diagnosticar as 
práticas de políticas públicas nas relações de gênero, 
associativismo, meio ambiente e seus impactos no 
desenvolvimento local.

Por outro lado, pôde-se compreender que essas 
expectativas supracitadas e os comportamentos sociais 
relacionados, nem sempre se coadunam com as 
políticas públicas propostas pelo poder público. Além 
dessas políticas não contemplarem os aspectos dos 
conflitos e das mediações dos atores sociais durante o
processo de desenvolvimento local.
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