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RESUMO 

Nos últimos anos observamos a ampliação de espaços democráticos no Brasil, proporcionando o 

emprego de estratégias de gestão participativa em áreas de recursos de uso comum. Entretanto, a 

existência de um modelo de gestão coparticipativa não garante a prática de fato, ou que ela impeça a 

exaustão dos recursos comuns caracterizando a tragédia preconizada por Hardin. Neste trabalho 

realizamos uma análise da gestão da RESEX Acau-Goiana localizada nos municípios de Acaú (PB) e 

Goiana (PE), oito anos após a sua criação legal. Buscamos avaliar o quanto os beneficiários de uma 

RESEX detêm informações (mesmo que de maneira não formalizada) condizentes ao uso comum de 

uma área,  e se apresentam valores coletivistas. Utilizamos como instrumento interpretativo os 

princípios da gestão de recursos comuns (PGRC) identificados por Elinor Ostrom e o questionário de 

valores humanos proposto por Schwartz. A escala de valores foi aplicada em 240 indivíduos, sendo 

metade beneficiário e a outra metade não-beneficiário, somente os pescadores de quatro das 6 

comunidades da RESEX foram submetidos ao questionário dos PGRC. As entrevistas foram 

realizadas no período de Maio a Setembro de 2014. Testamos três hipóteses: 1) O grau de dependência 

dos produtos da RESEX influencia num conhecimento indireto sobre os PGRC; 2) a inserção dos 

indivíduos em uma área de uso comum (RESEX) aumenta os valores coletivistas; 3) valores 

coletivistas aumentam o conhecimento dos PGRC. Os dados foram analisados via GLM multivariada e 

análises de regressão. Os nossos resultados mostraram que o conhecimento acerca de seis dos sete 

itens analisados nos princípios básicos ainda é baixo. A extensão territorial e o elevado número de 

usuários pode estar exercendo um efeito prejudicial no desenvolvimento da gestão compartilhada. Ao 

contrário do previsto, não é o grau de dependência que influencia no conhecimento dos PGRC, mas o 

tempo que o indivíduo passa na RESEX. Isto indica que é o contato direto com o ambiente, não a 

dependência do mesmo, que aumenta o conhecimento dos PGRC. De acordo com nossa hipótese, 

indivíduos com valores coletivistas apresentaram maior conhecimento dos PGRC e menos horas de 

trabalho dentro da RESEX, indicando maior tendência dos indivíduos refrearem seu uso do recurso 

comum. Valores individualistas correlacionaram com menor conhecimento de um PGRC. Entre os 

beneficiários, indivíduos com maiores valores individualistas tinham renda mensal mais elevada. Já 

entre os não beneficiários não houve essa correlação, demonstrando as vantagens econômicas do 

individualismo (free-riding) em situações de uso não-privativo dos recursos. Nossos dados enfatizam a 

importância de orientar os principais atores no desenvolvimento de uma gestão coparticipativa na 

direção dos princípios básicos, e que desenvolver valores coletivistas entre os usuários de um bem 

comum pode aumentar o conhecimento destes princípios. 

Palavras-chave: Co-gestão, recursos de uso comum, valores individuais, manejo co-participativo. 

 

 



ABSTRACT 

In recent years we have observed, in Brazil, the expansion of democratic spaces, providing the use of 

participatory management strategies in common-pool areas. However, the existence of a co-

management model does not guarantee its practice, neither that it will prevent the depletion of 

common features characterizing the tragedy proposed by Hardin. In this work we analysed the 

management of Acaú-Goiana RESEX which is located in the cities of Acaú (PB) and Goiana (PE), 

eight years after its legal creation. We evaluated how much the users of RESEX possess information 

(even if non formalized) regarding the common use of area and whether they exhibit collectivist 

values. We used as an interpretative tool the facilitators principles of common resource management 

(PGRC) identified by Elinor Ostrom and the questionnaire of human values proposed by Schwartz. 

The human values questionnaire was applied to 240 individuals, half beneficiary and the other half 

non-beneficiary, only the beneficiaries were submitted to the questionnaire of PGRC. Interviews were 

conducted in the period of May to September 2014. We tested three hypotheses: 1) The degree of 

dependence from RESEX resources will play an important role on indirect knowledge of the PGRC; 

2) the inclusion of individuals in a communal area (RESEX) increases collectivists values; 3) higher 

collectivist value rates increases knowledge of PGRC. To this end, we defined levels of socio-

economic dependence of RESEX resources, knowledge of PGRC and individual values. GLM statistic 

analysis of mean comparison and correlation were employed. Our results showed that the knowledge 

on six of the seven items analyzed in the basic principles (PGRC) is still low. The extended land area 

and the high number of users may be exerting a detrimental effect on the development of a co-

management. Contrary to expected, it was not the dependency who influenced knowledge on the 

PGRC, but the time spent in contact with the RESEX. This indicates that direct contact with the 

environment, not the dependence of it, that raises awareness about PGRC. According to our 

hypothesis, individuals with collectivist values showed greater knowledge of PGRC and reduced hours 

of work within the RESEX, indicating a greater tendency of individuals refrain their use of the 

common resource. Individualistic values correlated with less knowledge of a PGRC. Among the 

beneficiaries, individuals with higher individualistic values had higher monthly income, while among 

non-beneficiaries there was no such correlation, demonstrating the economic advantages of 

individualism (free-riding) in situations of non-private use of resources. Our data emphasize the 

importance of guiding the main actors in the development of a co-participatory management in the 

direction of the basic principles, and to develop collectivist values among users of a common good can 

raise awareness of these principles. 

Keywords: Co-management, common-pool resource, collective choice, co-participatory management 
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INTRODUÇÃO 

Em 1798, Thomas Malthus escreveu um ensaio sobre o princípio do crescimento 

populacional (An Essay on the Principle of Population) e o seu efeito no aprimoramento da 

sociedade. Como argumento principal, Malthus aborda a questão da perfeição da sociedade e 

dos homens e o que deve ser feito para alcançá-las, demonstrando quais os principais 

obstáculos a serem vencidos. Para isso, ele estabelece leis fixas da natureza que vão 

influenciar diretamente no aprimoramento da sociedade, sendo elas a limitação da 

sobrevivência humana pela disponibilidade de alimento e a atração entre pessoas de sexos 

opostos para a reprodução e propagação da espécie. Malthus apontou que, em condições 

ótimas, as populações de seres vivos, incluindo os humanos, são capazes de crescer à uma 

taxa exponencial, tendo, portanto, um poder indefinidamente maior do que o poder da terra de 

produzir alimentos que, segundo a sua teoria, multiplicava-se em razão aritimética (Avery, 

2005). A partir deste momento, a preocupação com o crescimento populacional e a oferta de 

alimentos é tema de maior preocupação teórica e prática entre os economistas. 

 Nos últimos séculos, observou-se uma constante degradação da natureza e dos 

recursos naturais decorrentes desse aumento populacional (Harte, 2007) e esse cenário 

demanda novas formas de interação entre o homem e a natureza, seja em nível individual, seja 

enquanto sociedade. Um documento da World Commission on Environment and Development 

(WCED, 1987 citado por Ostrom, 2008) denominado “Our Common Future” apontou a 

importância no desenvolvimento de pesquisas que fomentassem políticas sustentáveis, 

inclusive para a gestão de recursos comuns (GRC), e.g. florestas e áreas pesqueiras (Ostrom, 

2008). A decisão de desenvolver pesquisa nessa área é de extrema importância visando 

compreender quais são os fatores determinantes para o sucesso de  



 

alguns sistemas (e.g. Acheson, 1975; Ostrom, 1990; Thé & Nordi, 2006; Chhartre & Agrawal, 

2008) e o fracasso de outros (Ostrom, 2008).   

Em 1968, Garret Hardin publicou um artigo denominado ―The Tragedy of the 

Commons‖ que se tornou uma referência para estudos sobre uso e manejo de recursos comuns 

(Rodrigues, 2006). Assumindo a definição de racionalidade como maximização de recursos 

em nível individual em decisões isoladas, o autor enfatiza, no artigo, a problemática de que a 

liberdade individual na escolha do uso dos recursos comuns culminaria na sua exaustão, uma 

vez que tal liberdade levaria ao uso irresponsável do mesmo. Para ilustrar essa ideia, Hardin 

(1968) pede que o leitor imagine um pasto aberto a todos, onde cada criador de animais  se 

beneficia diretamente dos seus animais que pastam, mas o custo da sobrepastagem é dividido 

entre todos pois não há cercas que dividam as áreas de cada criador. Diante disso, cada 

criador é motivado, seja de forma consciente ou não, à acrescentar cada vez mais animais, 

usando os recursos de forma maximizadora e egoísta, caracterizando um comportamento 

racional individual
1
, com o intuito de aumentar os seus ganhos. 

Além de Hardin, muitos outros pesquisadores publicaram trabalhos com o mesmo 

pensamento sobre o manejo de recursos de uso comum (ver revisão em Ostrom, 1990). 

William Forster Lloyd era um matemático amador e foi o criador do termo ―tragédia dos 

comuns‖ (Hardin, 1968). Em 1833, Lloyd esboçou uma teoria que previa o uso imprudente de 

recursos de uso comum (Ostrom, 1990), descrevendo cuidadosamente a teoria da tragédia dos 

                                                           
1 “As a rational being, each herdsman seeks to maximize his gain. Explicitly or implicitly, more or less consciously, he asks, 

“What is the utility to me adding one more animal to my herd?”. This utility has one negative and one positive component.  

1)  The positive component is a function of the increment of one animal. Since the herdsman receives all the proceeds from 

the sale of the additional animal, the positive utility is nearly +1; 2)  The negative component is a function of the additional 

overgrazing created by one more animal. Since, however, the effects of overgrazing are shared by all the herdsmen, the 

negative utility for any particular decision-making herdsman is only a fraction of 1. Adding together the component partial 

utilities, the rational herdsman concludes that the only sensible course for him to pursue is to add another animal to his herd. 

And another; and another… But this is the conclusion reached by each and every rational herdsman sharing a commons. 

Threrein is the tragedy.” (Hardin, 1968, p.1,244). Hardin conclui: “Each man is locked into a system that compels him to 

increase his herd without limit--in a world that is limited. Ruin is the destination toward which all men rush, each pursuing 

his own best interest in a society that believes in the freedom of the commons. Freedom in a commons brings ruin to all.” 

(Hardin, 1968, p. 1,244).  
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comuns que ficou famosa através do artigo de Hardin (Kollock, 1998). Outro pesquisador que 

trabalhou com o manejo de bens comuns foi H. Scott Gordon. Em seu trabalho entitulado  

―The Economic Theory of a Common-Property Research: The  Fishery.‖, Gordon descreveu 

uma dinâmica semelhante à de Hardin, citando o ditado que diz que ―a propriedade de todos é 

a propriedade de ninguém‖. Gordon (1954) conclui: ―A riqueza que está disponível para todos 

não tem valor para ninguém, porque não há garantia que tal recurso estará disponível no 

futuro
2
‖. 

Seguindo essa linha de raciocínio, o comportamento individual racional levaria à 

racionalidade coletiva, que caracteriza um dilema social. Ou seja, a racionalidade coletiva 

seria caracterizada por um contexto onde os indivíduos compartilham um bem comum e cada 

indivíduo pensaria de forma egoísta gerando um cenário coletivamente egoísta. A literatura 

dos dilemas sociais gira em torno de três metáforas amplamente discutidas, que consistem de 

situações hipotéticas da vida real: O Dilema do Prisioneiro, o Dilema dos Bens Públicos e a 

Tragédia dos Comuns (Kollock, 1998). A tragédia dos comuns representa uma versão mais 

complexa do dilema do prisioneiro, pois se enquadra num dilema de múltiplos jogadores no 

qual os indivíduos têm que decidir como manejar recursos comuns (Foster & Richardson, 

2011). Nesse tipo de dilema social, os recursos são não-excludentes e subtraíveis, também 

chamados de recursos de livre-acesso. Ou seja todos têm acesso aos bens públicos e, uma vez 

extraídos do meio, outros não têm mais acesso a ele (Kollock, 1998). Nestas situações, para 

que o bem perdure é necessário que cada indivíduo refreie sua racionalidade egoísta. O caráter 

não excludente dos recursos de uso comum permite o desenvolvimento do comportamento de 

trapaça (free-riders), possibilitando o benefício maior de uns em detrimento de outros 

                                                           
2
 “Wealth that is free for all is valued by no one because he who is foolhardy enough to wait for its proper time of use will 

only find that it has been taken by another...” (Gordon 1954, p. 124)  
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(Kollock, 1998). Daí o dilema social de não ser um trapaceiro ao mesmo tempo que evita ser 

vítima de um. 

Adeptos da teoria da ―Tragédia dos Comuns‖ sugerem que, sendo a tragédia 

inevitável devido a nossa natureza racional-egoísta, a melhor solução para o manejo de 

recursos de uso comum seria a centralização do poder de decisão, seja privatizando ou 

transformando em recursos públicos regulamentados pelo Estado (Hardin,1968). 

1.1. Princípios facilitadores de Gestão Comum 

O argumento de Hardin (1968) vêm sendo amplamente utilizado como premissa para a 

criação de planos de manejo por pesquisadores e especialistas em gerenciamento de recursos 

de uso comum (Thé & Nordi, 2006). Entretanto, uma das principais críticas à esta teoria é o 

caráter simplista com que aborda o problema do uso dos recursos, ignorando a possibilidade 

de sistemas auto-organizados capazes de manejá-los de forma responsável, evitando a 

deterioração dos ecossistemas e a exaustão das fontes de recursos (Rodrigues, 2006). De 

acordo com Budescu et. al. (1995), a inevitabilidade da tragédia dos comuns, como foi 

concluído por Hardin (1968), têm suporte empírico limitado. Ostrom et. al. (1992) 

argumentam que indivíduos diante dilemas sociais são capazes de criar regras de 

gerenciamento sem contar com a participação de autoridades, como foi observado em alguns 

estudos de campo (Ostrom, 1990; Thé & Nordi, 2006; Lansing 2006, citado por Rowe, 2008).  

Ainda, estudos em laboratório simulando dilemas sociais mostraram que a possibilidade de 

comunicação entre os indivíduos pode ter um papel importante no desenvolvimento de 

sociedades auto-organizadas (Ostrom et. al. 1992). Cavalcanti et. al. (2013) observaram que a 

comunicação e a inserção numa rede social aumentaram as taxas de cooperação entre 

indivíduos de uma comunidade pesqueira no Brasil. Em seu livro Perfect Order: Recognizing 

Complexity in Bali, Lansing (2006, citado por Rowe, 2008) avalia o sucesso da gestão de 

plantações de arroz em Bali, na Indonésia. Durante séculos, os agricultores da ilha 
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cordenaram o uso das fontes escassas de água para irrigação e o sistema funcionava de forma 

eficiente, com alta produtividade e combate natural à pestes. 

Em seu livro  Governing of the Commons  (1990), Elinor Ostrom publicou  dados 

empíricos mostrando sistemas auto-organizados em manejar recursos comuns bem sucedidos, 

quebrando diversos paradigmas a respeito da teoria da tragédia dos comuns. Ainda, a autora 

tenta iniciar o desenvolvimento de novas ferramentas para auxiliar o entendimento das 

instituições auto-organizadas em manejar recursos comuns. Seu principal exemplo é sobre 

uma comunidade pesqueira pequena, em Alanya, na Turquia. Tal comunidade não apresenta 

centralização do poder de decisão, tampouco é uma área privatizada. Os pescadores somam 

aproximadamente 100 homens operando em poucos barcos, todos cadastrados num banco de 

dados da cooperativa de pescadores. Após alguns anos de tentativas mal-sucedidas, a 

comunidade chegou a um conjunto de regras com o objetivo de beneficiar a todos de forma 

igualitária. O que se instaurou em Alanya, na Turquia, foi uma espécie de rodízio, de forma 

que todos os pescadores passam por todos os sítios de pesca. Desse modo, um pescador não se 

beneficia mais que outro por estar alocado num sítio de pesca menos produtivo. (Ostrom, 

1990).  

Com 40 anos de intervalo, ambos, Hardin e Ostrom, receberam prêmio Nobel de 

Economia, e ofereceram perspectivas díspares em relação à questão do manejo de áreas 

comuns. Guiada pelo crescente número de pesquisas sobre o uso de recursos comuns, Ostrom 

identificou oito princípios básicos para uma gestão comunitária (Princípios para GRC), não 

privatizada, de recursos comuns (Ostrom, 1990 descritos por Wilson et. al. 2013): 

1. Limites claramente definidos. A identidade do grupo e dos limites físicos do 

recurso comum são claramente delineados.  
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2. Equivalência proporcional entre benefícios e custos. Membros do grupo 

precisam elaborar um sistema que recompense outros membros pela sua contribuição. 

Desigualdades injustas envenenam o esforço coletivo. 

3. Acordos coletivos. Os membros do grupo devem ser capazes de criar pelo 

menos algumas de suas regras e tomarem suas próprias decisões por consenso. As 

pessoas não gostam quando lhes dizem o que fazer mas vão trabalhar duro para 

alcançar um objetivo coletivo que eles ajudaram a estabelecer.  

4. Monitoramento. Um recurso comum está sempre vulnerável ao 

comportamento de trapaça e à exploração ativa. Os membros do grupo devem ser 

capazes de identificar essas estratégias com baixo custo, ou a tragédia dos comuns irá 

acontecer. 

5. Punições gradativas. Transgressões não necessitam de punições pesadas, a 

princípio. Geralmente um lembrete gentil é suficiente, mas penas mais severas devem 

estar preparadas para serem aplicadas quando necessário.  

6. Mecanismos de resolução de conflitos. Deve ser possível resolver os conflitos 

o mais rápido possível e de formas que são percebidas como Justas pelos outros 

membros do grupo.  

7. Reconhecimento mínimo do direito de organizar. Os grupos devem ter 

autoridade para conduzir seus próprios negócios. Regras impostas por órgãos externos 

são pouco prováveis de se adaptarem às circunstâncias locais e violam o princípio 3.  

8. Para grupos que fazem parte de sistemas sociais maiores, deve haver uma 

coordenação apropriada entre os grupos.  

Chhartre e Agrawal (2008) investigaram outros fatores que têm papéis 

importantes no desenvolvimento de um sistema sustentável. Os pesquisadores observaram 

que a dependência dos recursos modifica a postura dos usuários em diferentes cenários. 
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Áreas onde a dependência dos recursos era similar, porém a política local de uso era 

distinta, mostraram diferenças nos graus de degradação e regeneração das florestas. Locais 

com alta dependência e política local rígida apresentaram grau de regeneração de até 60% 

maior do que áreas onde a política era média ou inexistente. Isso indica que o grau de 

dependência tem um papel importante no desenvolvimento de um sistema sustentável. 

Em resumo, a tragédia dos comuns trata-se de um dilema social onde o 

sucesso coletivo depende da coordenação entre indivíduos interessados no sucesso 

próprio, e que têm um certo incentivo à trapacear (Foster & Richardson, 2011). Apesar do 

efeito ser observado em nível de grupo, a decisão na forma de participação e valorização 

de cada um dos oito aspectos identificados por Ostrom (1990) é individual. Neste nível o 

conjunto de valores morais tem grande influência no processo de decisão. 

 

1.2. Racionalidade individual e racionalidade coletiva 

Valores individuais são descritos como motivações abstratas e profundamente 

enraizadas que guiam, justificam ou explicam atitudes, opiniões e ações dos indivíduos  

(Schwartz, 1992). Para Rokeach (1973, citado por Schwartz, 2003), o conceito de valor 

deve ocupar uma posição central capaz de unificar os interesses das ciências preocupadas 

em decifrar o comportamento humano. Os valores humanos podem ser definidos como o 

critério que as pessoas utilizam para selecionar e justificar atitudes e para avaliar pessoas 

(incluindo elas mesmas) e eventos (Schwartz, 1992). 

Para este trabalho adotaremos o conceito de Schwartz (2003) de que valores 

servem como orientações, baseando e influenciando as respostas individuais, podendo ser 

usados como variáveis previsoras na análise de atitudes, opiniões e ações. Apesar da 

existência de diversos modelos de questionário de valores humanos o questionário 
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elaborado por Schwartz (1992) é o mais utilizado em diversos países. O primeiro 

questionário proposto por Schwartz (Schwartz Values Survey – SVS) conta com 56 

perguntas que buscam investigar os 10 valores básicos dos indivíduos. Esses dez (10) 

domínios têm a intenção de incluir todos os traços fundamentais reconhecidos em várias 

culturas ao redor do mundo. Eles abrangem categorias de conteúdos distintos encontrados 

em teorias anteriores, em questionários de diferentes culturas e discussões religiosas e 

filosóficas sobre valores humanos (Schwartz, 2003). São eles: 

1. Benevolência: Preservação e aumento do bem-estar das pessoas com que tem 

contato frequente; 

2. Universalismo: Compreensão, apreciação, tolerância e proteção do bem-estar 

de todas as pessoas e para a natureza; 

3. Autonomia: Escolhas e pensamentos independentes, criação, exploração; 

4. Estímulo: Empolgação, novidades e desafios na vida; 

5. Hedonismo: Prazer e gratificação pessoal; 

6. Conquista: Sucesso pessoal através de demonstração de competência de 

acordo com padrões sociais; 

7. Poder: Status social e prestígio, controle ou dominância sobre a população e 

sobre recursos; 

8. Segurança: Harmonia e estabilidade da sociedade, de relacionamentos e de si 

mesmo; 

9. Conformidade: Restrição de ações, inclinações e impulsos que podem 

incomodar ou machucar outras pessoas e violar normas e expectativas sociais; 

10.  Tradição: Respeito, comprometimento e aceitação dos costumes e ideais que 

a cultura ou religião fornecem; 
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Em 1992, Schwartz publicou o trabalho intitulado Universals in the Content and 

Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries onde explica 

a origem das 10 dimensões utilizadas na criação da escala de valores humanos. Segundo ele, 

as dimensões foram criadas baseando-se em necessidades orgânicas dos seres humanos 

propostas por diversos autores, e.g. controle, maestria, autonomia, independência, mudança, 

estímulo, prazer, satisfação (Bandura, 1977; Deci, 1975; White, 1959; Berlyne, 1960; 

Houston e Mednick, 1963; Maddi, 1961; Bentham, 1938, 1948; Freud, 1933; Morris, 1956; 

Williams, 1968 citados por Schwartz, 1992), e cada uma tem um objetivo especifico. 

As dez dimensões propostas anteriormente mantêm uma relação dinâmica de 

modo que ações na direção de uma delas podem ser contrárias ou a favor de outras delas 

(Schwartz, 2003). O autor ilustra essa ideia exemplificando: 

― [...] a busca por valores de ―conquista‖ pode ir de encontro à busca por valores 

―benevolentes‖ – a busca de sucesso para si obstrue ações que visam o aumento do bem estar 

de outrem. Entretanto, a busca por valores de ―conquista‖ pode ser compatível com a busca 

por valores de ―poder‖ – a busca de sucesso pessoal fortalece e é fortalecida pelas ações que 

visam aumentar a posição social e a autoridade sobre outros‖
3
. (Schwartz, 2012, p. 268.) 

Devido a essa característica inerente aos domínios abordados por Schwartz, o 

autor conseguiu agrupá-los em quatro macro-categorias (Reforço pessoal, 

Autotranscendência, Abertura a mudanças e Conservadorismo) que também apresentam 

relação dinâmica entre si (Schwartz, 2003), de forma que domínios pertencentes a uma 

macro-categoria são opostos ou neutros com relação à outra. Os valores individuais 

(Conquista e Poder) foram agrupados na categoria ―Reforço pessoal‖ enquanto os que têm 

                                                           
3
 ―[…] the pursuit of achievement values may conflict with the pursuit of benevolence values—seeking success for self is 

likely to obstruct actions aimed at enhancing the welfare of others who need one's help. However, the pursuit of achievement 

values may be compatible with the pursuit of power values—seeking personal success for oneself is likely to strengthen and 

to be strengthened by actions aimed at enhancing one's own social position and authority over others.‖ (Schwartz, 2012, p. 

268)  
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veias coletivistas (Benevolência e Universalismo) foram agrupados em ―Autotranscendência‖ 

(Schwartz, 2006). Dessa forma, as duas categorias são opostas. O domínio ―hedonismo‖ é 

controverso, apresentando elementos tanto de ―Abertura a mudanças‖ como de ―Reforço 

pessoal”. De acordo com Schwartz (1996), o domínio que tem maior poder previsor de 

cooperação é a ―benevolência‖ (Self-transcendence), enquanto valores altos no domínio de 

―hedonismo‖ (Hedonism) indicaria comportamentos menos cooperativos, pois a cooperação 

têm uma natureza altruística, ou seja, ocasiona num auto-sacrifício, o que iria contra os 

princípios do hedonismo. 

O principal objetivo do uso desta ferramenta em pesquisas é quantificar as 

diferenças individuais em cada valor, na busca por um perfil comportamental dos sujeitos 

analisados. (Schwartz, 1996). Em outras palavras, o comportamento pode ser traduzido nas 

prioridades que o indivíduo dá a cada valor da escala (Schwartz, 2006).  

 Tamayo e Gondim (1996) fizeram um estudo com diversas empresas de setor 

público e privado, com o objetivo de criar um modelo de escala de valores organizacionais, 

enfatizando a sua importância na orientação da vida da empresa e do comportamentos de seus 

funcionários. É possível traduzir as normas da empresa através dos valores, visto que elas 

podem ser consideradas como a ―operalização dos valores organizacionais‖ (Tamayo & 

Gondim, 1996). Mendes (2005) também observou a importância do conhecimento sobre os 

valores humanos como ferramenta para compreender a cultura organizacional das empresas e 

empregados. Ainda, ressalta que a análise dos valores de uma empresa fornece dados acerca 

das necessidades organizacionais e individuais. 

A estruturação de uma organização pode ser muito subjetiva. Alguns 

pesquisadores acreditam que esse conceito não se limita ao espaço físico (Allport, 1962; 

Schein, 1965; citados por Tamayo & Gondim, 1996). O que define uma empresa, segundo 
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Tamayo e Gondim (1996) é seu próprio funcionamento. Porto e Tamayo (2005) citam os 

principais comportamentos essenciais à sobrevivência de uma empresa (descritos por Katz & 

Kahn, 1974, citados por Porto & Tamayo, 2005). Atividades de cooperação, ações que visam 

proteger o sistema e a busca pela criação de um clima favorável são exemplos de 

comportamentos que figuram como necessários para o bom funcionamento de uma 

organização (Porto & Tamayo 2005). Áreas de uso comum têm uma estruturação semelhante, 

pois o seu bom funcionamento também depende de comportamentos dos seus usuários, 

comportamentos estes, em essência, de natureza coletivista, visando o bem-estar de todos, de 

forma igualitária (Ostrom, 1990). 

Neste trabalho, assumimos que sistemas sociais ecológicos, como áreas de 

recursos de uso comum, podem se encaixar no conceito de organização. Portanto, o 

conhecimento dos valores dos seus usuários também é de extrema importância para o 

entendimento do funcionamento desse sistema, possibilitando o desenvolvimento de melhores 

políticas de gestão. 

 

1.3. Manejo Comum de áreas naturais 

Dilemas sociais ocorrem em Unidades de Conservação (UC) existentes em vários 

países, no que diz respeito ao manejo dos recursos de uso comum (Rodrigues, 2006). Regimes 

de propriedade comum são definidos por McKean (2000), no livro People and Forests: 

Communities, Institutions and Governance, como arranjos institucionais informais alcançados  

coletivamente e com o objetivo de regular o acesso, o uso e o manejo dos recursos naturais. 

No Maine, Estados Unidos, há um bom exemplo de gestão sustentável de recursos de uso 

comum num sistema pesqueiro de lagosta (Acheson, 1975). A mobilização para sua 

sustentabilidade começou cedo, no ano de 1872, visando garantir os recursos para as gerações 
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futuras, em que a primeira providência foi proteger as fêmeas ovadas. Os pescadores contam 

com inúmeras regras que foram desenvolvidas por eles e, por eles são, também, fiscalizadas. 

Entre as regras que devem ser seguidas, uma delas é acerca do tamanho dos animais. As 

restrições são tanto para animais muito pequenos, jovens, como para os animais muito 

grandes, que são adultos reprodutores saudáveis. Os pescadores devem sempre estar munidos 

de um medidor para avaliar se a lagosta pode ou não ser pescada. As fêmeas com ovos 

visíveis também devem voltar para a água, mas, antes, são marcadas para sinalizar como uma 

boa reprodutora. Uma fêmea sinalizada não deve ser pescada mesmo se não estiver ovada. 

Apesar de, no geral, a pesca ser permitida ao longo do ano todo (sem um período de defeso), o 

sistema é sustentável e autorregulado (The Maine Lobster, 2015). 

 No Brasil, Thé e Nordi (2006) investigaram um regime de propriedade ocorrendo 

em Buritizeiro, área de pesca de água doce, às margens do rio São Francisco, no estado de 

Minas Gerais. No trabalho, os pesquisadores observaram que os pescadores desenvolveram 

um sistema interno de regulamento. Eles têm um acordo entre eles que não envolve qualquer 

organização governamental, onde os próprios pescadores tomavam as decisões sobre quem 

poderia usufruir dos recursos, em quais sítios pescar, quanto tempo  duraria cada sessão de 

pesca e quais os métodos a serem aplicados. Os direitos à pescaria foram transferidos entre as 

gerações e se consolidaram dessa forma, tornando o acesso aos recursos ainda mais restrito. 

De forma semelhante ao que ocorre em Alanya, na Turquia (Ostrom ,1990), os pescadores de 

Buritizeiro estabeleceram um rodízio entre os sítios de pesca com regras próprias e uma 

fiscalização interna (Thé e Nordi, 2006). Outro exemplo de reserva marinha que conta com 

decisão participativa na gestão de recursos comuns no Brasil é a de Arraial do Cabo, onde 

resultados preliminares indicam que iniciativas deste tipo têm muito potencial para a 

conservação de áreas costeiras e marítimas, assegurando a sobrevivência da população (Silva, 

2004).  
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De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), a 

Reserva Extrativista é categorizada como um tipo de Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável, cujo objetivo básico é compatibilizar a preservação da natureza com o uso 

sustentável de uma parcela dos seus recursos naturais. O processo de consolidação de uma 

Reserva Extrativista se dá em 3 etapas: a Criação, a Implementação e a Gestão (ou Co-gestão) 

(Fadigas & Garcia, 2010). A sua criação depende da mobilização da própria comunidade 

inserida dentro da área a ser protegida: Diante de uma ameaça ao equilíbrio ambiental da 

região, a população tradicional percebe a necessidade de proteger a biodiversidade local. 

Após esse primeiro momento, é necessário que haja uma organização social entre os 

habitantes da região para fortalecer as suas reivindicações. (Fadigas & Garcia, 2010). De 

acordo com a legislação (BRASIL, Art. 4º da Instrução Normativa nº 03, MMA), a 

comunidade precisa encaminhar um documento ao Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) solicitando a criação da reserva. Uma vez que o documento chega 

ao órgão responsável, cabe ao mesmo realizar um diagnóstico da situação através de visitas 

técnicas e, posteriormente, Consultas Públicas. O fim da etapa de criação é marcado pela 

publicação do Decreto de Criação da reserva, pelo Poder Executivo. É na fase de implantação 

que se dá a criação e regulamentação do Plano de Manejo da UC e na fase de gestão ocorrem 

as outras atividades relacionadas à reserva, como por exemplo práticas de educação 

ambiental, turismo ecológico, monitoramento e manutenção da área (Ministério do Meio 

Ambiente, 2000). 

Atualmente, o Brasil conta com 85 Reservas Extrativistas, sendo 62 federais e 26 

estaduais criadas entre 1990 e 2014 (Unidades de Conservação no Brasil, 2015 - Anexo A). O 

parágrafo 1º do Art. 18 da lei do SNUC (9.985/2000) determina que a RESEX, como é  

popularmente chamada, é de domínio público, porém, seu uso é restrito às populações 

extrativistas tradicionais. Tais populações têm como meio básico de subsistência a extração de 
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recursos naturais e, complementarmente, agricultura familiar e criação de animais de pequeno 

porte. Os parágrafos 1º e 2º do Art. 23 (SNUC 9.985/2000) determinam, respectivamente, que 

as populações devem participar da preservação, recuperação, defesa e manutenção da unidade 

de conservação, e proíbem o uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas 

que danifiquem seus habitats e práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos 

ecossistemas. Por fim, fica estabelecido que a RESEX deve ser gerida por um conselho 

deliberativo presidido pelo órgão responsável pela sua administração e contará com a 

participação de representantes de órgãos públicos, da sociedade civil e das populações 

tradicionais beneficiárias. O conselho deliberativo é responsável pela elaboração e execução 

do plano de manejo da unidade de conservação. 

A população tradicional, portanto, tem um papel fundamental na elaboração dos 

direitos e deveres dos beneficiários. Cada comunidade conta com representantes oficiais que 

são responsáveis por elaborar reuniões em suas respectivas comunidades para a tomada de 

decisões acerca das questões da reserva. Quando necessário, o ICMBio convoca reuniões 

gerais da RESEX onde todos os pescadores são convocados para estabelecer as decisões, 

demonstrando a importância da participação e da opinião de cada indivíduo.  

1.3.1. A RESEX Acaú-Goiana 

A Reserva Extrativista (RESEX) Acaú-Goiana foi criada em 26 de setembro de 

2007, localiza-se nos municípios de Acaú e Caaporã, estado da Paraíba e no município de 

Goiana,  estado do Pernambuco, compreendendo uma área total aproximada de 6.678 hectares 

(Figura 1) e a participação de 1440 famílias. Fadigas e Garcia (2010) fizeram um 

levantamento histórico acerca da criação da Reserva Extrativista Acaú-Goiana, localizada 

entre os estados da Paraíba e Pernambuco. O processo de criação da RESEX teve início no 

ano de 1999, oito anos antes de sua criação ser oficializada, em 2007, e a motivação para a 
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sua criação surgiu da preocupação com os bancos de mariscos da região, que estavam cada 

vez mais escassos (Fadigas & Garcia, 2008). Apesar das primeiras reuniões para a criação da 

RESEX terem acontecido no ano de 1999, o histórico de organização social das marisqueiras 

de Acaú data da década de 70, quando precisaram se reunir para reivindicar direitos 

trabalhistas (Fadigas & Garcia, 2008). Em 2002 a colônia de pescadores de Ponta de Pedras 

uniu-se à luta pela criação da RESEX e sua participação foi de grande importância, pois, 

assim como Acaú, já apresentava experiência em gestão participativa e representava as 

comunidades pesqueiras de Carne de Vaca e São Lourenço. A colônia de pescadores de Baldo 

do Rio aderiu ao processo de criação da RESEX em 2004, após passar por reestruturação, 

fortalecendo a representatividade dos pescadores de Pernambuco (Fadigas & Garcia, 2010).  

Técnicos da Universidade Federal da Paraiba (UFPB) também tiveram uma 

participação efetiva na criação da RESEX, avaliando as condições e realizando pareceres 

prévios. Os resultados desta avaliação indicavam a necessidade de integração de todas as 

comunidades inseridas no contexto pesqueiro da área, portanto, os pescadores de Povoação de 

São Lourenço, Carne de Vaca, Atapuz, Ponta de Pedras, Tejucupapo e Baldo do Rio foram 

convidados a participar, juntamente com a comunidade de Acaú, das reuniões que marcariam 

o início do processo de gestão participativa. As reuniões comunitárias são um passo 

importante e necessário para a criação da RESEX e somente após um ano realizando-as foi 

que o IBAMA liberou a realização do passo seguinte, as Consultas Públicas. As consultas 

tiveram início no ano de 2006 e, em Acaú, contaram com a participação de representantes dos 

pescadores e de órgãos governamentais dos estados da Paraíba e de Pernambuco. Em Goiana, 

além dos representantes que também compareceram à reunião na Paraíba, alguns empresários 

(usineiros, fábrica de cimento na Paraíba, carcinicultura, etc) se apresentaram. A preocupação 

deles era que a zona de amortecimento não abrangesse as suas terras, implicando na 

regulamentação das atividades por eles realizadas. Porém a solicitação foi indeferida, pois a 
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definição da zona de amortecimento é um procedimento que precede a criação da RESEX, 

pois exige maior conhecimento técnico. Um ano após a realização das consultas públicas, em 

26 de Setembro de 2007, é decretada a criação da Reserva Extrativista Acaú-Goiana (Fadigas 

& Garcia, 2010). 

* 

O presente trabalho teve o objetivo de avaliar o conhecimento sobre da gestão 

participativa e valores dos beneficiários da RESEX Acaú-Goiana 16 anos após o início das 

mobilizações e 08 anos após a criação legal da reserva. Especificamente queremos responder 

as seguintes perguntas: 

- Os beneficiário apresentam conhecimentos/informações condizentes com os 

Princípios básicos para Gestão de Recursos Comuns (PGRC) definidos por Ostrom 

(1990)? Mensuramos sete dos oito princípios. 

- Existe relação entre dependência de recursos da RESEX e conhecimento dos 

princípios básicos para GRC?  

- Ser beneficiário de uma RESEX aumenta os valores coletivistas? Para responder a 

essa pergunta realizamos coleta de dados com moradores das comunidades mas que 

não eram beneficiários. 

- Existe relação entre valores individuais e ciência dos princípios básicos para GRC? 

Ou mais diretamente, testamos a hipótese de que indivíduos com valores mais 

coletivistas têm maior ciência dos Princípios GRC. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de Estudo  

A Resex Acaú-Goiana está inserida num bioma marinho-costeiro (IBAMA), 

caracterizando-se como uma reserva extrativista do tipo marinha, pois visa o manejo 

sustentável da coleta de caranguejos, mariscos e outros frutos do mar, exceto a lagosta, que 

tem uma legislação própria. 

A área da RESEX compreende 6 comunidades (Figura 1) habitadas por pessoas 

que podem fazer uso da área demarcada para conservação, que são os pescadores tradicionais 

(denominados beneficiários), e pessoas que não exercem a pesca como atividade principal e 

que, portanto, não se caracterizam como beneficiários da RESEX. As comunidades onde foi 

possível a realização do presente trabalho foram Acaú, Baldo do Rio, Carne de Vaca e 

Povoação de São Lourenço. Não foi possível realizar as entrevistas nas comunidades de Porto 

de Congaçari, em Caaporã e em Tejucupapo
4
.  

.  

                                                           
4
 A primeira foi inviabilizada devido à dificuldade de acesso ao local, que se encontrava na beira do mangue e a 

estrada não era bem sinalizada. Algumas visitas foram realizadas à comunidade de Tejucupapo, porém não havia 

disponibilidade dos líderes para nos acompanhar no reconhecimento do território e, após iniciativas próprias, 

sem acompanhamento do líder, observamos que a comunidade não estava aberta a participar da pesquisa, pois 

todas as tentativas de abordagem foram rejeitadas. 
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Figura 1: Mapa da Resex Acaú-Goiana com limites demarcados em amarelo. (Fonte: Biblioteca Virtual ICMBio) 
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2.1.1 Acaú 

A comunidade de Acaú localiza-se ao sul da Paraíba, próxima à divisa com o 

estado de Pernambuco. Apesar de tradicionalmente pesqueira, a comunidade de Acaú conta 

com muitos serviços diversos de comércio e uma fábrica de gelo. É uma comunidade pequena 

que faz parte do município de Pitimbu. A comunidade de Acaú possui uma colônia de 

pescadores e uma associação de marisqueiras, que são responsáveis por cuidar dos assuntos 

dos pescadores. De acordo com o ICMBio,  comunidade de Acaú conta com a participação de 

424 famílias cadastradas como beneficiárias. Da praia de Acaú é possível ver a comunidade 

de Carne de Vaca, em Pernambuco, ambas banhadas pelo Rio Goiana. 

 

2.1.2 Baldo do Rio 

A comunidade de Baldo do Rio localiza-se dentro do município de Goiana, em 

Pernambuco e é uma comunidade de pescadores tradicionais, da qual fazem parte 116 

famílias cadastradas. A comunidade de Baldo do Rio localiza-se à beira do rio Goiana 

(Figura 2), principal fonte de pesca dos moradores e possui uma colônia de pescadores 

registrada. 
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Figura 2: Comunidade de Baldo do Rio. As casas estão separadas do rio Goiana por uma rua simples. (Fonte: 

Arquivo pessoal) 

Essa comunidade enfrenta diariamente o problema da sobre-exploração da cana-

de-açúcar na região. A mata nativa da beira do rio está sendo cada vez mais substituída pela 

monocultura (Figura 3). A princípio, o município de Goiana era habitado por índios Tabajara 

e Caetés e acredita-se que a pesca artesanal em Baldo do Rio é herança desses que habitaram 

o município de Goiana antes da chegada dos portugueses em, aproximadamente, 1534 

(IBGE). 

 

Figura 3: Margem do Rio Goiana sendo dominada pela monocultura de cana-de-açúcar. (Fonte: Arquivo pessoal) 
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2.1.3 São Lourenço 

A comunidade de Povoação de São Lourenço faz parte do distrito de Tejucupapo 

no município de Goiana e localiza-se próximo à praia de Carne de Vaca. Certificada pela 

Fundação Palmares como uma comunidade quilombola desde 2005, é a única dentre as 

comunidades da RESEX nesta categoria. Em São Lourenço a quantidade de famílias que faz 

parte do grupo de benefiários somam 245. Quilombolas são descendentes de africanos que 

foram escravizados pelos colonizadores e que conservaram tradições culturais, de subsistência 

e religiosas ao longo do tempo. Na comunidade de São Lourenço, encontra-se um patrimônio 

histórico tombado pelo Estado de Pernambuco, a Igreja de São Lourenço de Tejucupapo 

(Figura 4). Outra característica curiosa em São Lourenço é o tratamento dado às cascas dos 

mariscos coletados, que se tornam ornamentos de decoração e até adereços de moda 

(SECULT – PE). 

 

Figura 4: Foto aérea da comunidade de São Lourenço. Ao fundo, a Igreja de São Lourenço de Tejucupapo, 

patrimônio histórico do Estado de Pernambuco. (Fonte: Prefeitura de Goiana, site) 

 

2.1.4 Carne de Vaca 

A comunidade de Carne de Vaca localiza-se no distrito de Pontas de Pedra, no 

município de Goiana, em Pernambuco, compreende áreas de beira-mar (Figura 5) e mangue e 
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está separada do estado da Paraíba pelo Rio Goiana. Um total de 163 famílias fazem parte da 

RESEX. 

 

Figura 5: Orla da praia de Carne de Vaca. Estabelecimentos comerciais para suprir as demandas turísticas e 

regionais. (Fonte: Arquivo pessoal). 

 

A praia de Carne de Vaca possui serviços diversos como zona comercial e uma 

pequena rede hoteleira por ser um destino turístico na região, recebendo turistas da zona 

metropolitana de Recife, de Goiana, João Pessoa e arredores. Assim como em São Lourenço, 

os moradores utilizam as conchas vazias dos mariscos como artigos de decoração, 

principalmente, no acabamento de estabelecimentos comerciais e residências (Figura 6). 

 

Figura 6: Estabelecimento comercial na praia de Carne de Vaca. O proprietário incorporou as conchas vazias dos 

mariscos à arquitetura do local, conferindo originalidade ao prédio. (Fonte: Arquivo pessoal). 

 

 



31 
 

 

2.2 Coleta de Dados 

Foram entrevistadas 60 pessoas em cada uma das quatro comunidades abordadas 

pelo presente trabalho, sendo 30 beneficiários da RESEX e 30 não-beneficiários, obtendo um 

n amostral final de 240 (120 beneficiários e 120 não-beneficiários) entrevistados. O período 

da realização das entrevistas foi de Maio a Setembro de 2014 e as mesmas foram realizadas 

no período da manhã e da tarde, mediante a disponibilidade dos entrevistados. Cada entrevista 

durou, em média, 45 minutos. Em algumas comunidades, um representante conselheiro da 

RESEX nos acompanhou com o intuito de facilitar a participação dos moradores na pesquisa, 

mas foi recomendado que ele não participasse da entrevista para não haver interferência da 

presença dele nas respostas dos entrevistados. 

Para testar as hipóteses, utilizamos três questionários diferentes para cada grupo 

(beneficiários e não-beneficiários): 1) um para caracterização socioeconômica; 2) um para 

caracterização dos princípios facilitadores de gestão de recursos comuns de Ostrom (1990) 

(PGRC); 3) e um para a caracterização individual dos valores, proposto por Schwartz (2003). 

Os questionários 1 e 3 foram aplicados em ambos os grupos, e o questionário 2 (PGRC) 

apenas com os beneficiários da RESEX.  

 

2.2.1 Caracterização Socioeconômica 

No questionário para caracterização socioeconômica, coletamos dados sobre a 

jornada de trabalho dos pescadores, principais itens pescados, quantidade pescada por mês, 

valor, horas trabalhadas para tratar os itens (alguns entrevistados vendem o produto in natura, 

portanto não gastam tempo fazendo esse serviço) e quanto do produto pescado é consumido 

por mês (Tabela 1). 
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Tabela 1: Lista de perguntas utilizadas para caracterização econômica dos beneficiários entrevistados. 

1. Quantos dias trabalha por semana? (dias) 

2. Quanto tempo trabalha, em média, por dia? (horas) 

3. O que costuma pescar? 

4. Quanto pesca por mês? (Kg, unidade, corda) 

5. Quanto custa o pescado? 

6. Quanto tempo (horas) trabalha, em média, por dia pra 

tratar o pescado? 

7. Quanto do produto obtido é vendido? 

8. Quanto do produto obtido é consumido? 

Visando uma comparação entre os grupos, os não-beneficiários também foram 

submetidos à um questionário socioeconômico semelhante, adaptado para a pesquisa fora da 

RESEX, contendo questões sobre a jornada de trabalho, renda mensal, tipo de ocupação, nível 

de escolaridade, estado civil, sexo, idade, numero de residentes na família, tempo de 

residência na comunidade, se faz parte de algum programa social do governo (e.g. Bolsa 

Família, aposentadoria, etc) e se complementa a renda através de outro serviço. 

 

2.2.2 PGRC: Princípios facilitadores para Gestão de Recursos Comuns 

Um total de 40 questões foram utilizadas pra inferir sete dos oito PGRC, veja –se 

a tabela 2 abaixo. Neste trabalho não mensuramos a oitava dimensão listada por Ostrom 

(1990), que é a de articulação com outras esferas de poder. Destacamos que as sete PGRC 

estão medidas por 10 índices, pois subdividimos os princípios Limites definidos, Equivalência 

proporcional e Acordos Coletivos.  
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Tabela 2: Modelo da entrevista separado por princípios nos quais as perguntas foram elaboradas. 

Limites claramente definidos 1 

1. O sr sabe onde começa e onde termina a RESEX? 

2. Qual a área total da RESEX? 

3. Quais são as comunidades que fazem parte da RESEX? 

Limites claramente definidos 2 

4. Quantos são os beneficiários na sua comunidade? 

5. Quantos são os beneficiários no total? 

6. Qual o nome do líder anterior? 

7. Quando será a próxima eleição para líder? 

8. Você conhece os líderes de outras comunidades? 

9. Você reconhece indivíduos de outras comunidades (se são pescadores cadastrados ou não) 

Equivalência proporcional 1 

10. Quantos quilos o sr pode pescar por dia/semana/mês? 

11. O Sr concorda com essas definições? 

12. Todas as pessoas podem tirar a mesma quantidade? 

13. Existem áreas melhores para pescar que outras? 

14. Quem pode fazer uso dessas áreas? 

Equivalência proporcional 2 

15. O Sr acha que o preço do kg compensa o trabalho? 

16. O Sr acha que todos na comunidade pescam a mesma quantidade que o sr? Se não, porque? 

17. O Sr acha que todos na comunidade ganham a mesma coisa que o sr? Se não, porque? 

Acordos coletivos 1 

18. Quem definiu quais grupos estavam autorizados a pescar nas melhores áreas? 

19. Existe alguma liderança na comunidade? Quem?  

20. Como os líderes foram estabelecidos? 

21. Por quanto tempo uma pessoa é líder da comunidade? 

22. O Sr participou da votação para o lider atual? 

Acordos coletivos 2 

23. Quantas reuniões por ano, em média, o Sr participa? 

24. Numa escala de 1 a 7, o Sr acha que essas reuniões são importantes ou seria melhor que o 

governo decidisse?  

25. O Sr já falou em alguma dessas reuniões? 

26. Onde estas regras estão escritas? 
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Monitoramento 

27. É comum as pessoas quebrarem as regras? 

28. Existem não beneficiários fazendo uso da reserva? 

29. Numa escala de 1 a 7, como o senhor definiria a fiscalização na RESEX? 

30. Como o Sr age ao se deparar com alguma infração das regras? 

31. Quais são as regras que um beneficiário deve seguir? 

Punições gradativas 

32. O que ocorre com as pessoas que quebram as regras? 

33. As regras são as mesmas para todo mundo? 

Mecanismos de resolução de conflitos 

34. Quais os principais problemas da comunidade? 

35. Quando os problemas são identificados, quais as providências tomadas? 

36. Alguém é responsável por tentar solucionar os problemas? 

37.O que o Sr acha que poderia ser feito pra solucionar os problemas? 

Reconhecimento mínimo do direito de organizar 

38. Existe algum órgão do governo atuando na comunidade? 

39. O Sr acha que seria melhor se as terras fossem divididas e cada um fosse dono de um 

pedaço? 

40. O Sr acha que o governo deveria tomar conta de tudo e não ter mais reuniões? 

 

A numeração sequencial na tabela acima serve apenas para fins de visualização e 

contagem do número de questões, pois durante a entrevista as perguntas foram realizadas 

seguindo uma outra ordem.  

Os itens Limites claramente definidos 1 e 2 tratam das questões de 

reconhecimento espacial dos limites da RESEX e das comunidades que ela abrange, e do 

reconhecimento de identidade do grupo (quem é e quem não é beneficiário, quantos são 

beneficiários na comunidade e na RESEX, quem são os líderes da RESEX).  

Equivalência proporcional 1 trata de questões de igualdade na pesca 

(conhecimento da quantidade que pode ser pescada por indivíduo, concordância com as 

definições de limites de pesca e se todos podem tirar a mesma quantidade, existência de áreas 

melhores para pescar e conhecimento sobre quem pode fazer uso dessas áreas) e 
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Equivalência proporcional 2 de questões de percepção na igualdade dos pescadores, se 

todos pescam a mesma quantidade, se ganham a mesma quantidade e se o valor do pescado 

(por quilograma) compensa o trabalho que dá para obter os itens.  

Os índices Acordos coletivos 1 e 2 abordam, respectivamente, questões de 

percepção da participação da comunidade na escolha das regras e recomendações a vigorarem 

na RESEX (quem definiu quais pessoas podem fazer uso da RESEX, reconhecimento dos 

líderes da comunidade, como foi estabelecido o tal líder, por quanto tempo ele permanecerá 

como líder e se o indivíduo participou do processo de estabelecimento do líder) e questões 

mais voltadas para a participação do indivíduo nos eventos importantes da comunidade 

(reuniões da RESEX e da colônia de pescadores, percepção de importância das reuniões para 

ele e para a comunidade, participação ativa nas reuniões e conhecimento da existência de 

regras na reserva).  

O índice Monitoramento traz à tona questões a respeito de quais são as regras 

que os entrevistados conhecem, se há indivíduos que não estão cumprindo as regras, questões 

acerca de não-beneficiários fazendo uso dos recursos da reserva e percepção do grau de 

fiscalização dentro da RESEX.  

O item Punições gradativas aborda questões sobre a percepção de equivalência 

das regras para todos e sobre qual o conhecimento dos entrevistados acerca de quais punições 

são aplicadas naqueles que descumprem as regras e Mecanismos de resolução de conflitos 

investiga quais os principais problemas da comunidade (indivíduos que identificaram 

problemas relacionados à RESEX pontuaram mais alto com relação à problemas cotidianos 

ou de caráter estrutural, e.g. iluminação), como estes problemas eram resolvidos, quais órgãos 

estavam envolvidos na resolução dos problemas e idéias de soluções para os problemas 

identificados. 
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2.2.3 EVH: Escala de Valores Humanos 

Ambos os grupos também foram submetidos à um questionário de escala de 

valores humanos, traduzido do original de Shalom H. Schwartz, a partir do qual trabalhou-se 

21 perguntas abrangendo os dez domínios dos valores humanos propostos pelo autor (Tabela 

3). 

Nesse questionário, os indivíduos respondiam o quanto cada frase os descrevia 

numa escala de 1 a 6, sendo o valor mais baixo para respostas que o indivíduo não se 

identificava de jeito nenhum com aquela afirmação e o valor mais alto para frases com as 

quais ele se identificava completamente (Anexo B). 

 

Tabela 3: Escala de Valores Humanos com questões separadas por domínio de valor. 

Benevolência 

12. Eu acho muito importante ajudar as pessoas próximas. Eu quero cuidar das outras 

pessoas. 

18. É importante para mim ser leal aos meus amigos. Eu quero me dedicar às pessoas 

próximas a mim.  

Universalismo 

3. Eu acho que é importante que todas as pessoas do mundo sejam tratadas com 

igualdade. Eu só quero justica para todos, até para aqueles que não sabem. 

8. É importante para mim ouvir pessoas que são diferentes de mim. Mesmo quando 

discordamos, procuro entendê-las.  

19. Eu acredito fortemente que as pessoas deveriam cuidar da natureza. Cuidar do 

meio ambiente é importante para mim.  

Autonomia 

1. Ter novas idéias e ser criativo é muito importante para mim. Eu gosto de fazer as 

coisas do meu jeito.   

11. É importante tomar minhas próprias decisões sobre o que eu faço. Eu gosto de ser 

livre para planejar e escolher minhas atividades. 

Estímulo 

6. Eu adoro surpresas e estou sempre buscando coisas novas para fazer. Acho que é 

importante fazer várias coisas diferentes na minha vida.  

15. Eu gosto de aventuras e de correr riscos. Quero ter uma vida excitante.  
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Hedonismo 

10. Se divertir é importante para mim. Eu gosto de me "mimar". 

21. Eu agarro cada chance que tenho de me divertir. É importante para mim fazer 

coisas que me dão prazer.  

Conquista 

4. É muito importante para mim mostrar minhas habilidades. Eu quero que as pessoas 

admirem o que eu faço. 

13. Ser muito bem sucedido é importante para mim. Eu gosto de impressionar outras 

pessoas. 

Poder 

2. É importante para mim ser rico. Eu quero ter muito dinheiro e coisas caras.  

17. É importante para mim estar no comando e dizer às pessoas o que elas devem 

fazer. Eu quero que as pessoas façam o que eu digo.  

Segurança 

5. É muito importante para mim viver em um ambiente seguro. Eu evito qualquer 

coisa que coloque em risco a minha segurança. 

14. É muito importante para mim que a minha comunidade esteja segura de ameaças 

de dentro ou fora dela. Me preocupo que a ordem social seja protegida. 

Conformidade 

7. Eu acredito que as pessoas deviam fazer o que lhes é dito. Eu acho que as pessoas 

deviam seguir as regras o tempo todo, mesmo quando não tem ninguém olhando.                                                                   

16. Eu acho importante sempre me comportar apropriadamente. Eu quero evitar fazer 

qualquer coisa que outras pessoas considerem errada. 

Tradição 

9. Eu acho que é importante não perguntar mais do que preciso. Acho que as pessoas 

devem estar satisfeitas com o que elas têm. 

20. Crença religiosa é importante para mim. Eu procuro seguir à risca o que a minha 

religião diz. 
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2.3 Análise dos Dados 

2.3.1 Cálculo do grau de dependência. 

A dependência econômica do beneficiário em relação aos recursos comuns foi calculada 

dividindo o valor consumido (em reais) pelo valor total pescado. Por exemplo, se o pescador 

pescou 50kg de peixe no mês e o peixe custa, em média, R$9,00 e ele declarou levar pra casa 

8kg para consumo, temos: 

Pesca total: 50kg x R$9,00 = R$450,00; 

Valor consumido: 8kg x R$9,00 = R$72,00.  

Se R$450,00 é 100% do que ele arrecadou, então R$72,00 corresponde a 

72/450=0,16 -> 16%. Ou seja, 16% é o valor que ele consome. Concluímos que quanto mais o 

indivíduo consome, mais ele depende da pesca, pois teoricamente ele não poderia gastar 

aquele equivalente em dinheiro para comprar comida e a forma mais barata de conseguí-la é 

pescando. Dos 100% arrecadado com a pesca, 84% corresponde ao faturamento bruto, logo, 

quanto maior esse valor, menos ele dependerá dos recursos da RESEX. De acordo com o 

perfil dos beneficiários da Reserva Extrativista Acaú-Goiana estabelecido pelo ICMBio em 

conjunto com os pescadores das comunidades beneficiárias (ICMBio, 2015) os beneficiários 

da RESEX podem realizar outro serviço, porém, a atividade principal deve estar na pescaria. 

De acordo com esse documento,  é muito comum as pessoas exercerem serviços temporários 

na região, devido a presença de algumas indústrias (e.g. usina de cana-de-açúcar) que faz uso 

de mão-de-obra sazonal. 
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2.3.2 Princípios para GRC: 

Para analisar as sete dimensões propostas transformamos cada conjunto de 

perguntas (ver tabela 2 acima) em índices. Vamos exemplificar como isto foi feito usando a 

dimensão 1.1 (Limites claramente definidos 1): 

- para cada questão foi atribuído um valor teórico maior àquelas respostas que 

representam maior participação social. Assim, na questão 1 (―O sr sabe onde começa e 

onde termina a RESEX?‖) o número máximo de pontos limites indicados por algum 

beneficiário representou o valor maior; na questão 2 (―Qual a área total da RESEX?), 

o valor 1 foi atribuído caso a pessoa acertasse (aproximadamente) a área (ex. mais de 

6000 ha), o valor zero se a pessoa não soubesse ou errasse. Na questão 4 (―Quais são 

as comunidades que fazem parte da RESEX‖?), como há um valor correto real (seis), 

esse foi utilizado como o valor máximo da questão, mas em caso de acerto parcial, o 

número também era contabilizado (acertando 4 comunidades obtinha nota 4). 

- (quando necessário) o valor em cada questão foi padronizado pelo valor máximo. 

Assim, no exemplo utilizado, nas questões 1 e 4, o número de pontos/comunidades 

citados por cada indivíduo foi dividido pelo número máximo definido. Na questão 2 

não houve necessidade de padronização. Assim, o indivíduo recebeu valores que 

variaram de 0 a 1 em cada questão. Desta forma, asseguramos que cada questão tenha 

o mesmo peso na composição do índice. 

- o índice 1.1 (limites claramente definidos 1) é calculado, então, a partir da soma dos 

valores alcançados em cada questão, dividido pelo número de questões que o compõe. 

Desta forma, asseguramos que cada índice varie de 0 a 1 e que são comparáveis 

independente do número de questões que o compuseram. 
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2.3.3 Escala de Valores Humanos (EVH) 

As dez dimensões da escala de valores também foram calculadas a partir de 

índices. A padronização foi semelhante a descrita acima, com a facilidade de que cada 

pergunta já era respondida em escalas de 1 a 6. 

Para testar a hipótese de que quanto maior a dependência dos recursos advindos 

da RESEX maior o índice de participação nas regras coletivas utilizamos duas análises: 

Modelo Linear Geral para comparar entre as comunidades, e testes de correlação entre os 

PGRCs e o rendimento mensal advindo da venda dos recursos. Para isso, fizemos a 

padronização dos valores (z score) tanto dos índices como dos dados econômicos e realizamos 

um teste de correlação. 

A escala de valores humanos foi comparada entre os grupos de beneficiários e 

não-beneficiários para avaliar quais os domínios mais difundidos em cada grupo. A 

comparação das médias foi feita através do teste ―t‖ de Student para amostras independentes. 

Ainda, comparamos a renda mensal dos dois grupos (beneficiários e não-beneficiários) com 

os domínios da escala de valores humanos através de um teste de correlação. 

O nível de significância foi definido por 1000 repetições em bootstrap. 

 

RESULTADOS 

3.1 Perfil dos Entrevistados 

3.1.1 Beneficiários 

Os entrevistados da RESEX tinham, em média 42,4  anos e estavam divididos de 

forma relativamente equivalente entre os sexos masculino (54,2%) e feminino (45,8%), porém 

em Carne de Vaca, a maioria dos entrevistados foi do sexo feminino (90%). Em contrapartida, 
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foram entrevistadas mais pessoas do sexo masculino em Acaú (86,7%) e São Lourenço 

(76,7%). Baldo do Rio ficou próximo da média com 56,7% dos entrevistados sendo do sexo 

masculino e 43,3% do sexo feminino. O grau de escolaridade não variou muito dentre as 

comunidades de beneficiários sendo a grande maioria dos entrevistados analfabetos com 

predominância de pessoas que têm apenas o ensino fundamental incompleto (70,8%). O 

tamanho das famílias variou pouco entre as comunidades, tendo, em média, por residência, 

3,6 moradores. Em todas as comunidades, pelo menos a metade dos entrevistados declarou 

realizar serviços alternativos à pesca, sendo as médias mais altas as de Baldo do Rio e 

Povoção de São Lourenço. Em Carne de Vaca todos os entrevistados recebiam um benefício 

do Governo do Estado, chamado Chapéu de Palha. Isso se deu devido a coleta de dados ter 

sido realizada no dia do cadastramento dos pescadores para o recebimento desses benefícios. 

Nas outras comunidades, a média de pescadores que recebiam benefícios do governo (Bolsa 

Familia, aposentadoria, Bolsa Verde ou Seguro Defeso, para os pescadores de lagosta) ficou 

acima de 80%. 

 

Tabela 4: Caracterização dos entrevistados na RESEX (beneficiários). 

  
Baldo do Rio Carne de Vaca São Lourenço Acaú 

Idade (média) 
 

46,9 40,9 39,6 42,5 

Sexo 
Masculino 56,7% 10,0% 76,7% 86,7% 

Feminino 43,3% 90,0% 23,3% 13,3% 

Nº de residentes 
 

3,7 3,93 3,7 3,37 

Realiza outro serviço 
 

63,3% 50% 63,3% 46,7% 

Benefícios do Governo 
 

100% 83,3% 80% 83,3% 

Estado Civil 

Solteiro 6,7% 13,3% 16,7% 13,3% 

Casado 33,3% 26,7% 30,0% 36,7% 

União Estável 46,7% 56,7% 53,3% 46,7% 

Separado 10,0% - - - 

Viúvo 3,3% 3,3% - - 

Escolaridade 

Sem Escolaridade 23,3% 13,3% 10,0% 16,7% 

Fundamental Incompleto 60,0% 66,7% 83,3% 73,3% 

Médio Incompleto 13,3% 13,3% 6,7% 10,0% 

Médio Completo 3,3% 6,7% - - 
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Caracterizamos o dia-a-dia dos pescadores para quantificar a jornada de trabalho 

média dos mesmos (Tabela 5). Os pescadores trabalham, em média, 4,4 dias da semana e 6,2 

horas por dia. A comunidade de Acaú apresentou uma renda mensal média superior às outras 

três comunidades, portanto um valor maior de recebimentos por hora trabalho. Os pescadores 

que vendiam uma maior proporção do pescado moravam na comunidade de Carne de Vaca 

enquanto os de São Lourenço dependem mais diretamente dos produtos da RESEX, 

consumindo uma porcentagem maior do total pescado, vendendo, portanto, uma porcentagem 

menor que as outras comunidades.  

 

Tabela 5: Perfil econômico dos pescadores. Jornada de trabalho e renda mensal. 

  Renda mensal média Dias/semana Horas/dia Reais/hora 
 Percentual do 

pescado vendido  

Baldo do Rio  R$               878,35  4,2 10,3 5,81 89% 

São Lourenço  R$               388,62  3,9 4,1 5,25 72% 

Carne de Vaca  R$               568,28  4,45 4,75 5,06 94% 

Acaú  R$           1.909,43  5 5,9 16,75 84% 

 

O teste GLM identificou diferenças significativas em todas as variáveis testadas e 

o post-hoc nos mostrou onde as diferenças se encontravam, como podemos ver nos gráficos a 

seguir. Acaú apresentou uma renda mensal média bastante alta, diferindo das demais, que 

apresentaram médias entre R$388,61 (São Lourenço) e R$892,38 (Baldo do Rio). Acaú 

também apresentou uma média diferente das demais comunidades na variável Reais/hora 

(R$/hora) (Figura 8). 
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Figura 7: Renda Mensal Média. Os asteriscos assinalam entre quais comunidades houve uma diferença significativa 

encontrada pelos testes GLM (General Linear Models) e o post-hoc de Tukey. 

 

Figura 8: Média de ganhos em reais por hora de trabalho. Diferenças significativas foram sinalizadas com um 

asterisco. 
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 Outro resultado importante foi a quantidade de horas que o indivíduo passava em 

contato direto com a RESEX por dia, trabalhando. Baldo do Rio apresentou uma média 

significativamente superior às outras comunidades (Figura 9). 

 

Figura 9: Quantidade média de horas por dia trabalhando na pesca por comunidade. 

 

3.1.2 Não-beneficiários 

O questionário socioeconômico nos forneceu um perfil geral dos entrevistados no 

grupo dos não-beneficiários (Tabela 6). Entre eles, a média de idade foi de 38,9 anos. A 

proporção entre homens e mulheres entrevistados foi bastante semelhante, com a proporção 

maior de mulheres em Acaú e Carne de Vaca, representando 60% da amostra. Nesse grupo, a 

porcentagem de indivíduos que não realizava um segundo serviço foi baixa e os indivíduos 

também não recebem tantos benefícios do governo. O nível de escolaridade entre os não-

beneficiários foi mais elevado, no qual nenhum entrevistado declarou ser analfabeto (sem 

escolaridade) e com mais pessoas apresentando até o ensino superior completo e pós-

graduação. A  maior parte dos entrevistados tinha completado os estudos até o ensino médio. 
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Tabela 6: Perfil dos entrevistados do grupo dos não-beneficiário.  

  
 

Baldo do Rio São Lourenço 
Carne de 

Vaca 
Acaú 

Idade (média) 
 

39,2 38 41,1 37,4 

Sexo 
Masculino 50,0% 46,7% 40,0% 40,0% 

Feminino 50,0% 53,3% 60,0% 60,0% 

Realiza outro serviço 
 

13,3% 20% 6,7% 10,0% 

Benefícios do Governo 
 

7% 10,0% 13,3% 13,3% 

Estado Civil 

Solteiro 10,0 16,7 20,0 23,3 

Casado 60,0 53,3 63,3 53,3 

União Estável 20,0 20,0 13,3 13,3 

Separado 10,0 10,0 3,3 10,0 

Viúvo - - - - 

Escolaridade 

Fundamental Completo 23,3% 30,0% 26,7% 40,0% 

Médio Incompleto - 6,7% - 3,3% 

Médio Completo 56,7% 46,7% 60,0% 50,0% 

Superior Incompleto - - 3,3% 3,3% 

Superior Completo 13,3% 13,3% - - 

Pós-Graduação 6,7% 3,3% 10,0% 3,3% 

 

A renda mensal média dos indivíduos não variou muito dentro deste grupo e a 

jornada de trabalho também foi bastante semelhante entre as comunidades (Tabela 7). 

Tabela 7: Jornada de trabalho dos indivíduos entrevistados no grupo dos não-beneficiários. 

  Dias/semana Horas/dia  Renda mensal (R$)  

Baldo do Rio 5,9 7,8 948,80 

São Lourenço 5,5 7,8 836,40 

Carne de Vaca 5,7 7,4 819,10 

Acaú 5,7 7,6 808,00 

 

 

3.2 Análise princípios para GRC: 

Os índices que apresentaram menores médias gerais foram ―Limites claramente 

definidos 1” e ―Limites claramente definidos 2‖ que tratam das questões de reconhecimento 

espacial dos limites da RESEX e das comunidades que ela abrange, e do reconhecimento de 

identidade do grupo (quem é e quem não é beneficiário, quantos são beneficiários na 
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comunidade e na RESEX, quem são os líderes da RESEX). O índice com maior média geral 

foi o de ―Reconhecimento mínimo do direito de organizar‖ que trata de questões da 

percepção de participação e da importância do governo e da população dentro da RESEX e do 

uso dos recursos comuns. Outro índice que apresentou média alta foi o de ―Equivalência 

proporcional entre benefícios e custos 2‖ que abrange questões sobre a igualdade na 

quantidade de pescado e de ganhos, e se o valor conseguido por quilograma de pescado 

compensa o trabalho realizado em obtê-lo. Isso quer dizer que, no geral, há uma percepção de 

equivalência com relação ao valor obtido da pesca e também que o valor por quilograma é 

justo e compensa o trabalho realizado.  

O teste GLM de comparação das comundades identificou diferenças significativas 

em quase todos os índices. O único que não apresentou diferenças foi o índice 

―Reconhecimento mínimo do direito de organizar‖ (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Valores de significância do teste GLM por domínio. 

Variável dependente F Sig. 

Limites claramente definidos 1 3,209 0,026 

Limites claramente definidos 2 3,812 0,012 

Equivalência proporcional 1 3,107 0,029 

Equivalência proporcional 2 9,269 0,000 

Acordos coletivos 1 9,472 0,000 

Acordos coletivos 2 20,11 0,000 

Monitoramento 17,49 0,000 

Punições gradativas 11,35 0,000 

Mecanismos de resolução de conflitos 7,742 0,000 

Direitos de organizar 0,929 0,429 
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 O teste post-hoc de Tukey ajudou a identificar entre quais comunidades se 

encontravam as diferenças, como podemos observar nos gráficos a seguir. O primeiro índice 

analisado foi ―Limites claramente definidos 1‖ e observamos que Baldo do Rio teve uma 

média mais alta, diferindo de São Lourenço e Acaú com médias mais baixas (Figura 10), 

sugerindo que a comunidade que passa mais tempo em contato com a RESEX também 

conhece melhor os limites. A comunidade de Carne de Vaca teve média compatível com todas 

as comunidades. 

 

Figura 10: Comparação de médias do índice Limites claramente definidos 1 entre as comunidades. 
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Em Limites claramente definidos 2 (Figura 11) observamos que as diferenças 

permanecem semelhantes ao índice anterior, com a diferença que, para este índice, Carne de 

Vaca também apresentou média mais baixa quando comparada a Baldo do Rio, juntamente às 

outras duas comunidades (São Lourenço e Acaú). 

 

 

Figura 11: Comparação de médias do índice Limites claramente definidos 2. 
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O próximo índice a ser analisado é o Equivalência Proporcional 1 (Figura 12) e 

a única comunidade que diferiu foi, novamente, a comunidade pernambucana de Baldo do 

Rio, apresentando uma média superior à comunidade de São Lourenço. 

 

Figura 12: Gráfico mostrando os resultados da comparação da média do índice Equivalência proporcional entre as 

quatro comunidades analisadas. 
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O índice de Equivalência proporcional 2 nos mostrou que Carne de Vaca 

apresentou a menor média refletindo, portanto, uma percepção menor de igualdade por parte 

dos pescadores, quando comparada às comunidades de Baldo do Rio e Acaú, juntamente com 

São Lourenço. A média mais alta pertenceu à comunidade paraibana de Acaú. (Figura 13). 

 

Figura 13: Comparação de médias do índice Equivalência proporcional 2 mostrando a diferença entre Baldo do Rio e 

as comunidades de São Lourenço e Acaú. 
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O próximo índice analisado é o Acordos coletivos 1 onde Baldo do Rio 

apresentou média superior às comunidades de São Lourenço e Acaú. A média de Carne de 

Vaca não apresentou diferenças significativas em relação à Baldo do Rio (Figura 14). 

 

Figura 14: Gráfico da comparação das médias do índice Acordos coletivos 1. 

No gráfico de Acordos coletivos 2 (Figura 15) podemos observar que Baldo do 

Rio e Carne de Vaca apresentaram médias superiores a São Lourenço e a Acaú. 

 
Figura 15: Gráfico de barra de erro do índice Acordos coletivos 2. 



52 
 

 

O gráfico de Monitoramento nos mostra que a média mais baixa foi a da 

comunidade de Acaú, diferentemente de Baldo do Rio, com a maior média e Carne de Vaca, 

com a segunda maior média. São Lourenço também mostrou-se diferente das comunidade de 

Baldo do Rio e de Carne de Vaca (Figura 16).  

 
Figura 16: Comparação de médias para o índice Monitoramento. 
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Na Figura 17 observamos que Acaú tem a média mais baixa em Punições 

gradativas, estando muito abaixo das outras comunidades. Isso indica que os entrevistados de 

Acaú ou não têm conhecimento das regras ou listaram menos regras corretamente com relação 

aos moradores das outras comunidades. Além disso, o resultado sugere que os indivíduos de 

Acaú têm uma idéia de que as punições são sempre muito rígidas, sem uma gradação de 

acordo com a transgressão cometida. 

 
Figura 17: Gráfico comparando as médias no índice Punições gradativas das quatro comunidades analisadas 

  



54 
 

 

O penultimo índice analisado foi Mecanismos de resolução de conflitos e as 

comunidades pernambucanas de Baldo do Rio e Carne de Vaca apresentaram média maior 

que as outras duas comunidades, como podemos observar na Figura 18. 

 
Figura 18: Gráfico comparando médias do índice de Mecanismo de resolução de conflitos entre as comunidades. 

 

O último índice, Reconhecimento mínimo do direito de organizar, não 

expressou diferenças entre as quatro comunidades estudadas. 

 

3.3 PGRC x Dependência da RESEX 

Os valores mostrados na tabela 9 indicam que a dependência dos produtos da 

RESEX (%consumida) correlaciona negativamente com três PGRC: acordos 1, 

monitoramento, e Punições Gradativas. Ou seja, quanto maior a dependência, menos clareza 

dos PGRC o indivíduo têm. Por outro lado, a quantidade de horas que os indivíduos passam 

por dia pescando está correlacionada positivamente com vários itens dos principios de GRC. 

Ou seja, quanto mais tempo o/a beneficiário/a passa na pesca/coleta, maiores os valores 

alcançados para os seguintes índices de GRC: Acordos coletivos 1 e 2, Monitoramento, 

Punições gradativas e Mecanismos de resolução de conflitos.  
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Tabela 9: Resultado geral de correlação entre perfil econômico e índices de GRC. As interações significativas estão 

assinaladas em negrito. Em vermelho estão sinalizados resultados significativos de correlação negativa. Em itálico 

temos correlações que tendem à significância. (p = sig. 2 extremidades; R = correlação de Pearson). 

  
Limites 

def1 

Limites 

def2 

Eq 

prop1 
Eq. prop2 Acordos 1 Acordos 2 Monit. 

Punições 

grad 

Resolução 

de conf. 

Direito 

de org. 

% 

cons 

R 0,001 -0,039 -0,071 0,064 -0,197
*
 -0,139 -0,274

**
 -0,211

*
 0,003 0,011 

p 0,991 0,672 0,443 0,491 0,031 0,129 0,002 0,021 0,978 0,908 

$/mês 
R -0,003 -0,153 -0,053 0,224

*
 -0,007 -0,180

*
 -0,172 -0,154 -0,06 -0,01 

p 0,97 0,095 0,568 0,014 0,943 0,05 0,06 0,093 0,535 0,956 

Dia/se

m 

R -0,067 -0,034 -0,006 0,023 -0,025 -0,076 -0,194
*
 -0,09 -0,09 -0,09 

p 0,468 0,714 0,95 0,8 0,788 0,411 0,034 0,329 0,352 0,308 

H/dia 
R 0,129 0,098 0,011 0,101 0,299

**
 0,361

**
 0,212

*
 0,202

*
 0,181

*
 -0,14 

p 0,159 0,288 0,907 0,274 0,001 0 0,02 0,027 0,048 0,124 

$/hora 
R -0,086 -0,173 -0,007 0,205

*
 -0,047 -,0296

**
 -0,192

*
 -0,265

**
 -0,09 0,063 

p 0,352 0,059 0,936 0,025 0,609 0,001 0,036 0,003 0,331 0,492 

 

O valor da hora de trabalho ($/hora) assim como a renda total ($/mês) 

correlacionaram negativamente com Acordos 2, Monitoramento e Punições gradativas e 

positivamente com Equivalência propocional 2. Ou seja, quem mais ganha tem menos clareza 

dos PGRC indicando fiscalização, e acredita que os benefícios da RESEX estão sendo 

divididos igualmente. 
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3.5 Escala de Valores Humanos (Beneficiários x Não-beneficiários) 

Como podemos observar na Figura 19, as comunidades da RESEX apresentaram 

médias mais elevadas em todos os eixos da escala de valores humanos, quando comparadas 

aos entrevistados de fora. O teste t para amostras independentes (Tabela 10) nos mostra que 

houve diferença significativa entre 4 dos 5 eixos, sendo os valores maiores para os 

beneficiários. Apenas o eixo “hedonismo” não apresentou diferença entre os grupos. 

Tabela 10: Tabela de teste “t” de Student para amostras independentes. Diferenças significativas assinaladas em 

itálico. 

  

teste-t para Igualdade de Médias 

t df 
Sig. (2 

extremidades) 

Autotranscendência  8,655 238 0,000 

Reforço Pessoal  3,244 238 0,001 

Abertura a mudanças  3,929 238 0,000 

Conservadorismo  6,195 238 0,000 

Hedonismo  1,781 238 0,076 

 

Figura 19: Gráfico em cluster mostrando as diferenças nas médias de cada eixo dos valores humanos por grupo 

analisado (RESEX = beneficiários; FORA RESEX = não-beneficiários). 
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3.7 Escala de Valores: Comunidades da RESEX 

O teste GLM nos mostrou que houve uma diferença entre 3 dos 5 eixos analisados 

entre as comunidades de beneficiários: Reforço pessoal (Figura 20), Abertura a mudanças 

(Figura 21) e Hedonismo (Figura 22). No eixo individualista (Reforço pessoal) a 

comunidade de Acaú apresentou a maior média e a comunidade de São Lourenço a menor. 

São Lourenço também diferiu no eixo Hedonismo, dessa vez apresentando a maior média, 

quando comparado à comunidade de Baldo do Rio. Esta última diferenciou-se, também, no 

eixo Abertura a mudanças em comparação com a comunidade de Carne de Vaca. A diferença 

neste ultimo resultado pode se dar devido à fatores que não estão sendo investigados neste 

trabalho, mas que apenas capturamos devido ao formato da ferramenta utilizada (questionário 

para escala de valores). 

 

Figura 20: Gráfico das médias do eixo Reforço pessoal entre as comunidades dos beneficiários. O asterisco (*) sinaliza 

a diferença estatística entre as comunidades de Acaú e São Lourenço. 
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Figura 21: Gráfico mostra comparação de médias entre as comunidades para o eixo "Abertura a mudanças". 

 

Figura 22: Gráfico das médias do eixo Hedonismo, indicando diferença significativa encontrada entre as comunidades 

de Baldo de Rio e Acaú. 
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3.8 PGRC x Escala de Valores 

A tabela 11 nos mostra que o eixo que correlacionou positivamente com mais 

PGRC (três, no total),  foi o Reforço pessoal que tem base em valores coletivistas, indicando 

que pescadores que apresentaram valores coletivistas mais elevados também  tiveram médias 

mais altas nos índices de Equivalência proporcional 1, Monitoramento e Mecanismos para 

resolução de conflitos. 

Tabela 11: Correlação entre os eixos da escala de valores humanos e os princípios básicos para a gestão de recursos de 

uso comum. Em negrito estão assinaladas as interações significativas. Correlações negativas estão em vermelho. 

Tendências estão sinalizadas em itálico. (R = Correlação de Pearson. p = sig. 2 extremidades). 

 

Lim def 

1 

Lim def 

2 

Eq prop 

1 

Eq prop 

2 

Acordos 

1 

Acordos 

2 
Monit 

Punições 

grad 

Res 

conflitos 

Dir 

organizar 

Self-trans 
R 0,096 0,068 0,215

*
 -0,101 0,079 0,127 0,217

*
 0,117 0,240

**
 0,074 

p 0,297 0,459 0,018 0,272 0,390 0,168 0,017 0,203 0,008 0,419 

Self-enh 
R -0,139 -0,149 0,152 0,127 -0,117 -0,107 -0,116 -0,214

*
 -0,158 -0,105 

p 0,131 0,104 0,097 0,167 0,202 0,245 0,206 0,019 0,084 0,254 

Openness 
R -0,040 -0,133 -0,020 0,068 -0,084 0,006 0,043 -0,109 -0,035 0,071 

p 0,663 0,149 0,829 0,457 0,360 0,946 0,644 0,235 0,701 0,443 

Conserv 
R -0,186

*
 -0,091 0,073 0,171 -0,075 -0,011 -0,038 -0,095 -0,005 0,114 

p 0,042 0,324 0,427 0,062 0,415 0,908 0,680 0,304 0,957 0,216 

Hedonism 
R -0,086 -0,098 0,087 -0,026 -0,174 -0,048 0,076 -0,029 -0,087 -0,019 

p 0,353 0,289 0,345 0,780 0,058 0,605 0,407 0,752 0,345 0,840 

O eixo Reforço pessoal, que é formado por domínios individualistas, apresentou 

apenas uma correlação, de natureza negativa, com o princípio Punições gradativas, e uma 

tendência (Mecanismos para resolução de conflitos), também negativa, ou seja, indivíduos 

com maiores valores individualistas tinham menor conhecimento das regras de punição e dos 

mecanismos para resolução de conflitos. 

 

3.9 Escala de Valores x Renda Mensal  

A tabela 12 nos mostra que o eixo Autotranscendência apresentou uma tendência 

negativa com a quantidade de dias por semana fazendo uso da reserva, sugerindo que aqueles 

que têm mais valores coletivos tendem a trabalhar menos durante a semana. O eixo Reforço 
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pessoal apresentou correlação positiva com a renda mensal ($/mês) e com o valor da hora de 

trabalho ($/hora), indicando que indivíduos com valores mais individualistas ganham mais. 

Tabela 12: Correlação entre os eixos da escala de valores humanos e o perfil econômico dos pescadores da RESEX. 

Correlações significativas estão sinalizadas em negrito. Em vermelho temos as interações negativas. As tendências 

encontradas (valores de p próximos à 0,05) foram assinaladas em itálico. (R = Correlação de Pearson; p = sig. 2 

extremidades). 

  % cons $/mês Dias/sem h/dia $/hora 

Autotrans 
R -0,064 -0,044 -0,153 -0,039 0,048 

p 0,487 0,632 0,095 0,675 0,602 

Ref. Pessoal 
R -0,136 0,203

*
 0,107 -0,022 0,239

**
 

p 0,139 0,026 0,243 0,812 0,009 

Abertura 
R -0,104 0,095 -0,058 -0,078 0,144 

p 0,257 0,303 0,528 0,395 0,118 

Conserv 
R -0,003 0,022 -0,037 -0,031 0,063 

p 0,976 0,814 0,690 0,733 0,494 

Hedonismo 
R -0,061 0,042 0,050 -0,090 0,048 

p 0,506 0,651 0,587 0,330 0,600 

 

Destaca-se, porém, que entre os não-beneficiários não foi observada a interação 

entre a renda mensal e os valores individualistas. Pelo contrário, o resultado mostrou apenas 

uma tendência de natureza negativa entre estas variáveis (p = 0,082; R = -0,159).  

 

DISCUSSÃO 

Nesse trabalho nos propusemos a avaliar como está a gestão participativa na 

Reserva Extrativista Acaú-Goiana 8 anos após a sua criação. Especificamente buscamos 

responder 4 perguntas que dizem respeito à 1) ciência dos PGRC pelos beneficiários da 

RESEX; 2) relação de dependência e alto conhecimento dos PGRC por parte dos 

beneficiários; 3) a participação num sistema de uso comum e os valores coletivistas dos 

indivíduos; e 4) se indivíduos mais coletivistas apresentam maior conhecimento dos PGRC. 

 Com relação à primeira pergunta, os resultados demonstram que, dos dez  

índices avaliados no presente trabalho, as menores médias foram de Limites claramente 

definidos 1 e 2, enquanto a maior média pertenceu ao índice Reconhecimento mínimo do 

direito de organizar.  
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De acordo com Ostrom (2009), a medida de reconhecimento dos limites de uma 

área pode estar relacionada com a sua extensão. Áreas maiores requerem mais custo na 

marcação ativa de seus limites (através de placas e/ou cercas) tornando mais difícil, portanto, 

o reconhecimento deles por parte dos indivíduos ali inseridos. Desta forma, o resultado está 

relacionado com o fato de a RESEX apresentar uma área total de aproximadamente 6.678 

hectares, abrangendo 6 comunidades diferentes e 1.440 famílias distribuídas entre dois 

estados (Paraíba e Pernambuco) caracterizando-a, portanto, como um local de elevada 

extensão territorial. Agrawal e Chhartre (2008) também observaram maior taxa de sucesso da 

gestão auto-organizada em sistemas de tamanhos moderados, em estudo de metanálise 

realizado em 152 florestas de uso sustentável distribuídas em 9 países. 

O índice de Reconhecimento mínimo do direito de organizar apresentou média 

alta em todas as comunidades. Isso sugere que elas estão em sintonia nas questões sobre a 

organização da RESEX, concordando, em sua maioria, que a melhor solução é manter o 

recurso como sendo de uso comum. Tal resultado também demonstra que as comunidades têm 

interesse em manter a participação das comundidades no que diz respeito às questões da 

RESEX e do ofício da pesca. 

Baldo do Rio apresentou maior média em quase todos os índices avaliados 

(Limites claramente definidos 1 e 2, Acordos coletivos 1 e 2, Equivalência proporcional 1, 

Monitoramento, Punições gradativas e Mecanismos de resolução de conflitos), demonstrando 

que detém um maior conhecimento acerca da RESEX e está mais próxima de uma gestão 

auto-organizada do que as outras comunidades. Entretanto, diferentemente do previsto, Baldo 

do Rio não é a comunidade que mais depende diretamente da pesca para o sustento. De fato, o 

resultado da correlação apresentado na tabela 9 indica que esse maior conhecimento de PGRC 

está relacionado ao fato de passarem mais tempo, por dia, em contato com a reserva.  
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Além disso, o tamanho da comunidade (116 famílias cadastradas) também pode 

contribuir para o aprendizado acerca das informações da RESEX, pois o número menor de 

usuários facilita não só a realização de reuniões como a comunicação entre eles, otimizando a 

transmissão de informações (Ostrom et. al. 1992; Ostrom, 2009). As menores comunidades, 

Baldo do Rio (116 famílias) e Carne de Vaca (163 famílias) tiveram uma percepção melhor 

com relação à regras de uso dos recursos, que pode estar relacionado, também, com o 

tamanho do grupo. Ostrom (1990) investigou uma comunidade auto-organizada na Turquia e 

observou que os pescadores dividiam sítios de pesca que eram rodiziados entre os usuários. 

Essa poderia ser uma alternativa a ser adotada pela RESEX visando mitigar os conflitos 

provocados pela grande extensão territorial da reserva. Dividir a área total em sítios menores, 

em esquema semelhante de rodízio, facilitando a fiscalização de cada área, poderia ser uma 

possibilidade a ser discutida com os beneficiários. 

Um dos índices em que Baldo do Rio se destacou foi Acordos coletivos (1 e 2), 

que indica o grau de percepção da participação das comunidades na tomada de decisão (e.g 

quem estabeleceu quais indivíduos podem fazer uso da reserva), bem como o reconhecimento 

de uma liderança, como eles foram escolhidos, participação na escolha deles e conhecimento 

sobre a vigência do poder de um líder. Uma possível explicação é que a alta taxa de 

reconhecimento de uma liderança na comunidade pode ter um papel de grande importância no 

processo de organização do grupo. Seixas & Davy (2008), ao estudarem fatores que 

contribuem para um sistema auto-organizado observaram que a presença de uma liderança 

forte influencia positivamente no sucesso da gestão de um sistema comum. Outros 

pesquisadores também encontraram evidências de que, diante da existência de uma liderança 

reconhecida pela comunidade, há uma facilitação do processo de auto-organização da 

sociedade (Wade, 1994; Baland & Platteau, 2000; citado por Ostrom, 2009). Portanto, este 
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fator parece estar contribuindo para os resultados observados em Baldo do Rio. 

Complementarmente, observamos que a comunidade de São Lourenço foi a que obteve a 

menor média para Acordos coletivos (1 e 2) e foi, também, a comunidade que apresentou 

menor porcentagem de entrevistados que reconhecia uma liderança na comunidade (73% dos 

entrevistados).  

A comunidade que apresentou menores índices de PGRC foi Acaú, e também foi 

a que apresentou maiores valores nos índices socioeconômicos de renda mensal e valor da 

hora de trabalho. Ainda, vimos que a comunidade de Acaú foi a que apresentou maior média 

no eixo de valores individualistas, demonstrando que os pescadores da região têm uma 

natureza menos coletivista. O resultado para os índices de Monitoramento e Punições 

gradativas indica que os pescadores de Acaú têm menor conhecimento acerca das regras da 

RESEX. Almeida et. al (2009) observaram que o  Monitoramento é uma resolução importante 

para o sucesso de uma gestão co-participativa, partindo, preferencialmente, dos principais 

interessados no manejo dos recursos, os usuários. Acheson (1975) observou, num sistema 

auto-organizado, que a prática de punições gradativas contribuía na coibição da prática de 

pesca clandestina. De forma inversa, com relação a percepção de Equivalência proporcional, 

no que diz respeito aos ganhos individuais, a comunidade de Acaú apresentou maior média. 

Esse maior rendimento pode ser atribuído a uma maior experiência dos beneficiários de Acaú, 

sendo essa uma das primeiras comunidades a se levantar para a demarcação da RESEX 

(Fadigas & Garcia, 2008). Entretanto o baixo conhecimento dos outros PGRC na comunidade 

de Acaú não faz jus a essa origem, o que sugere a possibilidade de que esse aumento de renda 

mensal possa dever-se a ignorância dos PGRC. Aparentemente, o fato de ter uma renda 

mensal mais elevada pode estar passando a sensação de igualdade para os pescadores de 

Acaú. 
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A comunidade de São Lourenço é a que apresenta maior dependência direta dos 

produtos da RESEX (consome maior percentual do pescado), mas também apresentou índices 

significativamente baixos de PGRC. Ou seja, de forma inversa ao que previmos, quem mais 

depende e quem menos lucra com os produtos da RESEX têm pouco conhecimento dos 

PGRC. Esse resultado corrobora com Agrawal e Chhartre (2008) que observaram que  

pessoas em áreas maiores e com alta taxa de dependência tendem agir menos coletivamente. 

Silvano et. al (2013) observaram que uma menor dependência comercial (ou seja, os 

pescadores vendiam menos os peixes, consumindo uma parte significativa) podia justificar 

parcialmente o fracasso na implementação de políticas de gestão co-participativa anteriores 

devido à dificuldades de aplicação das regras em uma comunidade pesqueira da bacia do 

Tocantins.  

No entanto, se olharmos esses dois últimos resultados de forma conjunta vemos 

que o desconhecimento de PGRC foi maior nas comunidades em extremos socioeconômicos, 

a que mais recebe (Acaú) e a que menos recebe (São Lourenço), indicando que é provável que 

a principal causa para o não-funcionamento da RESEX na região seja devido à falta de 

informações acerca das regras locais. É possível pensar que um maior conhecimento das 

regras de uma gestão comunitária possa atuar como um agente equilibrador, que facilite o 

ganho proporcional do uso dos produtos da RESEX. 

De todos os pescadores entrevistados, quando questionados sobre a quantidade 

limite permitida para pesca, apenas um pescador, da comunidade de Baldo do Rio, tinha 

conhecimento de que havia um limite, mesmo que ele não soubesse ao certo quanto era. Uma 

pescadora, em Carne de Vaca, declarou haver um consenso estabelecido pelos pescadores 

juntamente ao ICMBio com relação à quantidade limite de pesca permitida, mas acrescentou 

que tal regulamentação ainda não estava em vigor. Os outros pescadores declararam não 
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haver limite estabelecido e que a quantidade pescada dependeria somente do esforço e dos 

recursos pesqueiros de cada um. Essa situação colocou todas as comunidades em pé de 

igualdade com relação à essas perguntas (10, 11 e 12) que se referem ao índice de 

Equivalência proporcional 1, ou seja, às questões de igualdade na prática da pesca. Apesar 

de o Plano de Manejo da reserva ainda não estar pronto, o Acordo de Gestão (fornecido pelo 

ICMBio) já contempla as definições referentes à quantidade permitida para cada tipo de 

pescado (caranguejo-uça, goiamum, siri, peixe, camarão, marisco, ostra, etc), bem como em 

quais períodos a pesca deve ser suspensa em determinados locais. O reconhecimento das 

regras é um dos PGRC básicos para o sucesso do manejo. Por exemplo, Acheson (1975) em 

revisão sobre os sítios lagosteiros do Maine, nos Estados Unidos, observou uma série de 

fatores que permitem ao sistema funcionar de forma auto-organizada, entre eles a definição 

clara do tamanho da carapaça das lagostas, status reprodutivos das fêmeas e técnicas 

adequadas de pesca. Estas medidas são aplicáveis à todos os pescadores licenciados, portanto, 

podemos identificar que, nesta comunidade, os pescadores estão cientes da equivalência 

proporcional de custos e benefícios. Agrawal e Chhartre (2008) observaram que a percepção 

de eficácia da política local tem um papel importante no desenvolvimento de uma postura 

sustentável. 

Fica, portanto, evidente que uma falha de divulgação das regras comuns está 

ocorrendo. Apesar de ser ―criada‖ pelos usuários interessados em conservar os recursos de 

uso comum para as próximas gerações, a RESEX é de domínio da União e conta com a 

participação fundamental do órgão do governo (ICMBio) para o seu funcionamento, 

organizando reuniões gerais entre as comunidades. Seixas et. al (2010) apontam para a 

necessidade da existência de um órgão mediador entre a comunidade e o governo federal 

como um importante fator para o desenvolvimento de um sistema autorregulado sustentável e 
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bem sucedido. Os autores ressaltam que a existência de um modelo de gestão coparticipativa 

não garante a prática, de fato, de tais medidas. Políticas abrangentes e sem adequação para a 

população alvo não são eficazes (Ostrom, 2009).  

Dos dez domínios básicos de valores humanos (benevolência, universalismo, 

poder, conquista, estímulo, autonomia, segurança, conformidade, tradição e hedonismo), os 

beneficiários apresentaram escores mais altos em 9.  

As análises em nível de indivíduo mostram que valores individualistas 

correlacionam negativamente com o conhecimento de 4 dos 10 PGRC estudados, enquanto 

beneficiários com valores coletivistas detém maior conhecimento dos PGRC. Ou seja, os 

valores que cada indivíduo já detém influencia na sua motivação para registro cognitivo de 

informações da RESEX. Estudos em Psicologia Organizacional mostram que valores 

individuais afetam o comportamento dos funcionários (Tamayo & Gondim, 1996). Tal qual 

para empresas, a realização de dinâmicas que aumentem esses valores coletivistas podem 

auxiliar na gestão participativa da RESEX. 

As análises mostram que valores mais individualistas (Reforço pessoal) 

correlacionam positivamente com a renda. Isso pode mostrar a importância do 

empreendedorismo para o sucesso individual. Entretanto, o fato desta correlação não ser 

observada entre os não-beneficiários (em verdade, existe em correlação negativa entre o eixo 

de individualismo – Reforço pessoal - e renda entre os não-beneficiários) questiona a 

explicação do individualismo enquanto motivador de empreendorismo e sucesso em qualquer 

ambiente. 

Por outro lado, quanto maior o “Autotranscendência” menos horas de trabalho a 

pessoa realiza na RESEX. Sabendo que a origem do dilema social para uso de bens comuns é 
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justamente refrear o ímpeto individual e não sobre-explorar o ambiente, podemos sugerir que 

valores coletivistas são facilitadores de um uso sustentável do ambiente. Almeida et al (2009) 

viram que o alto conhecimento de regras de uso sustentável de uma reserva demonstrou 

diminuir o esforço de pesca em moradores em comunidades amazônicas, ou seja, os 

pescadores passam menos tempo em cada rede de pesca. Os nossos dados parecem ter 

capturado em valores o custo do pensar social (dentro e fora da RESEX) e, 

consequentemente, a vantagem econômica do individualismo (free-riding) em situações de 

uso não-privativo dos recursos. 

Seixas et. al (2010) revisaram diversos estudos e fizeram um levantamento de 

características de manejo participativo em 5 reservas brasileiras. No trabalho, os autores 

levantaram questões desde a criação até o momento em que cada área se encontrava no 

momento do estudo. A reserva mais antiga é a RESEX de Arraial do Cabo, que foi criada a 

partir de iniciativa governamental com o apoio de universidades locais, em 1997. No ano da 

realização do trabalho foi observado que a reserva já estava na fase de Implementação e com 

um Plano de Utilização em vigência, mas ainda não havia Plano de Manejo para a área ou 

sequer sido formado o conselho deliberativo. O processo participativo desenvolvido na 

Amazônia para proteção de espécies aquáticas (tartarugas e jacarés) iniciado em 2006 ainda 

encontrava-se em fase de avaliação e planejamento, 4 anos depois. A Reserva de Fauna em 

Tibau do Sul, que foi criada em 2006, era a área que estava em estágio mais avançado de 

desenvolvimento, contando com um conselho formado, um plano de utilização, regras 

formuladas e monitoradas e o Plano de Manejo em fase de criação. A RESEX de Corumbau é 

a que mais se assemelha à Acaú-Goiana, pois sua criação também se deu a partir de iniciativa 

popular. Apesar de ter sido criada antes (no ano de 2000) estava no mesmo estágio de 
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desenvolvimento da Reserva de Fauna em Tibau do Sul. No portal eletrônico oficial do 

ICMBio ainda não consta a existência de um plano de manejo para esta área. 

Esses dados nos mostram que a nossa área de estudo parece estar  num ritmo de 

desenvolvimento bastante lento, pois 16 anos depois das primeiras mobilizações para sua 

criação ainda não conta com Plano de Manejo estabelecido. Apesar de haver um Acordo de 

Gestão e um conjunto de regras estabelecido, tais medidas não estão sendo monitoradas e 

fiscalizadas, pois nossos resultados demonstraram haver um sério desconhecimento por parte 

dos pescadores entrevistados. Dietz e Henry (2008) ressaltam a importância do contexto em 

que o sistema está inserido, pois um fator influencia o outro de forma dinâmica. Análises 

comparativas são importantes para compreender a velocidade de amadurecimento desses 

princípios e quais fatores influenciam nesse processo para poder otimizar o processo de co-

gestão.  

 

CONCLUSÕES 

Nossas análises indicam que, apesar de uma criação que envolveu ativa 

participação social e contou com o apoio de órgãos públicos, atualmente, 16 anos após as 

primeiras mobilizações, o conhecimento acerca de informações de grande importância para o 

sucesso da RESEX ainda é baixo. A quantidade elevada de usuários e a extensão do território 

da reserva também podem ser fatores agravantes para o reconhecimento dos limites, 

prejudicando a auto-organização de sistemas, pois torna mais difícil a reunião e o 

entendimento entre os envolvidos. Tal como visto em outros estudos, a existência de uma 

liderança forte nas comunidades está exercendo um papel de grande importância no processo 

de desenvolvimento de uma política auto-organizada. 
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O desconhecimento dos princípios facilitadores de uma gestão participativa é 

maior nas comunidades em que há maior discrepância de renda, sugerindo uma relação causal 

entre PGRC e equidade. O desconhecimento de PGRC também é maior entre beneficiários 

com maiores valores individualistas. O eixo coletivista (self-transcendence) é composto por 

valores que implicam em custos, que podem ser medidos pela renda e pela quantidade de 

horas trabalhadas na reserva.  

Os princípios que levam à uma gestão coparticipativa (PGRC) levam tempo para 

amadurecer e esse tempo varia de acordo com a comunidade. Enfatizamos a importância de 

orientar os principais atores no desenvolvimento de uma gestão coparticipativa na direção dos 

princípios básicos propostos por Ostrom (1990), e que desenvolver valores coletivistas entre 

os usuários de um bem comum pode aumentar o conhecimento destes princípios.  
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ANEXOS 
Anexo A: Lista de Unidades de Conservação do Brasil. 
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Anexo B: Questionário de Escala de Valores Humanos traduzido do original de Schwartz (21 itens). 

 


