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Resumo  

 
Entender conflitos é fundamental na gestão de recursos naturais. Conflitos na 
pesca são complexos e diversificados, e para sua compreensão, pressupõe-se 
válida a análise de como se relacionam com políticas públicas. Aqui apontamos 
contribuições para uma discussão a respeito da eficiência de políticas públicas, 
relacionando-as com conflitos da pesca artesanal de tainha na Colônia Z3. Os 
resultados baseiam-se em quatro visitas à comunidade de estudo. Foram 
empregadas técnicas de observação participante, bem como uma entrevista piloto, 
do tipo não-estruturada, com um pescador artesanal ali residente. Um fato 
ressaltado pelo entrevistado é utilizado como exemplo para análise da relação 
entre conflitos e políticas públicas. Trata-se de um programa para habitação 
popular, promovido pelo Governo Federal. Esta política pública possibilitou a 
construção de residências para um grande número de moradores da Colônia Z3 
que se encontravam em condições precárias de moradia. Embora o entrevistado 
tenha reconhecido o efeito positivo do programa, visto que o propósito da política 
empregada foi de promover condições de moradia aos pescadores, também 
destacou que muitas casas já se encontravam colocadas à venda pelos próprios 
beneficiados. Percebe-se então uma das características intrínsecas da relação 
política pública X conflito: ainda que uma demanda seja claramente identificada, e 
represente o anseio popular, não é possível garantir que sua implementação 
minimizará conflitos ou suas causas.  
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