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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.

Pensar em políticas públicas para enfrentar os 
desafios contemporâneos das comunidades pesqueiras 
na perspectiva do desenvolvimento local sustentável é 
algo que parece atualmente emergir das organizações 
governamentais. Em 2003, por exemplo, foi criada a 
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da 
Presidência da República (SEAP/PR). Trata-se de uma 
iniciativa importante, pois reconhece que a pesca ficou 
“relegada aos escalões inferiores da política e da 
economia...” (Brasil, 2003:2) [4].

A intenção do governo, com a criação da 
SEAP/PR, é alcançar um crescimento superior a 20% 
ao ano nas atividades de aquicultura e pesca. O 
Governo transforma-se em indutor desse processo de 
desenvolvimento através de investimentos na 
modernização da aquicultura e da pesca, a partir do 
estabelecimento de parcerias com os estados e 
municípios e do incremento ao associativismo e 
cooperativismo (Brasil, 2003:2) [4].

Assim, concebeu-se o Projeto Casadinho no 
Programa de Pós-graduação em Extensão Rural e 
Desenvolvimento Local da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco (Posmex/UFRPE), em parceria com o 
Programa de Pós Graduação em Serviço Social 
(Pssocial-UFPE), cujo objetivo foi o mapeamento das 
políticas públicas, por meio dos projetos estabelecidos 
pelas organizações governamentais e não 
governamentais para o desenvolvimento local da pesca 
artesanal no Nordeste, entre 2003 e 2006.

Dessa forma, este trabalho apresenta toda a produção 
acadêmica (artigos científicos, resumos expandidos, 
resumos curtos, monografia de graduação, livros, tese 
de doutorado, monografia de especialização, 
dissertação de mestrado, relatório para o Programa 
Institucional de Bolsas e Iniciação Científica (PIBIC), 
cartilha, prefácio de livro), correlacionando-a com 
temáticas da Extensão Pesqueira e com a participação 
de professores e alunos de Pós-graduação e de 
graduação.

Material e Métodos

Este trabalho foi realizado levando em consideração 
a produção acadêmica do Projeto Casadinho, 
desenvolvida no período de novembro de 2006 a junho 
de 2009.



Foram realizadas a classificação e tabulação dos 
dados dessa produção, obedecendo-os seguintes 
critérios: participação de professores e alunos de pós-
graduação e de graduação no Projeto, a produção 
acadêmica em Extensão Pesqueira e a divisão, por 
temáticas, dessa produção.

Resultados e Discussão
A partir da sistematização da participação de 

professores e alunos na produção acadêmica no Projeto 
Casadinho (fig.1), constata-se que dos 110 trabalhos 
realizados, 68% deles contaram com a participação de 
alunos de Pós-graduação e 20% com estudantes de 
graduação.

Os docentes do Programa de Pós-graduação 
contribuŕam com 10% dos trabalhos desenvolvidos. A 
preocupação desses professores, no Projeto Casadinho, 
foi, principalmente, a de orientar o corpo discente para 
uma práxis de pesquisa acadêmica. 

O percentual restante (2%) corresponde à produção 
discente bolsista pesquisador (PIBIC) e a produção 
discente especialista.

Na (fig.2), constata-se que a produção acadêmica em 
Extensão Pesqueira do Projeto Casadinho se voltou 
principalmente para o desenvolvimento de artigos 
científicos (58%), os quais foram apresentados e/ou 
publicados em eventos acadêmicos nacionais e 
internacionais, ligados às áreas de pesca, comunicação, 
sociologia e serviço social. A maioria desses estudos 
tiveram como autores professores, alunos de pós-
graduação e de graduação. No que diz respeito a 
dissertações e teses, observa-se uma percentagem de 
aproximadamente 11% da produção total do Projeto 
Casadinho. 

As demais produções acadêmicas dizem respeito a 
resumos expandidos (9%), a resumos curtos (7%), 
monografias de graduação e relatórios PIBIC (9%), 
livros, cartilhas, prefácio de livro e monografia de 
especialização (6%).

Na (fig.3), observa-se que as temáticas principais 
abordadas nos trabalhos acadêmicos do Projeto 
Casadinho foram: relações sociais de gênero na pesca 
(22%), políticas públicas de extensão pesqueira (19%), 
desenvolvimento local (16%), questões 
socioambientais (12%), comunicação e cultura (11%), 
estratégias de comunicação (5%), pesca artesanal e 
aquicultura (5%), associativismo (5%), movimentos 
sociais na pesca (2%), racismo e pobreza na pesca 
(2%) e agroecologia (1%).  Assim, evidencia-se uma 
produção acadêmica acentuada no que tange às 
questões de gênero, às políticas públicas de extensão 
pesqueira, tendo em vista, principalmente, a criação da 
SEAP/PR. A produção acadêmica do projeto em 
questão se apresenta escassa no que diz respeito aos 
movimentos sociais na pesca, ao racismo, à pobreza e à 
agroecologia, temas considerados hoje importantes pela 
Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (PNATER), do governo federal.
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Figura 1. Participação de professores e alunos de Pós-graduação e graduação na produção acadêmica do Projeto 
Casadinho (POSMEX/UFRPE – PSSOCIAL/UFPE - CNPq) 

Figura 2. Produção acadêmica em extensão pesqueira (nov. 2006 – jun. 2009) do Projeto 
Casadinho(POSMEX/UFRPE – PSSOCIAL/UFPE - CNPq) 

Figura 3.Temáticas da produção acadêmica em extensão pesqueira ( nov. 2006 – jun. 2009) do Projeto 
Casadinho(POSMEX/UFRPE – PSSOCIAL/UFPE - CNPq) 
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