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RESUMO

O presente artigo tem por objetivo refletir sobre os impactos advindos da participação de discentes em
experiências práticas, a exemplo do projeto de extensão Maria Marisqueira, que iniciou no ano de 2009 na
Universidade do Estado da Bahia – Campus XV – Valença – Bahia na formação superior. Partindo da
compreensão que a universidade tem como base o ensino, a pesquisa e a extensão, e que a formação
acadêmica deve possibilitar uma práxis, a proposta desse trabalho é apresentar resultados iniciais sobre as
atividades desenvolvidas no projeto de extensão precitado, uma vez que a educação é compreendida como o
meio que possibilita liberdade e autonomia, na medida em que há troca de saberes entre o sujeito e seu
meio, e do sujeito para outro sujeito e que se aprende na interlocução com o outro na explicitação dos
saberes entre diferentes formas inteligíveis. Neste sentido, este trabalho parte do seguinte questionamento:
até que ponto experiências práticas podem resignificar a formação superior?
No sentido de responder ao questionamento proposto optou-se pela pesquisa bibliográfica e relato de
experiência das discentes que participaram, na qualidade de monitoras, do projeto de extensão Maria
Marisqueira.Conclui-se que a formação superior mediada por experiências práticas representa uma alternativa
de construção de conhecimentos e uma alternativa de compreensão da realidade permitindo ao discente aliar
teoria e prática na busca por soluções de problemas sociais.

PALAVRAS - CHAVES: Educação Superior. Experiências práticas. Projeto de extensão Maria Marisqueira.

ABSTRACT

. This article aims to reflect on the impacts resulting from the participation of students in practical
experiences, such the extension project known as ‘Maria Marisqueira’, which began in 2009 at the University
of State of Bahia - Campus XV - Valença - Bahia in higher education . Starting from the understanding that
the university is based on teaching, research and extension, and that education should enable a praxis, the
purpose of this paper is to present initial results on the activities of the extension project, since education is
understood as the medium that allows freedom and autonomy, to the extent that there is an exchange of
knowledge between individuals and their environment, and subject to another subject and you learn in
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dialogue with each other in the explicitness of knowledge between different intelligible forms. In this sense,
this work of the following question: to what extent practical experiences can reframe the higher education?
In order to answer the proposed question was chosen literature and experience reports of the students who
participated, acting as monitors, the extension project Maria Marisqueira. It is concluded that the higher
education practical experience is mediated by alternative construction knowledge and an alternative
understanding of reality allowing the students to combine theory and practice in the search for solutions to
social problems.

KEY - WORDS: Higher education. Practical experiences. Extension project Maria Marisqueira.

1 INTRODUÇÃO

O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas – PNUD, afere, a partir de 1990, o IDH – Índice de
Desenvolvimento Humano dos países para a quantificação do desenvolvimento, considerando não só os
fatores econômicos apontados pelo PIB, mas três pilares: saúde, educação e renda. : Conforme o PNUD 2012
o IDH é calculado sob os aspectos dos três pilares:

1.Vida longa e saudável- medida pela expectativa de vida – SAÙDE

2.O acesso ao conhecimento – medido por: a) média de anos de educação de adultos, que é o
número médio de anos em educação recebidos durante a vida por educação pessoas a partir de
25 anos; e b) a expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida
escolar, que é o número total de anos de escolaridade que uma criança na idade de iniciar a vida
escolar pode esperar receber se os padrões prevalescentes de taxas de matrículas especificas por
idade permanecerem os mesmos durante a vida da criança.

3.O padrão de vida (Renda) – medido pela (RNB) – Renda Nacional Bruta, per capita expressa em
paridade de compra (PPP) constante, em dólar, tendo como ano de referencia o ano de 2005.

Os desequilíbrios sociais provocam conflitos de diversas ordens e impactos sócioambientais e políticos
advindos das discrepâncias das condições de vida e que se apresentam na sociedade da informação e
do conhecimento despertando desejos pelo uso de novos produtos e outros estilos de vida,
disseminando o sentimento de tal necessidade ao tempo que se estabelecem como imposições
cotidianas: a desigualdade, a violência, o desemprego e o subemprego, as mudanças no mundo do
trabalho, a fragilidade das relações pessoais e interpessoais, as questões de degradação ambiental,
dentre outros. Mesmo nos países considerados ricos, convive-se com problemas de toda ordem,
realidade essa que acirra a competição individual e as crises originadas desse aspecto agravando o
abismo entre os sujeitos sociais. Ao se examinarem as possibilidades de desenvolvimento, em
quaisquer sociedades, depara-se com o quesito Educação. No arranjo societário contemporâneo,
permeado pela complexidade, a educação ocupa um locus privilegiado na busca por soluções.

No Brasil, assim como nos países mais desenvolvidos, a educação é
parte integrante das políticas sociais e parte do núcleo do sistema de
promoção social por sua capacidade de ampliar as oportunidades e
resultados para os indivíduos e famílias, além de ser elemento
estratégico para o desenvolvimento econômico. (IPEA, 2010, p. 3)

Apesar de reconhecer a relevância da educação no contexto atual, os setores que representam a sociedade
como governos e organizações têm insistentemente reproduzido paradigmas obsoletos e incapazes de
atingirem os objetivos que levariam ao desenvolvimento. Registre-se que no Brasil, práticas e paradigmas
importados de realidades cujas demandas não se assemelham às da nação comprometem a qualidade da
educação, ao deixar de lado a maior parte da população, o que representa níveis de atraso sócio-econômico

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/educacao_superior_e_desenvolvimento_humano_mediados_pela_praxis_u.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



dificultando e, por vezes, impossibilitando a passagem de indivíduos ao arranjo societário, visto que não se
privilegia a formação holística destes, tampouco sua orientação para a autonomia, para que se faça sujeito de
sua própria história, tornando-se um ser livre e, ao mesmo tempo, engajado em adquirir e compartilhar
conhecimentos em prol da qualidade de vida pessoal e coletiva. Nesse intuito o projeto de extensão Maria
Marisqueira foi desenvolvido – inicio-se em 2009, com uma proposta de entrelaçar conhecimento
teórico/acadêmico com os saberes locais, aproximando a comunidade acadêmica das comunidades locais, em
especial a comunidade do Mangue Seco, para construção de saberes e valorização da cultura.

Sendo assim, a formação acadêmica deve ser o elo para uma formação profissional e pessoal, haja vista que
na graduação é dedicado muito tempo para estudar as teorias e às reflexões que tem por base os
conhecimentos científicos e suas verdades “inquestionáveis”. Desse modo não permite muitas vezes uma
relação entre o que é estudado com a realidade da sociedade. As experiências práticas, em específico, do
projeto de extensão Maria Marisqueira, proporciona o contato com a comunidade viabilizando a consolidação
de princípios éticos como respeito, tolerância e valorização das pessoas, de seus saberes e fazeres.

Neste cenário uma questão se impõe: até que ponto experiências práticas podem resignificar a formação
superior?
Assim, este artigo objetiva refletir sobre tal problemática a fim de contribuir para o alargamento das
discussões sobre a referida temática.

2 EDUCAÇÃO: relevâncias e incongruências na sociedade contemporânea.

Encarar a educação como uma via de acesso ao desenvolvimento e concebê-la além dos modismos e
armadilhas impostos pelo modelo econômico vigente, representa o grande desafio da humanidade. Demo
(2000), apesar de alertar para a emergência de a educação libertar-se da lógica de mercado, das ideologias e
modismos, reconhece que esta, por si só, não produz transformação social. O crédito da educação estaria,
principalmente, em dotar o sujeito de consciência crítica posicionando-o como construtor de sua própria
história. Essa cidadania construída serviria, inclusive, como via de acesso para a democratização da educação,
significando uma interdependência entre cidadania e educação, o que torna inconcebível sua separação.

Experiências bem sucedidas em educação no Brasil não são meramente utopias. Em Freire (1999), o método
de alfabetização para adultos é exposto, demonstrando o êxito da proposta que, apesar de ter sido na época
interrompido pelo golpe militar, representou a semente de democratização de ensino no país. Ao considerar a
educação uma prática de liberdade, a experiência freiriana lança bases para uma educação revolucionária que
transcende uma época e um território, sendo, até os dias atuais, um sustentáculo para o ensino em todo
mundo. É a partir de uma educação crítica, aquela que possibilita à tomada de consciência, a decisão, a
responsabilidade sócio-política que se terá uma educação alinhada com os preceitos de liberdade. Os
princípios freirianos remetem a possibilidade de se obter liberdade, mediada pela educação e educação
através da liberdade.

Ao longo dos séculos, a educação tem sido discutida em seus mais variados aspectos. Sobretudo no século
XX, com os desafios da globalização já postos e cujo cenário mundial remete a um clima de total incerteza, a
educação é desafiada constantemente a mostrar caminhos que representem uma perspectiva ao
subdesenvolvimento e à miséria dos povos. O relatório Jacques Delors (2006), aponta que a Educação, desde
a básica até a Universidade, deve voltar-se para o desenvolvimento humano e conceitua o mesmo como: “a
evolução da capacidade de raciocinar, imaginar, discernir e ser responsável”.

Por conseguinte, o vínculo entre educação e desenvolvimento pressupõe a convergência para a construção do
ser emancipado e autônomo capaz de formar consciência crítica e enfrentar os processos de ignorância. Nos
dizeres de Stopilha (2007, p. 5): “uma educação que possa formar sujeitos que busquem soluções, respostas
e alternativas aos efeitos desumanos instituídos pelo modelo neoliberal”. Estes aspectos de educação
reportam-se a uma visão de indivíduo capaz de tornar-se agente transformador, tanto pessoal, quanto social,
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na medida em que se transmuta em sujeito ativo e crítico, empodera-se e aprende a capitalizar recursos e
interesses comuns à sua própria comunidade. Este pensamento consolida-se em Santos, (2000), quando
sinaliza que o grau de consciência das pessoas determinará as ações futuras e a superação de obstáculos, no
sentido de contrariar as estruturas dominantes, dando a medida da importância que assume o envolvimento
das pessoas e sua participação nas questões atuais.

3 CONSTRUÇÃO DE SABERES universidade e comunidade.

Nos discursos sobre desenvolvimento, sobretudo àqueles cujo foco recai sobre formação e desenvolvimento
humano, o papel das Universidades torna-se um diferencial para a sociedade, e é na prática. Todavia a
universidade precisa ampliar sua abertura para as diferentes práticas e para toda a sociedade, extrapolar seus
muros no sentido de oferecer respostas às comunidades em seu entorno e se colocar claramente contra a
injustiça social e a favor do desenvolvimento humano, especialmente traçando seu plano de gestão
acadêmico e cientifico na perspectiva institucional das políticas públicas e da não pulverização dos problemas,
cada dia mais acirrados.

Dessa forma, a Universidade pública desponta neste palco como um instrumento responsável em alavancar o
desenvolvimento quando, através da produção e disseminação do conhecimento, busca resolver
problemáticas locais e regionais visando à superação dos desequilíbrios e desigualdades sociais ao interagir
com comunidades que estão à margem do tecido social, embora detentoras de saberes imprescindíveis à sua
própria sobrevivência. Assim, podemos afirmar que a universidade delineia-se como ponte entre o
conhecimento produzido em seu âmbito e os saberes inerentes às comunidades diversas a fim de possibilitar
o atendimento às demandas sociais, equacionando-as de modo que se atinja coletivamente uma maior
qualidade de vida, como observa Chauí (2001, p. 35): “Ora, a Universidade é uma instituição social. Isso
significa que ela realiza e exprime de modo determinado a sociedade de que é e faz parte”.

Entretanto, a realidade das universidades brasileiras, especialmente as públicas, ainda baseia-se e reproduz
práticas neoliberais, portanto servindo aos ideais das elites, conforme salienta Chauí (2001). Não obstante a
existência de lutas com iniciativas para a transformação dessas práticas. Na Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), a adoção do sistema de cotas para negros e indígenas, a criação do curso de Formação de
Professores Indígenas em parceria com a Secretaria de Educação e o MEC, são exemplos do que vem sendo
materializado no viés da emancipação do modelo meramente burocrático e dos problemas oriundos da gestão
de políticas restritivas. Considerando sua matriz heterogênea e visto sua expansão em territórios
etnoculturais da Bahia a UNEB vem evidenciando seu caráter multirreferencial e transdisciplinar acadêmico e
científico através de estudos e pesquisas de bases e aplicadas envolvendo áreas das ciências humanas,
sociais e aplicadas, exatas e tecnológicas, ciências da vida e da terra e linguagens e artes transversalmente
por projetos de ensino, extensão e pesquisa, aproximando-se das populações mais carentes e remotas, a
exemplo do Projeto de extensão Maria Marisqueira, foco deste artigo. A UNEB, universidade pública, gratuita e
popular oferece, através da sua estrutura multicampi de maior cobertura geográfica, oportunidades e práticas
de construção e socialização de conhecimento afinado com as realidades locais.

4 MOBILIZAÇÃO DE SABERES MEDIADO PELA EDUCAÇÃO SUPERIOR.

Para penetrar no tecido social, reconhecer suas rupturas e preenchê-lo de forma que se torne um novo tecido,
docentes e discentes do ensino superior precisam, sobretudo, reelaborar seus saberes e experiências,
transformá-los em inovação, conhecimentos e criatividade, em favor de si próprios, a fim de se emanciparem
e adquirirem autonomia nas suas ações e também da comunidade em que vivem, no sentido de aumentar as
oportunidades dos diversos sujeitos sociais através da uma prática crítico - reflexiva.

A construção de conhecimentos propostos pela Universidade quando se ingressa na
vida acadêmica muitas vezes produz frustrações devido à inércia e obsolescência das
práticas pedagógicas, que em muitas ocasiões passa ao largo do discurso freiriano
proposto pela academia. A realidade acadêmica apresenta-se, muitas vezes, distante
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da realidade das salas de aula das escolas e ainda mais distante dos saberes e
necessidades da sociedade. A prática inovadora de trazer a extensão para dialogar
com os componentes curriculares de forma transdisciplinar e a experiência
extramuros da universidade nos possibilitou encontrar e construir sentidos ao nosso
saber e fazer acadêmico constituindo-se em simbiose com os saberes populares.
Neste caso, com o das mulheres marisqueiras. (HELENA BASTOS, 2012)

Como sinalizado por Bastos (2012) a formação acadêmica deve atentar-se para as características da
sociedade atual, dando maior atenção para as atividades de extensão e principalmente aquelas referentes à
transformação intensa, manejo do conhecimento, a necessidade de aprendizado contínuo, fazendo que os
atores sociais busquem formas alternativas de aprendizagem, visto que esta se torna a maneira mais
consistente, para enfrentar as intempéries da contemporaneidade. A aprendizagem consiste tanto em
mudança de posturas, quanto de atitudes e para que se efetivem como uma via de emancipação e autonomia
carece de continuidade. Evidencia-se, nesse contexto, a relevância da teoria e prática nos cursos de ensino
superior. Considera-se que a universidade configura-se como imprescindível na mediação do conhecimento,
na formação humana e, consequentemente, no desenvolvimento sócio-político da comunidade a constituir
sujeitos que rompam com modelos mentais instituídos, desenvolvam a autonomia, criem e inovem práticas
que possam solucionar problemas de maneira mais simples; proporcionem a aprendizagem em equipe;
desenvolva o trabalho colaborativo, através do compartilhamento, disseminação e transferência de
conhecimento e a visão sistêmica do contexto em que está inserido.

Para além, os projetos deveriam avançar no sentido de se concretizarem em produtos utilizáveis e que
denotem desenvolvimento humano, como por exemplo a adoção de boas e novas práticas utilizando-se de
potencial de conhecimentos já sabidos e adquiridos e, para isto, há necessidade de se estimular os grupos de
estudos e pesquisas universitários a realizarem composições com o setor produtivo e juntos desenvolver
trabalhos aplicados com recursos de fontes orçamentárias que custeiam as atividades básicas e específicos
oriundos da própria universidade, das agências governamentais de fomento, de programas especiais, das
pastas sob a responsabilidade de vereadores, deputados e senadores, de fundações e de empresas privadas.

No caso do projeto de extensão Maria Marisqueira o grupo de estudos vem criando formas etnometodológicas
de compreensão de como se fazem as regras para se viver elas mesmas com elas na atividade produtiva da
mariscagem. Neste aspecto a universidade dá conta de inclusive colocar em evidencia conhecimentos
recalcados em função da baixa auto-estima, pelo nível social, educativo e econômico. Entretanto verifica-se a
necessidade premente de uma tomada de decisão de governo e de gestores no sentido de elevação da renda
desses grupos sociais produtivos de tecnologias sociais para garantia da elevação da educação familiar. A
melhoria da renda dos pais e dos mais velhos da casa garante a educação das crianças e dos jovens de cada
família, no caso especifico das Marisqueiras, de cada mulher associada ao grupo de estudo.

A renda é tão determinante que esse tipo de situação é verificado para qualquer
categoria, ou seja, independentemente da categoria selecionada, os mais ricos sempre
estão em melhor situação do que os mais pobres. Apenas na área rural o indicador
para os mais ricos está abaixo da escolarização prevista no texto constitucional.
Enquanto isso, os mais pobres não atingem o mínimo recomendado em nenhuma
categoria. No caso da localização, observa-se, ainda, forte diferenciação, com os mais
ricos no meio urbano tendo cerca de 3,9 anos de estudo a mais que os mais ricos do
meio rural, Já para os mais pobres nos dois meios, a diferença é de 1,8 ano de
estudo.[1] (IPEA, 2010).

Dessa maneira a formação acadêmica se configura em instrumento que se afina com tais objetivos, se
oferecida em coerência com o contexto social, com respeito às suas potencialidades, seus saberes, suas
experiências, sua afetividade, suas relações e visualizando os discentes como atores sociais que precisam
desenvolver-se além do exercício profissional, evoluindo para o desenvolvimento da capacidade crítico-
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reflexiva deste sobre sua prática, a partir de um processo que alia teoria e prática cujo objetivo seja a
reelaboração/resignificação de saberes e experiências já adquiridos, a construção, disseminação,
transferência e socialização de novos conhecimentos de forma colaborativa que considere os diversos espaços
de ação.

Para os discentes, especialmente aqueles da área da educação, as dificuldades de aprendizado são reforçadas
não só pela desvinculação da prática, rigidez curricular e do aspecto ‘treinamento’ sugerido por alguns cursos,
como pelo modismo adotado por outros, mas “destituído de sentido” (ALARCÃO, 2007, p. 43), quanto pelo
falta de qualificação profissional do professor relativa à pluralidade de conhecimentos e de mentes, e de
tipologias de inteligências (GARDNER, 2010) e que se pode vislumbrar para futuro. Para Freire,

O conhecimento, pelo contrário exige uma presença curiosa do sujeito em face do
mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca
constante. Implica em invenção e em reinvenção. Reclama a reflexão critica de cada
um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao
reconhecer-se assim percebe o “como” de seu conhecer e os condicionamentos a que
submetido seu ato. (FREIRE, 1977, p.27)

Desse modo, para que o graduando promova a articulação entre teoria e prática e que esta se verticalize para
a efetividade de melhoria social o mesmo deverá ser agente de mudança, tanto na escola, quanto na
comunidade e, desse modo, assumirá um compromisso coletivo de tornar, de uma forma colaborativa e
cooperativa, a universidade em uma organização que aprende, criando e recriando conhecimentos, através
dos saberes e experiências próprios e coletivos, visto que esta, diante das instabilidades do momento atual,
precisa basear-se em conhecimento; tornar-se mais flexível; adaptável e mais capaz de se reinventar.
Consolidam-se estas proposições no pensamento de Alarcão, (2007) quando concebe as instituições de ensino
como locus de reflexão, de desenvolvimento de aprendizagem.

Na atualidade, os discentes são constantemente desafiados a transformar saberes de vida em saberes de
profissão, especialmente ao se observar as demandas decorrentes do mundo globalizado. Entretanto, esse
processo evidencia-se, na maioria das vezes, como demasiado árduo, principalmente ao se considerar a
desvalorização do saberes advindos da prática que se encontram esmagados pelos saberes hegemônicos o
que os arrasta muitas vezes a uma situação de completa exclusão dentro da própria universidade.

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e
de (re) construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante
investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. (NÓVOA, 1997, p. 25)

A necessidade de se elevar a auto-estima desses discentes e criar meios para o seu desenvolvimento pessoal
torna-se urgente, pois, deste modelo dependerá o próprio desenvolvimento de diversas comunidades.

Logo, a competência profissional deixa de ser aquela estritamente técnica, ditada de cima para baixo,
identificando-se, agora, com a elaboração de saberes, experiências e conhecimentos resignificados pela práxis
alinhada com a complexidade e as singularidades da realidade em que vive o que significa criar uma nova
cultura e novos valores para a própria educação superior.

5 O PROJETO MARIA MARISQUEIRA: construindo o tripé ensino, pesquisa e extensão.

O Projeto Maria Marisqueira originou-se de um documentário produzido no bairro Tento, na comunidade do
Mangue Seco solicitado na disciplina economia, trabalho e educação sob a regência da professora Ana Lícia
Stopilha. A produção do documentário tornou-se de grande repercussão na comunidade culminando no
Projeto de extensão Maria Marisqueira. Tal projeto objetiva mapear o modo de produzir e as demandas
advindas da atividade da mariscagem na comunidade de Mangue Seco, no município de Valença (BA) na
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intenção de construir e implantar ações que possam suprir as demandas em melhorias de práticas de
trabalho, educação, cidadania e qualidade de vida da população alvo da pesquisa. O público alvo constitui-se
em 30 marisqueiras da comunidade. Para atingir os objetivos propostos utilizou-se a observação participativa
através de encontros com grupos focais e entrevistas. O Projeto tem por base as temáticas de
desenvolvimento humano, melhoria de práticas produtivas e o papel social da Universidade Pública.

A primeira etapa do Projeto contemplou uma ação social nos dias 8, 9 e 10 de julho/2010, oferecendo
serviços solicitados pelas marisqueiras, mas que acabaram por contemplar toda a comunidade; para tanto, o
Projeto firmou parcerias com o Instituto de Direito e cidadania (IDC), a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), profissionais locais, Secretaria de Pesca, Instituto Federal da Bahia (IFBa), o Centro de Referência e
Assistência Social (CRAS), entre outros e com o fundamental papel das alunas do Curso de Pedagogia do
Campus XV-Valença que atuaram como monitoras voluntárias: Camila Costa de Carvalho, Helena Pinheiro
Bastos, Natali dos Santos Andrade e Telma Maria Pereira dos Santos.

A segunda etapa, que ocorreu em dezembro de 2010 oferecendo o curso de tecnologias do pescado que
trabalhou na prática higiene, beneficiamento de mariscos, embalagens, agregação de valor ao produto e
produção de derivados de mariscos. Tal etapa agregou a discente do curso de pedagogia Aline Andrade.

Sob o ponto de vista acadêmico, foram produzidos trabalhos científicos (pôsteres e artigos) os quais foram
apresentados no Congresso de Extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco em 2010 e no IV
Colóquio Internacional de Educação e Contemporaneidade da Universidade Federal de Sergipe, que ocorreu
em 22 a 24 de setembro de 2010.

No período de 2011 e 2012 o trabalho foi desenvolvido a partir de reuniões e parcerias que possibilitaram a
realização do II Curso de Tecnologia do Pescado, elaboração do calendário do grupo entre outras atividades
que desenvolvia o lado pessoal, com a realização de oficinas na qual o corpo e os sentimentos eram o foco.
Em todas as etapas houve feed-back dos sujeitos, a fim de ajustarem-se as ações de acordo com as
demandas. Nesta etapa a discente Raissa Cosenza do curso de direito da UNEB.

Atualmente o Projeto está inserido na modalidade pesquisa e conta com o apoio da Fundação de Apoio a
Pesquisa (FAPESP). Nesta fase o Projeto intitula-se Mapeamento e difusão de ferramentas de gestão do
conhecimento e capital social em comunidades locais: um estudo sobre as marisqueiras do Mangue seco em
Valença (BA), classificado e Beneficiado no Edital Nº 22/2011 – Programa de Apoio a Pesquisas
Interdisciplinares – Prointer/FAPESP.

Sendo assim, no momento trabalha-se com o grupo de marisqueiras em nível de pesquisa e extensão. O
Projeto em nível de extensão vincula-se ao Campus XV da UNEB e encontra-se na sua quinta fase,
desenvolvendo ações que possibilitam o aperfeiçoamento profissional e a valorização da cultura local. Ao
mesmo tempo permitindo também uma vivencia entre teoria e prática aos graduandos que participam do
projeto na condição de bolsistas e voluntários (estudantes do curso de direito e pedagogia). Em relação à
pesquisa, esta visa mapear e compreender o processo como de gestão do conhecimento e a presença do
capital social nas relações, realizando questionários, entrevista semiestruturada, entre outros métodos.

6 RELATOS DE UMA PRÁTICA RESIGNIFICANTE NA FORMAÇÃO SUPERIOR.

A experiência vivenciada na construção do projeto Maria Marisqueira pelas discentes representou um
momento de intersecção do ensino, da pesquisa e da extensão. A investigação em nível de ensino originou-se
de um documentário, no qual o grupo de discentes elaborou um trabalho para além da sala de aula permeado
pela lógica da dialogicidade. Assim, discentes e comunidade firmaram laços de confiança, tornando-se
cúmplices para a elaboração da etapa seguinte: a extensão.

Segundo a discente Helena Pinheiro (2012):

Ao iniciarmos o documentário percebemos a sua dimensão, pois já não éramos
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pesquisadores adentrando em uma comunidade recolhendo dados, quantificando,
qualificando falas e elaborando imagens. Na nossa Práxis construímos sentido a todo
nosso fazer acadêmico, na convivência com a comunidade estabelecemos um um
forte vínculo afetivo, sendo que para algumas das discentes foi dificil a ruptura
destes vinculos.

A carência da comunidade envolvida no documentário e a necessidade de dar respostas ao grupo de
marisqueiras que participaram do mesmo resultou no Projeto de extensão Maria Marisqueira no ano de 2009
e que se encontra em atividade até o momento. O projeto de extensão foi pautado pela transdisciplinaridade
visto que a equipe que o compõe possui uma formação diversa: assim, as marisqueiras participantes do
projeto doaram seus saberes advindos de práticas, experiências e vivências; as discentes pertenciam no início
do projeto ao curso de pedagogia, hoje já graduadas continuam como voluntárias e atualmente
incorporaram-se discentes do curso de direito e de veterinária. A docente responsável pelo projeto pertence
tem formação em administração. Assim a experiência multirreferencial promoveu a articulação, socialização e
a disseminação de saberes diversos abrindo espaços para a compreensão e respeito à tal diversidade e
promovendo a construção de novos saberes.

Em muitos momentos nosso aprendizado extrapolava as dimensões que
imaginávamos e fez-se necessário a leitura e o embasamento em outros saberes que
dessem significado e explicações para o contexto que vivenciávamos. Como o projeto
está em dinâmico processo de construção e reconstrução, nós também nos
encontramos construindo e reconstruindo saberes continuadamente. Por
conseguinte, nossa práxis se estabeleceu na convivência e na construção de vínculos
afetivos, mediados pelas relações de diálogo com as marisqueiras envolvidas para
construir conhecimentos eficazes na transformação para uma realidade melhor.
(TELMA SANTOS, 2012)

Compactuando com a compreensão de Telma Pereira Santos sobre a construção e reconstrução dos saberes,
a monitora Natalí Andrade (2012), expressa que a participação no projeto de extensão Maria Marisqueira
permitiu uma efetiva relação entre o espaço acadêmico e a comunidade.

Assim, além de me fazer ver/vivenciar o conhecimento fora dos muros acadêmicos
valorizando-os, o projeto Maria Marisqueira propiciou afirmar que para uma prática
profissional efetiva é necessário o desenvolvimento da empatia e o trabalho conjunto
dialógico e democrático entre os proponentes e o público alvo nas relações
(professor-aluno, pesquisador-pesquisado, governantes-povo, entre outros), assim
como uma reflexão constante sobre nossas ações, o que está dando certo e o que é
preciso modificar. (NATALÍ ANDRADE, 2012).

A proposta de construção de conhecimento das universidades muitas vezes vai de encontro as reais
expectativas do docente produzindo frustrações e desmotivação provocada pela distanciamento das teorias
vivenciadas e evidenciadas nas práticas cotidianas Conforme sinaliza Telma Pereira Santos: “A realidade
acadêmica apresenta-se, muitas vezes, distante da realidade das salas de aula das escolas e ainda mais
distante dos saberes e necessidades da sociedade.” Assim, a possibilidade de interação entre ensino, pesquisa
e extensão propondo um diálogo interdisciplinar e multirreferencial poderá transmutar-se em resignificação de
posturas e práticas de discentes, conforme sinaliza a monitora do Projeto Maria marisqueira e discente do
curso de direito Raíssa Cosenza:

[...] De fato, o projeto me complementou na esfera humana e acadêmica de direito,
abrindo meus olhos e direcionado para o outro lado da sociedade, em que sempre
soube que existia, contudo devido ao dinamismo individual inserida no caráter
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humano alienado, passavam despercebidos, e que hoje, virou meu objetivo de luta e
de atuação profissional futura. Em suma, é pertinente salientar, que no âmbito
pessoal, afirmo que em pouco tempo me tornei mais humana, somei a mim valores
simples, que no decorrer da vida esquecemos ou damos prioridades para questões
do capitalismo famigerado em face de tais valores, já no que concerne minha
formação acadêmica, serei realizada, profissionalmente, se tiver o mesmo amor que
essas mulheres possuem em suas atividades laborais, e se eu possuir a metade da
força e garra que as Marias marisqueiras possuem ao enfrentar as dificuldades e
descaso que seu trabalho apresenta diariamente. (RAISSA COSENZA, 2013).

No sentido de buscar respostas para as problemáticas e demandas apresentadas pelo grupo de marisqueiras,
a professora Ana Lícia Stopilha apresentou o Projeto ao Programa de Difusão do conhecimento da
Universidade Federal da Bahia em nível de doutorado no ano de 2011, que foi aceito e encontra-se em fase
de qualificação. A pesquisa desenvolvida pelo projeto é referenciada no embasamento teórico da
pesquisa-ação que procura conhecer e intervir em uma realidade, porém de forma conjunta entre os
proponentes e beneficiários das propostas, considerando as dimensões históricas, éticas, políticas e
socioculturais do conhecimento.

A realização da pesquisa a partir da metodologia de pesquisa-ação possibilitou um
novo olhar sobre as atividades e consequentemente a necessidade de conhecimento
sobre o tema, realizando assim, um maior estreitamento entre graduando e teóricos
do tema. Possibilitou também uma maior participação do grupo, uma vez que o
diálogo, os laços afetivos e os encontros tornaram-se mais significativos, afinal, a
troca de conhecimento e (re)construção deste se dá a todo momento. (ALINE
ANDRADE, 2012)

Frisa-se que pesquisar sobre a mariscagem feminina no município de Valença se constitui possibilidade de
identificar fatores determinantes da situação de pobreza, para que se possa, então, propor políticas públicas
voltadas para a articulação de saberes e experiências no sentido de desenvolver e promover ações que
resultem em valorização do produto, melhoria das práticas de higienização, desenvolvimento de tecnologias
sociais e tecnologias do pescado juntamente com as mulheres marisqueiras, objetivando a melhoria das
práticas produtivas e a consequente autonomia, construção da cidadania e desenvolvimento humano da
comunidade.

Pesquisar, incentivar e valorizar a mariscarem na comunidade do Mangue Seco, é ir
contra o que está posto, é acreditar na mudança, é fazer o possível para que esta
aconteça. A visão da sociedade local não permite que os saberes, o trabalho e a
alegrias dessas trabalhadoras/guerreiras sejam vistas/valorizadas, porém através do
projeto Maria Marisqueira, pude ultrapassar esse limite e apreciar tão grande riqueza
esse grupo de mulheres apresentam, desde seu modo de ser até o enfrentamento
das labutas diárias para realizar seu trabalho. (ALINE ANDRADE, 2012)

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando o questionamento inicial compreende-se que a formação superior é um período para
fortalecimento do elo entre teoria e prática, e que esse processo se dá à medida que o conhecimento
acadêmico vai ao encontro da sociedade, ultrapassando assim os murros da universidade e dialogando com os
dilemas cotidianos. Com o intuito de estreitar essa relação o presente artigo apresenta o resultado inicial da
experiência no Projeto Maria Marisqueira, como uma possibilidade de humanização, ao mesmo tempo em que,
entende que tal experiência possibilitou um ganho inestimável para todos os participantes, como observado
nos relatos orais das monitoras.
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Sendo assim, compreende-se que a educação está além dos limites de sala de aula e que a humanização se
dá na medida em que o ser humano se relaciona com o outro e com o seu contexto, sua história. Desse
modo, a educação faz parte desse processo de desenvolvimento humano, pois permite a troca e construção
de saberes, uma vez que através dela os indivíduos se encontram, discutem e refletem.

Para tanto, entende-se que há muito a ser explorando tanto no meio acadêmico quanto nas comunidades,
pois a relação de aprendizagem se fortalece na medida em que há confiança entre os pesquisadores e o
público alvo. Frisa-se, que através de experiências prática, a exemplo do Projeto, é possível construir
cidadania e (re)construir conhecimentos, ao mesmo tempo que possibilita um aperfeiçoamento profissional
para os envolvidos. As experiências extra muros da Universidade representam um caminho apontado e
vivenciado pelos autores, para chegar/alcançar uma formação acadêmica interdisciplinar e que tenha
envolvimento com a sociedade, ao passo que ambos se complementam e possibilitam humanização dos
envolvidos.

No sentido do estudo não deveria ocorrer divisão ou exclusão do que seria básico ou aplicado, mesmo em
termos de níveis de estudo ou dissociado extensão-pesquisa, visto que a natureza do objeto de estudo, por si
se configura como intertransmultidisciplinar e suplementar, considerando que é com o ciclo completo de
conhecimento e com a produção de conceitos e teorias que vão se produzir as adequações e as tecnológicas
inovadoras, portanto o desenvolvimento humano. Logo é no compartilhamento solidário entre os diferentes
atores e seus etnometodos no estudo reunindo grupo universitário e grupo social – setor produtivo que se
produz ciência para o uso pela sociedade.
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