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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

O Fórum da Pesca é um espaço de gestão compartilhada
previsto na legislação que regulamenta a pesca e é
implementado pelos movimentos de pescadores artesanais e
setores governamentais. No Rio Grande do Sul o Fórum do
Litoral Norte é um dos mais atuantes, enquanto do Fórum do
Delta do Jacuí é um dos mais recentes, em processo de
implementação.

A partir das oficinas e acompanhamento nas reuniões da
Coordenação do Fórum da Pesca do Delta do Jacuí e
Fórum da Pesca do Litoral Norte constatou-se inúmeras
demandas descritas pelos pescadores artesanais,
referentes à fiscalização, legislação e conflitos territoriais,
no caso específico do Delta do Jacuí, a questão do Plano
de Manejo do Parque Estadual Delta do Jacuí.
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OBJETIVO
O objetivo deste estudo foi analisar os desafios enfrentados
pela pesca artesanal na região metropolitana de Porto Alegre
e Litoral Norte do Rio Grande do Sul, a partir das temáticas
discutidas no Fórum da Pesca do Delta do Jacuí e do Litoral
Norte.

METODOLOGIA
A metodologia constou de observação dos espaços públicos de
gestão compartilhada, a partir do acompanhamento das
reuniões da Coordenação e do Fórum da Pesca do Delta do
Jacuí e das reuniões do Fórum da Pesca do Litoral Norte. Para
o levantamento das principais problemáticas relacionadas à
pesca no estuário e lagoas e pesca marítima no Litoral Norte
utilizou-se da metodologia participativa da construção da árvore
de problemas combinada com o censo de problemas de uso de
recursos.

Fonte: Dissertação Mestrado, Loyvana Perucchi, PGDR/UFRGS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Fórum da Pesca do Delta do Jacuí enfrenta muitos
problemas com relação à gestão compartilhada, pois sua
estrutura ainda carece da participação da representação por
parte de instituições governamentais. Entretanto, apesar da
implementação dos espaços de gestão da pesca artesanal, as
demandas dos pescadores artesanais são associadas à
gestão de recursos comuns e territórios compartilhados, os
quais estão sendo apropriados por segmentos da sociedade
respaldados pela lógica da propriedade privada, estando,
atualmente, em disputa na sociedade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
COTRIM, D.S. Agroecologia, sustebtabilidade e os pescadores
artesanais: o caso de Tramandaí (RS). 2008. 198 f. Dissertação
(Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS.
DIETZ, D. A. Influência das organizações sociais no modelo de
desenvolvimento local: o desenvolvimento a partir da comunidades de
pescadores profissionais artesanais de Tramandaí/RS. 2011. 56 f.
Monografia (Graduação) . Curso de Planejamento e gestão para o
desenvolvimento rural (PLAGEDER), Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Balneário Pinhal, RS.
PERUCCHI, L.C. Articulação e encaminhamento das questões da pesca
artesanal: Uma análise do fórum da pesca do litoral norte do Rio Grande
do Sul. Revista da Gestão Costeira Integrada, 12 (4):499-508, 2012.

PIBIC/ UFRGS

