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Resumo 
Na Contemporaneidade a exclusão de grupos do arranjo societário impõe a urgência em 
discutirem-se e implementarem-se políticas de enfrentamento que  resultem em inclusão e 
melhorias sociais. Sendo assim, releva-se o papel social da educação e das universidades 
públicas na elaboração e execução de propostas que respondam a tais problemáticas. Neste 
sentido, elaborou-se o Projeto de Extensão Maria Marisqueira, vinculado à Universidade do 
Estado da Bahia, a fim de possibilitar à comunidade de marisqueiras do bairro Mangue Seco 
em Valença o exercício de sua cidadania e a construção de melhorias das práticas de trabalho. 
Este trabalho objetiva, a partir de pesquisa bibliográfica e eletrônica, além de relato de 
experiência, discutir a responsabilidade da educação superior e da Universidade pública na 
promoção de políticas afirmativas através do Projeto Maria Marisqueira. 
 
 Palavras-chave: Universidade. Políticas Afirmativas. Participação Social. 

 
Abstract 
In reality the exclusion of some structured groups in society, emphasises the need to urgently 
discuss and put into effect a policy to not only include them, but also create better social 
conditions so here are some highlights of the social role of education in public universites in 
developing and implementing proposals that respond to these issues, whith this in mind the 
extension project “Maria marisqueira” was implemented, affiliated to the University of Bahia, 
to eneble the community of Mangue Seco in Valença to exercise their rights as citizens and 
also aid improvements in working prectices, this work aims, through literature and eletronic 
research also reported personal experience, discuss the responsibility of higher education and 
public university in the promotion of affirmative action policies through the “Maria 
marisqueira” Project. 
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INTRODUÇÂO 

 

Ao se examinarem as possibilidades de desenvolvimento, em quaisquer sociedades, 

depara-se com o tema Educação. Mormente no arranjo societário contemporâneo, permeado 

pela complexidade, a educação ocupa um locus privilegiado na busca por soluções. Mesmo 

nos países considerados ricos, ainda hoje, convivem-se com problemas de toda ordem; 

realidade essa que acirra a competição individual e as crises originadas desse aspecto e 

agravam, a cada dia, o abismo entre os sujeitos sociais. Os desafios da atualidade apresentam-

se a partir da sociedade da informação e do conhecimento e suas imposições: a desigualdade 

social, violência, desemprego e subemprego, mudanças no mundo do trabalho, a fragilidade 

das relações pessoais e interpessoais, as questões de degradação ambiental. 

Apesar de reconhecer a relevância do tema, os setores que representam a sociedade 

como governos e organizações têm insistentemente reproduzido paradigmas de educação 

obsoletos e incapazes de atingirem os objetivos que levariam ao desenvolvimento. A principal 

via de desenvolvimento para as populações, a educação encontra-se cada dia mais atrelada aos 

interesses hegemônicos instituídos, mormente àqueles originados do projeto neoliberal, 

direcionados para a lógica do mercado os quais ferem profundamente os conceitos de 

democracia, emancipação e justiça social, quando procuram imprimir na educação o caráter 

de investimento, reproduzindo, dessa maneira, os interesses capitalistas. Estes dizeres 

consolidam-se nas palavras de Frigotto, (1995, p. 31): 

 

A qualificação humana diz respeito ao desenvolvimento de condições 
físicas, mentais, afetivas, estéticas e lúdicas do ser humano capazes de 
ampliar a capacidade de trabalho na produção dos valores de uso em geral 
como condição de satisfação das múltiplas necessidades do ser humano no 
seu devenir histórico. Está, pois, no plano dos direitos que não podem ser 
mercantilizados e, quando isso ocorre, agride-se elementarmente a própria 
condição humana.  

 

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. 

Igualmente ao considerar a educação formal e o conhecimento formal instituído como única 

via de desenvolvimento. Tais posturas dificultam e, por vezes, impossibilitam 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, 
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tornando-se um ser livre e, ao mesmo tempo, engajado em adquirir e compartilhar saberes em 

prol da qualidade de vida pessoal e coletiva. O ônus, advindo dessa realidade, é alto demais 

para as comunidades, sobretudo para aquelas mais carentes onde não há perspectivas de 

melhorias na qualidade de vida. Para Moran, (2003, p. 61): 

 

[...] a educação deveria mostrar e ilustrar o destino multifacetado do 
humano: o destino da espécie humana, o destino individual, o destino social, 
o destino histórico, todos entrelaçados e inseparáveis. Assim, uma das 
vocações essenciais da educação do futuro será o exame e o estudo da 
complexidade humana. Conduziria à tomada de conhecimento, por 
conseguinte, de consciência, da condição comum de a todos os humanos e da 
muito rica e necessária diversidade dos indivíduos, dos povos, das culturas, 
sobre nosso enraizamento como cidadãos da terra. 

 
 

Entrementes, sendo a educação reconhecidamente um caminho para o 

desenvolvimento humano, através do qual os indivíduos adquirirão conhecimentos e os 

disseminarão, construirão um pensamento político-social capaz de fazê-los inferirem na 

sociedade em que vivem, emanciparem-se, gerarem soluções criativas e inovadoras, torna-se 

um dos maiores desafios de todo esse processo evolutivo alcançarem-se alternativas que se 

traduzam em desenvolvimento humano, autonomia e, conseqüentemente, justiça social para as 

populações. Nos dizeres de Demo, (2004, p.10): “Aumenta o consenso em torno da convicção 

de que o manejo e a produção de conhecimento constituem a mais decisiva oportunidade de 

desenvolvimento”.  

Este trabalho compõe-se de quatro seções. A primeira seção discute o compromisso da  

Universidade pública  com o desenvolvimento humano; a segunda seção discorre sobre  

desenvolvimento e emancipação humana; a terceira seção apresenta o Projeto Maria 

Marisqueira na qualidade de política afirmativa da Universidade do estado da Bahia; a quarta 

e última seção expõe alguns resultados parciais e considerações finais. 

 

1 UNIVERSIDADE PÚBLICA, EDUCAÇÃO E COMPROMISSO SOCIAL. 

 Nos discursos sobre desenvolvimento, sobretudo àqueles cujo foco recai sobre 

formação e desenvolvimento humano, o papel das Universidades e a relevância que  adquire 

m suas políticas públicas tornam-se um diferencial para a sociedade.. Reconhecidamente as 

Universidades, especialmente as de caráter público, ostentam o status de instituição social, 

responsáveis em produzirem e disseminarem conhecimentos; proporcionarem aprendizagem 

contínua; formarem sujeitos críticos e autônomos e alinharem-se com a melhoria de vida da 
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sociedade através do ensino, da pesquisa e da extensão. Notadamente na atualidade, com a 

falência das políticas públicas, problemas complexos, e as exigências advindas da nova ordem 

mundial, o papel social das Universidades públicas torna-se imprescindível, na busca por um 

desenvolvimento mais eqüitativo. Segundo Chauí, (2003, p.1): 

A universidade é uma instituição social e como tal exprime de maneira 
determinada a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um 
todo. Tanto é assim que vemos no interior da instituição universitária a 
presença de opiniões, atitudes e projetos conflitantes que exprimem divisões 
e contradições da sociedade.  

 

 Apesar de representar para a sociedade um locus de produção de conhecimento e por 

este motivo instrumento de mudança na sociedade,  a Universidade Pública gratuita brasileira, 

dotada de uma estrutura arcaica e burocrática, tem sido palco para a reprodução de 

desigualdades. Sob a égide do neoliberalismo, tornou-se uma instituição incapaz de buscar 

alternativas, para alcançar os ideais de liberdade necessários à emancipação humana. 

Conforme Chauí, (2001),  atualmente a Universidade brasileira baseia-se e reproduz práticas 

neoliberais ao dissociar a vinculação entre o ensino superior, fundamental, e médio; ao 

proceder a avaliação acadêmica a partir de titulações e publicações, o que deixa claro certo 

desprezo pela docência; ao adotar critérios para distribuição de recursos públicos para 

pesquisa baseados em linha de pesquisa e, assim, privilegiar determinadas áreas, defendendo a 

modernização da universidade a partir da privatização e da terceirização. Dessa forma, a 

Universidade Pública Brasileira acaba por reproduzir modelos importados que somente 

privilegiam os interesses das elites.  

Contrapondo-se à realidade das Universidades Brasileiras, a Universidade do Estado 

da Bahia, com seu caráter essencialmente popular, aproxima-se das populações mais carentes  

e remotas especialmente por intermédio de projetos  a exemplo do Projeto de extensão Maria 

Marisqueira, foco deste artigo. A Universidade do Estado da Bahia, Universidade pública, 

gratuita e popular oferece, através da sua estrutura multicampi de maior cobertura geográfica, 

oportunidades e práticas de construção e socialização de conhecimento afinadas com as 

realidades locais. A própria Universidade reconhece que a complexidade de sua estrutura está 

diretamente relacionada com o seu papel social. Tais práticas, atreladas à política de qualidade 

de ensino e valorização profissional e humana preconizadas pela UNEB efetivamente 

representarão um auxílio na solução para as problemáticas das regiões mais carentes do 

Estado da Bahia, onde a Universidade se encontra, ao gerar ações afirmativas, no sentido de 

concretizar a sua missão maior  aproximando-se, dessa forma, dos dizeres de Chauí, (2003, p. 
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7): “[...] colocar-se claramente contra a exclusão como forma da relação social definida pelo 

neoliberalismo e pela globalização e tomar a educação superior como um direito do cidadão”. 

 

3 EMANCIPAÇÃO, LIBERDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

Ao longo da história da humanidade, muito se tem teorizado sobre desenvolvimento 

mediante diferentes visões. Entrementes, tais modelos não conseguiram resolver os 

problemas, perceptivelmente aqueles de cunho social, que permeiam a humanidade. Sabe-se 

que os problemas sociais comprometem quaisquer tentativas de desenvolvimento e  somente 

através do efetivo exercício da autonomia dos sujeitos, será concretizado. Tal projeto, muitas 

vezes,  torna-se inviável devido às restrições que são impostas aos indivíduos e que tolhem 

total ou parcialmente as possibilidades dos sujeitos tornarem-se agentes ativos no processo de 

desenvolvimento. 

 Na compreensão de Furtado, (1998), o desenvolvimento é produzido quando a 

capacidade criativa do ser humano converge para a descoberta das suas potencialidades, assim 

o homem passa a agregar valor ao seu ambiente, modificando-o e enriquecendo-o. O objeto 

de estudo deste trabalho mostra intimidade com o conceito de desenvolvimento supracitado 

ao despertar, a partir do Projeto de extensão intitulado Maria Marisqueira da UNEB. Os mais 

recentes paradigmas de desenvolvimento apontam, cada vez mais, para o alargamento de 

oportunidades e escolhas que as pessoas carecem adquirir no sentido de viverem dignamente, 

o que conseqüentemente, as levariam ao tão discutido crescimento econômico. A partir do 

relatório mundial do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 1990,  e 

da inclusão do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) como medida sócio-econômica de 

desenvolvimento, introduziu-se no conceito uma nova dinâmica, permitindo sua revisão. Ao 

incluir longevidade, educação e renda como elementos essenciais o IDH ofusca os conceitos 

de desenvolvimento engendrados pela modernidade; conceitos estes que passaram a largo das 

reais carências da sociedade. Surge, então, no âmbito dos discursos sobre desenvolvimento, a 

ênfase no desenvolvimento humano.  

 

[...] o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão de 
escolhas reais que as pessoas desfrutam. O enfoque nas liberdades humanas 
contrasta com visões mais restritas de desenvolvimento, como as que 
identificam desenvolvimento com crescimento do Produto Nacional Bruto 
(PNB), aumento das rendas pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou 
modernização social. O crescimento do PNB ou das rendas individuais 
obviamente pode ser muito importante como um meio de expandir as 
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liberdades desfrutadas pelos membros da sociedade. Mas as liberdades 
dependem também de outros determinantes, como as disposições sociais e 
econômicas (por exemplo, os serviços de educação e de saúde) e os direitos 
civis (por exemplo, a liberdade de participar de discussões e averiguações 
pública). (SEN, 2000, p. 17). 
 
 

Deslocar o enfoque meramente econômico para uma ótica que considera as questões 

inerentes ao desenvolvimento humano imprime outra dinâmica ao desenvolvimento e põe no 

centro dos debates a relação entre autonomia, emancipação e liberdade. Dessa forma, a 

liberdade adquire relevância nos debates sobre desenvolvimento, visto ser uma temática 

presente em toda a história da humanidade, notadamente nas sociedades que têm suas raízes 

na exploração do trabalho escravo. Ao longo dos anos, apesar das constantes leis em prol da 

emancipação, o projeto de liberdade não conseguiu se consolidar. A história confirma que, da 

senzala ao chão da fábrica, as leis eram urdidas por cidadãos que não vivenciaram o horror 

das privações e, na maioria das vezes, por aqueles oriundos do sistema hegemônico e opressor 

que transformaram o processo de emancipação humana em um esquema de dependência cada 

vez maior. Sobre esta situação, na cidade de Salvador (BA), Bacelar (2001, p. 47-48) observa: 

 

Qual seria a capacidade de negociação de indivíduos egressos da escravidão? 
Muito pouca ou nenhuma. Mas, para manter tal situação, tornava-se 
indispensável elaborar outras estratégias.[...] Começou a ser formulado o 
discurso assimilacionista da harmonia e igualdade entre as raças.  [...] 
Entretanto, para manter a ordem vigente, sem alteração nas posições 
ocupadas, tornava-se indispensável para os grupos dominantes afirmar a 
supremacia dos brancos e a inferioridade dos ex-escravos. 
 

  

 O estigma da escravidão, na contemporaneidade, revela-se através da dificuldade ou 

impossibilidade de acesso à educação, saúde, alimentação, bens materiais, infra-estrutura, o 

que emperra todo o projeto de desenvolvimento humano. 

Sen, (2007) admite que a expansão das liberdades constitui-se em finalidade do 

desenvolvimento e, ao mesmo tempo, um meio para atingí-lo. Assim, a expansão das 

liberdades e a participação dos sujeitos no desenvolvimento daria a medida e a eficácia de tal 

processo. Identifica-se, nesse sistema, uma categoria fundamental: as liberdades substantivas, 

aquelas que têm um papel ímpar no desenvolvimento, essenciais à aquisição de outros tipos 

de liberdades e, sobretudo, fundamentais para se  avaliar o êxito de uma sociedade. 

 
Ao trabalharmos com a noção mais ampla do ser humano e do lugar humano 
na busca de uma estratégia de desenvolvimento, somos levados a reconhecer 
que a expansão do atendimento à saúde, da educação e da seguridade social 
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ajuda-nos a viver com mais liberdade e prazer, mesmo quando não sabemos 
se a expansão desses serviços resultou no aumento do PIB/percapita 
[...].(ARBIX; ZILBOVICIUS, 2001, p.64). 

 

Desse modo, a privação de liberdade, representaria um empecilho ao 

desenvolvimento, pois castra toda a possibilidade de atuação dos sujeitos na condição de 

agentes ativos de desenvolvimento, tornando-o ineficaz e conseqüentemente inviável. A 

privação de liberdade econômica, por exemplo, constitui-se em privações de outros tipos de 

liberdade que seriam essenciais para a sobrevivência e dignidade do indivíduo. As liberdades, 

portanto, apresentam-se imbricadas de modo que a privação de uma delas gerará privações de 

outros tipos de liberdade. Essa situação consolida-se nas palavras de Sen, (2000, p. 18): 

 

O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privações 
de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e 
destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos ou 
intolerância e interferência excessiva de Estados repressivos. A despeito de 
aumentos sem precedentes na opulência global, o mundo atual nega 
liberdades elementares a um grande número de pessoas – talvez até mesmo à 
maioria. Às vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-se 
diretamente com a pobreza econômica, [...]. Em outros casos a privação de 
liberdade vincula-se estreitamente à carência de serviços públicos e 
assistência social, [...]. Em outros casos, a violação da liberdade resulta 
diretamente de uma negação de liberdades políticas e civis por regimes 
autoritários e de restrições impostas à liberdade de participar da vida social, 
política e econômica da comunidade. 
 

 

Nesse aspecto, a força da liberdade traduz-se no empoderamento das pessoas, 

retirando-as da condição de passividade, imprimindo um novo perfil pessoal e social. 

Sobretudo a liberdade, quando vista de forma sistêmica,  possibilitará ao indivíduo a 

percepção de que, adquirindo uma de suas formas, alcançará outras formas de liberdade 

consubstanciando-se, dessa maneira, em oportunidades político-econômico-sociais. Estando, 

assim, entrelaçadas e inter-relacionadas as liberdades, por fim gerarão para o indivíduo 

maiores perspectivas de autonomia e emancipação. Tornando-se sujeitos e agentes da sua 

própria história e assumindo as rédeas de sua própria vida, logo, os indivíduos poderão 

cooperar e colaborar na elaboração de uma outra realidade, ao interferirem nas mazelas 

sociais; criarem inovações; engajarem-se em ações para a melhoria das comunidades e 

fiscalizarem as políticas públicas, no sentido de mediar  desenvolvimento. 

A idéia é, especialmente, considerar a expansão da liberdade como essencial ao 

desenvolvimento. Sendo assim, as liberdades alinham-se às capacidades das pessoas (sociais, 
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econômicas e políticas). As liberdades instrumentais, entendidas como liberdades políticas, 

facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparências e segurança 

protetora, atuam de forma interligada e impactam o processo de desenvolvimento, 

deslocando-o da ótica meramente econômica para aquela do bem-estar social. Ao comentar a 

teoria de Amartya Sen sobre desenvolvimento, Arbix; Zilbovicius, (2001, p. 65) observam: 

 

Em sua teoria o espaço da eqüidade identifica-se com da liberdade para 
alcançar objetivos que as pessoas escolhem valorizar. Por isso, a liberdade 
de escolha e de valoração está sempre combinada e condicionada pela 
capacidade real de ser e fazer. Essa capacidade real de escolha inclui uma 
dimensão de livre-arbítrio, pela qual podemos entrar em contato com sua 
visão de pobreza como “a não capacidade de se buscar o bem-estar”.  

 

Assim, a liberdade surge como uma premissa e um caminho imprescindível e essencial 

ao desenvolvimento; compreende-se, portanto, liberdade como garantias ao indivíduo para 

que  desenvolva seus potenciais de autonomia e solidariedade, usufrua de qualidade de vida e 

evolua, dessa forma, para sua auto-realização; liberdade que se traduza em tomada de 

decisões sócio-político-pessoais; liberdade  que proporcione inclusão, ampliação de 

oportunidades e construção de sociedades mais justas e democráticas, a partir dos indivíduos 

que dela participam. Então, pessoas assumirão a condição de agentes e sujeitos atuantes à 

medida que ultrapassam a teia de privações de liberdade e isso se faz através do 

desenvolvimento ao se romperem com as formas que restringem as escolhas e oportunidades 

dos seres humanos. Assim, reconhece-se que a liberdade torna-se condição sine qua non para 

a construção do real desenvolvimento, compreendido como um processo construído pelos 

indivíduos através de sua ação coerente, subsidiada pelos organismos e instituições sociais. 

Por conseguinte: 

 

A ligação entre liberdade individual e realização de desenvolvimento social 
vai muito além da ação constitutiva – por mais importante que ela seja. O 
que as pessoas conseguem positivamente realizar é influenciado por 
oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por 
condições habilitadoras como boa saúde, educação básica e incentivo e 
aperfeiçoamento de iniciativas. As disposições institucionais que 
proporcionam essas oportunidades são ainda influenciadas pelo exercício das 
liberdades das pessoas, mediante a liberdade para participar da escolha social 
e da tomada de decisões públicas que impelem o progresso dessas 
oportunidades. (SEN, 2007, p. 19). 
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Nessa perspectiva, urge criarem-se possibilidades de acesso à cidadania, à 

longevidade, aos bens materiais e, sobretudo, à participação social em todos os níveis que 

visem à expansão das capacidades tanto pessoais,  quanto de uma determinada sociedade, 

especialmente no município de Valença (BA) o qual exibe dados de pobreza e miséria 

alarmantes; segundo O Instituto brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no censo de 

2000 o índice de pobreza em Valença atingiu o percentual de 49, 35% e o índice de indigência 

de 46,59%. Tal fato repercute diretamente no modo e na qualidade de vida dos grupos sociais, 

tolhendo a possibilidade de desenvolvimento humano e local. Dessa forma, o conceito de 

desenvolvimento alinhar-se-á com as prerrogativas de direitos humanos e justiça social, 

assumirá um contorno afinado com os preceitos de liberdade e configurar-se-á, ao mesmo 

tempo, fim e meio de desenvolvimento. 

Ao se focarem na interdisciplinaridade, no olhar sistêmico e no elemento humano, tais 

alterações criaram um contexto favorável para o florescimento de projetos educacionais que 

proporcionassem a busca pela inclusão dos indivíduos, a exemplo do Projeto Maria 

Marisqueira .  

 

3 O DESPERTAR DAS COMUNIDADES A PARTIR DE AÇÕES AFIRMATIVAS: O 

Projeto Maria marisqueira 

 

O Projeto Maria Marsqueira originou-se de uma produção imagética – curta-

metragem em uma comunidade periférica do Município de Valença - Bahia conhecida como 

Mangue Seco. A referida produção tornou-se de grande repercussão na comunidade 

culminando no Projeto de extensão Maria Marisqueira. O Projeto objetiva, portanto, dialogar 

com a comunidade das marisqueiras de Mangue Seco Valença (BA) a fim de levantar 

demandas sobre trabalho e educação assim como propor e desenvolver ações advindas 

necessidades dessa comunidade objetivando a construção da cidadania e desenvolvimento 

humano através de melhorias de práticas de trabalho, educação e qualidade de vida da 

população alvo da pesquisa. Para tanto se identificou o seguinte questionamento: até que 

ponto as demandas de emancipação e cidadania, capacitação e valorização  do trabalho,  

educação formal e informal são supridas na comunidade de marisqueiras do  Mangue seco ? 

tal questionamento surge da necessidade imperiosa em proporcionar abertura a novas 

perspectivas para o desenvolvimento humano e local através de práticas mais dinâmicas e 

mais inclusivas para tais comunidades. Neste sentido, o empoderamento de grupos sociais que 

trabalham em nível de subsistência, a exemplo da mariscagem feminina, constitui uma 
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possibilidade de enfrentamento dos problemas que surgem na sociedade, alinhando-se às 

perspectivas de melhoria de qualidade de vida e inclusão social para tais pessoas e que se 

fortalecem através da educação produzida tanto no âmbito interno através dos saberes, 

experiências e práticas, quanto externamente em espaços formais e não formais.  

A mariscagem feminina é conhecida como prática de capturar e beneficiar animais 

aquáticos como ostra, siris, caranguejos, aratus e tantos outros e é exercida privilegiadamente 

por mulheres. A atividade de mariscagem feminina existe há muitas e muitas décadas. Seu 

surgimento se deu a partir da necessidade das mulheres ajudarem seus maridos na pesca. 

décadas, a criação dos filhos na maioria das vezes sem o auxilio dos pais. 

 Na década de 50 a atividade da mariscagem feminina começa tomar outros rumos, ela 

deixa de ser um trabalho doméstico e passa a ser um trabalho artesanal. Ou seja, passa a ser 

uma atividade remunerada. Assim afirma Dias:  

 
Para além do aspecto fundamental da subsistência humana, a pesca é uma 
atividade econômica importante, geradora de várias outras atividades em 
terra (transporte, armazenamento, transformação e venda dos produtos da 
pesca, construção e reparação das embarcações de pesca, construção de artes 
e utensílios de pesca, etc) empregando uma grande quantidade de pessoas. 
(DIAS, 2007, p. 1) 
 
 

Nessa perspectiva, a atividade de mariscagem feminina passa a ter uma grande 

relevância para a economia visto que propicia remuneração tanto para quem a realiza, quanto 

para todos os envolvidos no processo de comercialização do produto final como pataqueiros, 

atravessadores e os próprios pescadores que vendem os seus pescados para serem 

beneficiados pelas marisqueiras catadeiras, gerando assim uma vasta cadeia produtiva.  

Não obstante o trabalho de mariscagem feminina configurar-se como atividade 

histórica e de grande relevância economias locais e regionais, especialmente na  da Cidade de 

Valença, que situa-se na região do Baixo Sul da Bahia, uma região litorânea possuidora de 

vasta área de manguezais, portanto habitada por populações caracteristicamente pesqueiras, 

tal trabalho não possui valorização tampouco visibilidade  traduzindo-se em falta de 

reconhecimento na sociedade. Tal fato relega os envolvidos na pesca e mariscagem a 

permanecerem excluídos do tecido social, sem direitos, sem exercer sua cidadania, sem 

possuir liberdades essenciais. 

A trilha metodológica prevê como objeto de estudo a mariscagem feminina em 

Valença (BA). A comunidade predominantemente pesqueira possui cerca de 1500 habitantes, 

dentre eles cerca de 80 mulheres sobrevivem da mariscagem eque configura-se em uma 
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atividade reproduzida pelas gerações ainda hoje. Os sujeitos de pesquisa são 30 marisqueiras 

que participam do projeto piloto. A pesquisa terá como campo empírico o Município de 

Valença.  

 A priori, pode-se apontar para a utilização do diagnóstico participativo, tendo como 

instrumentos a utilização de formulários, dos grupos focais e entrevistas. Entretanto, ao longo 

dos estudos poderão delinear-se outros procedimentos. Estão previstas oficinas sobre 

cidadania, gênero, educação ambiental, capacitação profissional e elaboração de novas 

habilidades. O Projeto culminará em curso de capacitação na área de beneficiamento de 

pescados assim como outros cursos que se delinearem de importância e necessidade para o 

público alvo. 

A fim de envolver a comunidade na proposta de expansão de liberdades a partir de 

uma política proposta pela UNEB mas que surge de baixo para cima, ou seja, a partir dos 

anseios da comunidade e do público envolvidos  o Projeto Maria Marisqueira promoveu, em 

julho de 2010,  uma ação social oferecendo serviços solicitados pelas marisqueiras, mas que   

contemplaram toda a comunidade, a exemplo de confecção de documentação, orientação 

jurídica, consultas oftalmológicas e orientação odontológica com distribuição de kits de 

higiene, aulas de pintura, trançado, corte e escova de cabelos dentre outros. Na ocasião 

percebeu-se a real carência da comunidade composta por cerca de 1500 habitantes sendo que 

cerca de 570 destes não possuíam sequer carteira de identidade. Vale ressaltar que a 

comunidade do Mangue Seco faz parte da zona urbana do município de Valença, o que realça 

ainda o grau de exclusão no qual vive sua população. 

No sentido de promover tal ação, o Projeto firmou parcerias com o Instituto de Direito 

e Cidadania (IDC), a Ordem doa Advogados do Brasil (OAB), profissionais locais, Secretaria 

de Pesca do município de Valença, Instituto Federal da Bahia (IFBA), Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS) entre outros e com o fundamental papel de alunas do Curso de 

Pedagogia do Campus XV (Valença).  

A segunda etapa, que ocorrerá ainda este semestre em parceria com o IFBA, 

possivelmente em setembro, incluirá curso de beneficiamento de mariscos, embalagens, 

agregação de valor ao produto e produção de derivados de mariscos. A terceira etapa 

contemplará oficinas diversas, programa de ginástica laboral, condicionamento físico e 

biodança para as marisqueiras. Ainda está previsto o mapeamento de saberes locais do 

público alvo no sentido de possibilitar o desenvolvimento de novas competências e 

tecnologias sociais. 
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4 RESULTADOS PARCIAIS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Como resultados parciais, visto tratar-se de um projeto em andamento, obtiveram-se, 

através da aplicação de formulários e entrevistas ao público alvo, a melhoria na auto-estima 

da comunidade, especialmente das mulheres marisqueiras, melhor visibilidade da comunidade 

do Mangue Seco, visto que esta sempre foi vista como um local violento. Tal conotação 

afastava entidades, instituições e o próprio poder local na realização de ações; o despertar para 

a necessidade e importância de ser cidadão e a possibilidade de construir junto com a 

comunidade o direito a ter direito.  

Sendo assim, o  Projeto Maria marisqueira alcança, gradativamente, seus objetivos no que 

tange a melhoria de vida da comunidade de marisqueiras do Mangue Seco. Desde que a 

Universidade começou a dialogar com a comunidade várias ações foram realizadas,  uma 

delas foi a Ação social , já discutida neste artigo. A partir deste momento a comunidade está 

muito mais aberta ao diálogo e também à possibilidade de conquistar direitos antes negados. 

Percebemos, ao aplicar os formulários, que a necessidade de construir uma cooperativa de 

marisqueiras foi um ponto comum nas falas, demonstrando  a vontade latente nas mulheres 

marisqueiras pela organização e união no sentido de  conseguirem  melhoria na produção, 

circulação e venda  de seu produto , o que consequentemente fortalecerá toda comunidade.  

Conclui-se que o alargamento das possibilidades de inclusão social e cidadania através da 

aproximação da Universidade com as comunidades periféricas é imprescindíveis para a 

efetivação de políticas que visem efetivamente desenvolver regiões e locais, sobretudo no 

tocante ao desenvolvimento humano. 
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