
 
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO 
 
 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 
 
 
 
 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
INSTITUCIONALIZAR A PROPRIEDADE NA GESTÃO DE RECURSOS 
 

 
 
 
 

SARA MARIA RICO DOURADO 
 

DISSERTAÇÃO ORIENTADA PELO PROFESSOR DOUTOR JOÃO ESTÊVÃO 
 
 
 
 
 

JÚRI 
 

PRESIDENTE: PROFESSOR DOUTOR ENNES FERREIRA 
 

VOGAIS: PROFESSOR DOUTOR MANUEL PACHECO COELHO 
PROFESSOR DOUTOR JOÃO ESTÊVÃO 
 

 
 
 
 

MAIO 2010 



Mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional 
Instituto Superior de Economia e Gestão  

 

Institucionalizar a propriedade na gestão de recursos Página 2 
 

 

RESUMO 
 
O direito de propriedade privada é, frequentemente, defendido como a estrutura que permite a exploração mais 
eficiente de recursos e garante a sua conservação. Neste trabalho, sugerimos que a propriedade privada e 
comunitária podem ter níveis de eficiência similares. Na base desta consideração, está a ligação que se estabelece 
entre nível de eficiência, condições necessárias à gestão de recursos comuns e capacidade de intervenção do 
Estado, na criação de instituições para coordenar falhas de Estado e de mercado. Para sustentar a análise focamos 
a reforma liberal empreendida no México, na década de 90, que pretendeu dinamizar o sector agrícola, através da 
transformação da propriedade comunitária em propriedade privada. Os resultados da reforma evidenciam os baixos 
níveis de eficiência atingidos que se relacionam com o enviesamento das políticas desenvolvidas, beneficiando um 
grupo restrito da população; a incoerência na definição e prossecução da reforma; e a reacção dos produtores 
agrícolas face à mesma. Assim, o objectivo deste trabalho é analisar a importância do quadro normativo institucional 
na promoção da eficiência, com base nas características de organização social e económica do México.  

 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS DE PROPRIEDADE, EFICIÊNCIA, ESTADO, INSTITUIÇÕES, POLÍTICA RURAL, MÉXICO 
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ABSTRACT 
 
Private property rights are, frequently, suggested as the most efficient resources management structure and the one 
that allows for better resource conservation. In this work, we suggest that private property and common property can 
have similar efficiency levels. We base this suggestion in the relation established among efficiency levels, necessary 
conditions to common resources management and the State capacity to act, in the creation of institutions to 
coordinate State and market failures. To sustain our analysis, we study the liberal reform implemented in Mexico, 
during the 90, which aimed to boost a new dynamic in the rural sector through the transition from common property to 
private property. The reform results show the low efficiency levels achieved which are related with the biased policies 
adopted benefiting a small group of the population; with the inconsistency between the definition and the 
implementation of the reform; and with the small agrarian producers reaction to the reform. Thus, the aim of this work 
is to analyze the importance of the regulatory and institutional framework in efficiency promotion, based on the social 
and economic organizational characteristics of Mexico. 

 
 
KEY WORDS: PROPERTY RIGHTS, EFICIENCY, STATE, INSTITUTIONS, RURAL POLICY, MEXICO 
 
JEL CODE: B52,O13, O17, O54, Q15  



Mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional 
Instituto Superior de Economia e Gestão  

 

Institucionalizar a propriedade na gestão de recursos Página 4 
 

 

Índice  

Introdução ............................................................................................................................................................ 6 
1. Da “Tragédia dos Comuns” à Acção Colectiva ........................................................................................ 9 

1.1. Um Quadro teórico de análise .................................................................................................................... 9 

1.1.1.  Quadro institucional ........................................................................................................................... 9 
1.1.2.  Institucionalizar os regimes de propriedade ..................................................................................... 11 

1.2. A tragédia de Hardin e os pressupostos da análise ................................................................................. 12 
1.2.1.   Acesso livre e exploração comum de recursos ............................................................................... 13 
1.2.2.   Condições inciais ............................................................................................................................ 14 

1.3. Uma análise institucionalista da gestão de recursos ................................................................................ 15 

1.3.1    Sistemas de gestão de recursos comuns ....................................................................................... 17 
1.3.2    Princípios necessários a uma gestão sustentável de recursos ....................................................... 20 

1.4. Análises críticas da proposta de Ostrom .................................................................................................. 24 

1.5. Estado, mercado e políticas públicas ....................................................................................................... 28 

1.5.1.   Fracasso do Estado e as políticas públicas .................................................................................... 29 
1.5.2.   Falhas de mercado ......................................................................................................................... 31 
1.5.3.   A coordenação e superação dos fracassos .................................................................................... 32 

2. Gestão da propriedade da terra no México – Um caso de estudo ........................................................ 34 
2.1. Gestão comunitária da terra ..................................................................................................................... 34 

2.1.1.   O ejido face aos princípios definidos por Ostrom ............................................................................ 35 
2.1.2.   Produtividade e eficiência nos ejidos, no período pré reforma ........................................................ 39 

2.2. Transição para o regime de propriedade privada ..................................................................................... 41 

2.2.1.   Construção de mercados ................................................................................................................ 43 
2.2.2.   Intervenção do Estado e políticas públicas ..................................................................................... 45 
2.2.3.   Reacção dos ejidatários .................................................................................................................. 50 

Conclusão .......................................................................................................................................................... 54 
Bibliografia ......................................................................................................................................................... 58 
 

 

 

 



Mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional 
Instituto Superior de Economia e Gestão  

 

Institucionalizar a propriedade na gestão de recursos Página 5 
 

 

Agradecimentos 

Agradeço a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para a conclusão deste trabalho. 

Em particular, gostaria de agradecer: 
- Ao Professor Doutor João Estêvão, pela sua disponibilidade na orientação deste trabalho; 
- Ao João Rodrigues, pelas sugestões e comentários; 
- À Rita Sousa, pela disciplina; 
- À Ana Gomes, pela motivação; 
- À Teresa Sousa, à Lua Ross, ao José Gusmão e à Mariana Mortágua, pelo estudo conjunto; 
- Aos pais, pelas várias revisões. 
 

 

“IL FAUT CONFRONTER LES IDÉES VAGUES AVEC DES IMAGES CLAIRES” J.L.GODARD 

 

 

  



Mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional 
Instituto Superior de Economia e Gestão  

 

Institucionalizar a propriedade na gestão de recursos Página 6 
 

 

Introdução 

A análise da gestão de recursos comuns centrou-se, desde a análise de Hardin (1968), na importância da 
definição de direitos de propriedade privada e, consequentemente, na criação dos seus mecanismos de 
imposição. Hardin assumia como verdadeira a hipótese da propriedade privada promover um aumento da 
eficiência1 na exploração dos recursos e, em simultâneo, permitir conservar os recursos. As conclusões da 
sua análise foram aceites como solução única e reproduzida por vários autores, sustentando a decisão 
política em muitos países. Muitos exemplos emergiram, desde então, reflectindo os parcos resultados 
associados à gestão privada da propriedade. 

A acompanhar os fracos resultados, surgiram ainda várias criticas a este modelo de funcionamento, pela 
forma como ignorava as condições iniciais inerentes à exploração dos recursos, a assimetria de 
informação entre os vários agentes, ou as implicações da distribuição equitativa dos benefícios da 
exploração. 

Na década de 90, assiste-se à promoção, exógena, de uma tentativa para recuperar a gestão comum de 
recursos como estratégia para promover a redução da pobreza, patente em diversos projectos de 
cooperação para o desenvolvimento (WRI, 2008). Por outro lado, torna-se também visível, em várias 
comunidades, a emergência, endógena, de espaços geridos comunalmente como estratégia para 
aumentar o rendimento e ultrapassar falhas de mercado2, mas também do Estado3 (Jodha, 2008).  

Tendo por base a economia institucionalista, pretendemos reinterpretar a “Tragédia dos Comuns”, como 
apresentada por Hardin, ou seja, fazer uma releitura do processo de governação ambiental4, a partir de um 
conjunto de novas considerações. A crítica da abordagem institucionalista às conclusões de Hardin, 
sustenta a criação de um novo enquadramento das condições necessárias à gestão efectiva dos recursos 

                                                            
1 Por eficiência entende-se a afectação de recursos produtivos que permite maximizar os resultados. 
2 Considera-se, aqui, falhas de mercado numa perspectiva mais ampla do termo incuindo a pesistência de mercados 
ineficientes ou inexistentes (Stiglitz, 2000) 
3 Kahn (2004) define falhas/fracasso do Estado em duplo sentido: como a incapacidade do Estado intervir de forma a 
promover um melhor desempenho económico e como o excesso de intervenção, em que a acção do Estado torna pior o 
desempenho económico.  
4 Neste trabalho partimos do conceito de governação ambiental considerado por Paavola que enfatiza o papel 
preponderante da “criação, reafirmação ou alteração das instituições” (Paavola, 2006, p. 94)  na resolução de conflitos 
decorrentes da gestão de recursos ambientais e das externalidades associadas.  
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comuns5, que é aqui desenvolvida tendo por base o trabalho de Ostrom6.  

A análise de várias experiências evidenciou a capacidade dos indivíduos definirem arranjos institucionais e 
regimes de exploração de recursos que permitiam “alocar os benefícios equitativamente, durante períodos 
longos de tempo, com perdas limitadas de eficiência”7 e garantir a conservação dos recursos (Ostrom, 
1990). Com base nestes casos empíricos de gestão de recursos no longo prazo, Ostrom definiu um 
conjunto de princípios necessários à gestão sustentável de recursos comuns.  

Assim, neste trabalho pretendemos estudar as instituições que sustentam a gestão de recursos comuns e 
permitem a sua exploração mais eficiente, tendo em conta o seu impacte na conservação ambiental, 
promoção do bem-estar e diminuição da pobreza, através do estudo da transição de direitos comunais 
para direitos de propriedade privada de terra, no México, durante a década de 90.  

O insucesso da titularização da terra no México é analisado com base no debate teórico sobre os comuns 
e no seu confronto com o quadro analítico institucionalista. A utilização deste quadro permite explicar os 
baixos níveis de eficiência que se registaram no regime de propriedade privada. A discussão apoia-se, 
assim, na revisão da literatura teórica sobre a eficiência da exploração nos dois regimes de propriedade e 
na pequisa sobre o fenómeno da reforma empreendida no México, considerando, especificamente, o  caso 
da titularização do ejido. 

A opção pelo caso de estudo do México prende-se com a possibilidade de analisar um regime de 
propriedade comunitária que se manteve durante um longo período e em que são evidentes as 
instituições8, bem como o quadro normativo que define a interacção entre os indivíduos. Por outro lado, a 
existência dos regimes de propriedade comunitária e privada em períodos, quase, simultâneos permite 
comparar, de forma mais efectiva, os níveis de eficiência alcançados em cada um destes.  

                                                            
5 O conceito de recursos comuns considera, aqui, sistemas de recurso nos quais a exclusão de beneficiários através de 
meios físicos e institucionais implica custos significativos (Ostrom, 1999; Faysse, 2005). Estes são caracterizados pela 
rivalidade e dificuldade de exclusão de beneficiários no seu uso/consumo, assemelhando-se pelo primeiro a bens 
privados e pelo segundo a bens públicos. 
6 Transversalmente são também abordados os trabalhos de Wade (1988),  Baland & Platteau (1996) e Agrawal (2003), 
dado que estes autores enunciam um conjunto de factores criticos à gestão comunal de recursos, que se torna importante 
contrapor aos princípios enunciados por Ostrom.  
7 (Agrawal, 2001, p. 1649) (tradução da autora). 
8 Consideramos aqui a presença das instituições definidas por Ostrom, posteriormente apresentadas, como a existência 
de regras de apropriação, monitorização ou mecanimos para resolução de conflitos.  
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Com o objectivo de estudar as instituições em cada um dos regimes, a dissertação está estruturada em 
dois capítulos: um teórico, “Da tragédia dos comuns à acção colectiva” e um segundo capítulo, “Gestão de 
propriedade de terra no México”, em que é tratado o caso de estudo. O primeiro capítulo começa por 
evidenciar a relevância da abordagem institucionalista no estudo dos regimes de propriedade, com base 
na análise das condições iniciais e do quadro normativo estruturante das relações económicas e sociais 
numa dada comunidade. A abordagem da “Tragédia dos comuns” é desenvolvida na segunda secção, 
sustentada pelos pressupostos considerados por Hardin. As condições necessárias para realizar a 
transição de um regime de propriedade não gerida para um regime de gestão e exploração comunitária é 
considerada nas secções seguintes, tendo por base a apreciação realizada por Ostrom e as criticas que 
posteriormente foram dirigidas à sua conceptualização da gestão eficiente de recursos. No final do 
primeiro capítulo, enfatizamos a importância do mercado e da intervenção do Estado, incluindo aqui o 
papel das políticas públicas na prossecução de estratégias de gestão de recursos comuns.  

O insucesso da reforma agrícola implementada no México é tratado no segundo capítulo, tendo por base a 
titularização do ejido e a consequente transição de um regime comunitário para um regime 
maioritariamente de direito de propriedade privado. A utilização da abordagem institucionalista permite-nos 
fazer a releitura do processo a partir de um conjunto de novas considerações. Neste sentido, partimos da 
comparação das instituições existentes no ejido com os princípios definidos por Ostrom e da análise da 
eficiência associada à exploração comunitária. A análise do processo de transição para a exploração 
privada assenta em três vectores, nomeadamente, a construção de mercados, a intervenção do Estado e 
a reacção dos ejidatários às novas condições de exploração agrícola.  
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1. Da “Tragédia dos Comuns” à Acção Colectiva 

1.1. Um Quadro teórico de análise 

1.1.1. Quadro institucional 

Ao adoptar como quadro teórico de análise a abordagem institucionalista, pretende-se reinterpretar 
fenómenos económicos através de um conjunto de novas considerações. A análise parte do conceito de 
instituições postulado por Hodgson (1996), ou seja, os sistemas estabelecidos e as normas sociais 
prevalecentes que estruturam as interacções sociais. O autor considera assim, dada a multiplicidade de 
instituições que existem e podem emergir, as instituições enquanto constrangimentos, mas também a sua 
capacidade de moldar e serem moldadas pela  economia e sociedade. Opta-se, assim, pela consideração 
de um conceito mais abrangente que o considerado por North (1991)9, que evidencia as regras do jogo 
que estruturam os quadros normativo, económico, social e político que sustentam a interacção entre 
indivíduos, isto é o quadro institucional.   

Ao considerar que as instituições são construídas, estas têm um papel preponderante na determinação de 
custos10, pelos incentivos económicos que criam, com implicações na definição de estratégias económicas 
possíveis e na evolução da mudança económica. Ao definir as regras do jogo, as instituições podem criar 
o enquadramento que permite o crescimento, estagnação ou declínio económico11 (North, 1991). Por outro 
lado, ao assumir que as instituições resultam de uma construção, específica a um dado local e tempo, as 
condições iniciais e o percurso histórico assumem um papel crucial na abordagem institucionalista. 
Podemos, assim, considerar que a criação de instituições facilita a percepção dos benefícios nas soluções 
cooperativas, por exemplo, através da redução dos custos de transacção, quando o objectivo é maximizar 
o bem-estar num contexto de informação assimétrica (North, 1991).  

                                                            
9 North define instituições como constrangimentos criados que estruturam as interacções políticas, económicas e sociais 
(North, 1991) (tradução da autora), limitando o papel dos hábitos na construção das instituições, como enfatizado por 
Veblens (citado em Williamsom, 2000), e da possibilidade das instituições serem moldadas ao invés de surgirem apenas 
como um constrangimento à actividade económica (Hodsgon, 2996). Contudo, ao longo do trabalho recorremos 
frequentemente à metáfora das regras do jogo postulada por North.  
10 North foca especificamente o impacte das instituições na determinação dos custos de produção e dos custos de 
transacção, mas a análise foi estendida por outros autores, nomeadamente Granovetter (1985), a outras áreas. 
11 É importante enfatizar que, embora se foque a dimensão económica, as instituições políticas e sociais são 
preponderantes na definição das condições que potenciam o crescimento económico. 
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North não considera a importância dos padrões normativos e a forma como estes moldam os interesses 
individuais, e consequentemente as decisões dos agentes. Hodgson evidencia que, quer na tomada de 
decisão totalmente deliberativa, como nos aspectos menos deliberativos do pensamento, “as instituições e 
a cultura fazem-se sentir não meramente como restrições, mas também na moldagem da formação de 
preferências e ao possibilitarem a aquisição de conhecimento com base no qual as escolhas são feitas”12.  

Para o autor13, os hábitos, as rotinas e a informação assumem um papel preponderante na tomada de 
decisão e definição da função de preferências, dados o volume de informação e as capacidades 
computacionais que a deliberação unicamente racional implicaria. Assim, o indivíduo não pode ser 
considerado como o homem económico, cujo único objectivo se prende com a maximização dos 
benefícios e cujo comportamento não depende do seu contexto sócio-cultural e histórico.   

Neste sentido, estes elementos institucionalistas da análise assumem importância preponderante na 
estruturação das relações que se estabelecem entre os vários indivíduos. A partilha de hábitos e costumes 
permite sustentar a existência de um conjunto de comportamentos e as expectativas dos vários agentes, 
numa dada sociedade14. Esta conclusão pode também ser aplicada às comunidades, institucionalizando-
as. 

Na definição da comunidade como instituição, podemos considerar a existência de um espaço partilhado 
pelos agentes, a estrutura social subjacente e o conjunto de normas consideradas, que tornam possível 
criar as regras do jogo, tal como desenvolver hábitos e costumes (Acheson, 2006). Agrawal (1999) 
considera como características fundamentais15 das estruturas comunitárias a existência de múltiplos 
actores, as interacções que se geram entre estes a um nível essencialmente local e as instituições que as 
sustentam, promovendo a estabilidade das expectativas ex ante e a consistência nas acções ex post.  

 

  

                                                            
12 (Hodgson, 1994, p. 126) (tradução da autora) 
13 A importância atribuída, por Hodgson, ao hábito e à rotina encontra-se em linha com a tradição do “antigo 
institucionalismo”, como teorizado por Veblens, Knight ou Commons (Hodgson, 1994).  
14 Costumes e hábitos não podem ser dissociados do percurso histórico e da dependência de contexto.  
15 Referindo-se especificamente à conservação de recursos, o autor critica a ênfase tendencialmente colocada nas três 
primeiras características apresentadas, dada a sua fraca sustentação empírica.  
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1.1.2. Institucionalizar os regimes de propriedade 

A reflexão sobre as estruturas de gestão de recursos impõe-se, dada a multiplicidade de modelos 
existentes e as condições que lhes dão origem. O modelo de gestão comunitária de recursos, considerada 
uma forma menos eficiente de gestão, persiste em muitos países em desenvolvimento. A abordagem 
institucionalista permite justificar esta persistência. Neste sentido, podemos considerar, por um lado, a 
transição de um modelo onde não existe gestão dos recursos (como tratado por Hardin, 1968) para um 
modelo de gestão efectiva de recursos (como analisado por Ostrom, 1999); e, por outro lado, podemos 
analisar o mesmo como uma resposta a uma falha de mercado e a uma falha de Estado, ou seja, uma 
falha de coordenação (como considerado por Stiglitz, 2000). Assim, um dos objectivos da abordagem 
institucionalista aqui desenvolvida é o de perceber porque se mantêm modelos de gestão de recursos 
considerados ineficientes.  

O modelo de gestão de recursos assenta na definição dos direitos de propriedade, que podem ser 
públicos, privados ou colectivos. Como instituição, os direitos de propriedade surgem associados à 
construção de mercados e ao desenvolvimento das trocas. Neste sentido, podemos considerar que os 
direitos de propriedade sustentam as trocas, ou seja, a troca não implica apenas a transferência de bens 
mas, também, de direitos de propriedade (Hodgson, 1994).  

Demsetz (1967) enfatiza o papel dos direitos de propriedade privada na internalização das externalidades, 
dado que facilitam a identificação de benefícios e perdas pelos agentes, criando, assim, os incentivos para 
uma internalização voluntária16. Para Demsetz (1967), a propriedade comum não permite desenvolver as 
condições para a criação de tais incentivos, dado que as comunidades não têm motivação para tornar a 
gestão dos recursos mais eficiente (Dunn, 2000).  

Partindo de uma concepção evolucionista, Demsetz (1967) considera que a passagem para um regime de 
propriedade privada se prende com a normal transição para modelos de propriedade mais eficientes. 
Contudo, como North17 (1990) evidenciou, esta abordagem optimista encontra-se dependente da 

                                                            
16 Hodson evidencia como para Demsetz o regime de propriedade privada se prende essencialmente com a definição de 
um conjunto de incentivos, e desincentivos, à acção individual e não à instituição do regime de propriedade individual por 
si (Hodgson, 1994). 
17 O autor relembra, ainda, o facto de as instituições tidas como mais eficientes poderem não ser construídas por falta de 
apropriação das mesmas pelos agentes envolvidos nesta “evolução” (North, 1990).  
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inexistência de custos de transacção e de informação perfeita. Por outro lado, este modelo evolucionista 
não permite explicar a continuação da existência de modelos de gestão comunitária.  

Como veremos posteriormente, podemos considerar que a interpretação que Hardin faz de propriedade 
privada é semelhante à postulada por Demsetz, realçando a ligação entre propriedade privada e acção 
individual, donde se exclui na totalidade a intervenção do Estado. Contudo, a relação entre definição de 
direitos de propriedade e intervenção do Estado é clara, dada a actividade arbitral deste. Ou seja, 
contrariamente ao que é defendido pelos autores da escola dos direitos de propriedade, como Demsetz, e 
ainda que a estrutura dos direitos de propriedade permita aos indivíduos identificar claramente benefícios 
e perdas, a expansão desses implica uma intervenção permanente do Estado nas actividades dos 
agentes, combinando a sua acção com a existência de instituições (Hodgson, 1994).  

Esta intervenção não se caracteriza pela simples formalização legal dos direitos, encontrando-se 
incrustada na economia “através de uma rede emaranhada e inevitável de incessantes litígios potenciais 
ou reais e recurso à lei” (Hodgson, 1994, p. 154), que, por sua vez, se encontra 
incrustada/institucionalizada na própria sociedade (Polanyi, 2000). Um ponto importante prende-se, assim, 
com o reconhecimento do direito de propriedade como uma instituição que constrange e é constrangida 
pela existência de outras instituições.  

 

1.2. A tragédia de Hardin e os pressupostos da análise 

A “Tragédia dos comuns” de Hardin considera que os sistemas de gestão de propriedade geridos por um 
grupo de indivíduos cria incentivos à exploração, sustentados pelo acesso livre aos recursos, mas que 
podem conduzir à sobreexploração, e assim, inviabilizar a maximização do bem-estar colectivo. Na análise 
que realiza sobre a gestão de recursos comuns, Hardin considera duas possibilidades para superar a 
inevitável tendência para a tragédia (Hardin, 1968) associada ao modelo de sobreexploração: a afectação 
de recursos como propriedade privada, ou a sua transformação em propriedade pública, administrada 
segundo um conjunto de regras capazes de garantir a conservação dos recursos, como, por exemplo, 
restrições de acesso impostas com base na política fiscal (Hardin, 1968).  

A ideia subjacente à análise é que a propriedade privada, por permitir a livre transferência de direitos de 
propriedade, independentemente desta transferência se prender com a venda ou com o arrendamento da 
propriedade, permite uma afectação de recursos mais eficiente. Se assumirmos, por hipótese, que o 
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regime de propriedade privada é mais eficiente, a definição do regime de propriedade tenderia sempre 
para a gestão privada. Contudo, tal não sucede, registando-se casos de estudo em que a  propriedade 
privada foi implementado e modelos em que se optou por um sistema de gestão de recursos comuns.  

A análise que Hardin realiza condicionou, e continua a condicionar, opções políticas e económicas 
associadas à gestão de recursos em muitos países. Porém, os pressupostos em que baseia a sua análise 
encontram-se desajustados da realidade da maioria dos países e da gestão de recursos nestes. Neste 
sentido, fazemos duas considerações18 sobre os pressupostos de Hardin que sustentam a sua 
perspectiva, mas que, simultaneamente, inibem a adaptação da leitura que faz do processo à realidade, 
nomeadamente a interpretação que realiza da exploração comum e a importância que atribui às condições 
iniciais.  

 

1.2.1.   Acesso livre e exploração comum de recursos 

Primeiro, Hardin não considera a diferença entre um sistema de propriedade comum e acesso livre, 
realizando a análise integralmente com base na última modalidade. Uma das limitações preponderantes 
da análise de Hardin surge como consequência desta simplificação. Ao não distinguir os dois regimes, o 
autor ignora a capacidade dos agentes desenvolverem e instituírem regras nas quais sustentam a gestão 
dos recursos (Faysse, 2005).  

Como consequência deste pressuposto, em várias abordagens subsequentes, que se prenderam com a 
dicotomia propriedade colectiva – propriedade privada, foram considerados, de forma simplista, os 
diferentes regimes de propriedade. Ao ignorar esta distinção, as análises realizadas negligenciaram a 
relação que se estabelece entre os vários tipos de regime de propriedade e os casos empíricos, 
identificados na literatura sobre o tema (Faysse, 2005).  

Na exploração de recursos, a definição de regras implica a transição de um sistema de acesso livre para 
um sistema que, embora gerido colectivamente, assenta em regras de utilização e, consequentemente, 
contribui para evitar a “tendência para a tragédia”. O sistema desenvolvido institui, também, sistemas que 
visam monitorizar o comportamento dos agentes e garantir que estes cumprem as regras definidas que 
inibem a sobre-exploração. 
                                                            
18 Uma terceira consideração é feita sobre o papel do Estado na análise de Hardin, mas pela importância que assume 
neste trabalho, a intervenção do Estado é analisada, separadamente, na secção 1.5 do presente capítulo.  
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Ao não distinguir entre os dois regimes, surgem importantes implicações do ponto de vista da análise da 
eficiência, que assumem crucial importância se se considerar que esta é o principal argumento utilizado 
para sustentar a promoção da privatização dos recursos comuns.  

Para Baland e Platteau (1996), a comparação entre os dois regimes é enviesada, dado que se está 
perante uma “comparação entre um regime de propriedade privada idealizado e (por isso) completamente 
eficiente e a situação anárquica criada pelo acesso livre”19, o que favorece o sistema ficcionado. Os 
mesmos autores evidenciam que na comparação entre um regime de propriedade privada e os arranjos de 
gestão colectiva, a eficiência no uso dos recursos é similar, desde que se esteja perante uma situação de 
informação perfeita e os custos de transacção sejam nulos. Mas se estas condições não se verificarem, os 
problemas que resultam são semelhantes para regimes de propriedade privada e de propriedade comum, 
pelo que a eficiência da gestão de recursos será sempre limitada. Como veremos posteriormente, garantir 
estas condições é complexo, o que condiciona a relação de causalidade entre propriedade e eficiência.  

 

1.2.2.  Condições inciais 

Como condições iniciais, Hardin considera a dimensão da população20 e o egoísmo, enquanto factores 
determinantes da gestão dos recursos. Estudos realizados, posteriormente, sobre a importância destes 
factores evidenciam também o seu impacte na gestão de recursos (por exemplo, Ostrom, 1998 e Agrawal, 
2002). Contudo, se em Hardin estas condições são suficientes para justificar uma gestão ineficiente, 
actualmente considera-se que estes factores são relevantes, mas não determinantes, na gestão dos 
recursos. A importância de cada um tem de ser considerada individualmente, para os diferentes recursos e 
nos diferentes contextos, e simultaneamente, tendo em conta as relações de dependência que se 
estabelecem entre cada um dos factores. 

Compreender a opção dos agentes por modelos de gestão de recursos comuns, implica considerar outros 
factores com implicações ao nível da equidade, distribuição dos benefícios, percepção de justiça ou 
aumento do bem-estar. Ou seja, ao invés de limitar a definição do regime de propriedade a uma questão 

                                                            
19 (Baland & Platteau, 1996, p. 175) (tradução da autora) 
20 Hardin considera que a tendência natural para o aumento da população leva à sobreexploração de recursos. Aqui, 
podemos fazer o paralelismo com a análise de Olson (citado em Ostrom, 1998), que considera que a coordenação entre 
vários agente se torna mais dificil com o aumento do tamanho da população envolvida num dilema de comuns.  
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de eficiência, torna-se crucial, para analisar as opções inerentes a esta definição, ter em conta a existência 
de motivações e incentivos económicos e não-económicos, como as normas sociais, que sustentam a 
definição do regime, quer do ponto de vista individual, como colectivo.  

Assim, torna-se necessário considerar a importância do contexto inicial, a partir do qual as decisões são 
formuladas (questão ignorada na análise de Hardin), mas também os benefícios esperados da gestão de 
recursos comuns. Jodha enfatiza que os “recursos de propriedade comum – ou os regimes comuns de 
propriedade – são arranjos institucionais desenvolvidos pelas comunidades rurais para colectivamente 
gerir e usar os seus recursos naturais”21. Por outro lado, o autor evidencia, como principais benefícios da 
gestão de recursos comuns, a criação de emprego e os ganhos sociais22 inerentes à exploração. 

Os arranjos institucionais estabelecidos pelas comunidades reflectem, assim, as limitações colocadas pelo 
próprio ambiente físico/natural em que ocorrem, mas igualmente a reacção das comunidades à alteração 
dos constrangimentos e oportunidades, podendo constituir opções de sobrevivência (Jodha, 2008). 

 

1.3. Uma análise institucionalista da gestão de recursos 

Ostrom considera, como principal consequência da análise de Hardin, que “os participantes num dilema de 
comuns ficam presos num processo do qual não se conseguem libertar”23. Dada a incapacidade dos 
indivíduos gerirem esta situação e ultrapassarem esta condição, torna-se sempre necessária a imposição 
de regras e a regulação por autoridades externas. A autora considera que a análise de Hardin sustenta, 
assim, a prescrição de soluções únicas para a gestão de dilemas sociais implementadas numa abordagem 
top-down e, frequentemente, recorrendo à intervenção do Estado, como entidade capaz de gerir este 
processo  (Ostrom, 1999).  

A autora aceita, como condição para a conservação dos recursos comuns, a definição de um limite  
à sua utilização, com o objectivo de garantir a sua viabilidade económica no longo prazo, mas recusa as 
soluções apresentadas por Hardin. Ou seja, Ostrom desafia a ideia de que apenas o Estado ou o mercado 
(através da privatização) se apresentam como soluções únicas para definir este limite de forma eficiente. 

                                                            
21 (Jodha, 2008, p. 597) (tradução da autora) 
22 Como a conservação dos recursos ou o apoio aos pobres rurais.  
23 (Ostrom, 1999:493) (tradução da autora) 
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Para Ostrom, as conclusões a que Hardin chega não são corroboradas pelas experiências observadas de 
gestão de recursos (Ostrom, 1999). A análise que realiza evidencia como comunidades e grupos de 
indivíduos foram capazes de criar as instituições necessárias, “que não se assemelham nem ao Estado, 
nem ao mercado, para governar alguns sistemas de recursos com razoável grau de sucesso durante 
períodos longos de tempo”24. Por outro lado, situações de gestão de recursos que envolveram o Estado 
(como proprietário e como regulador) não garantiram, sempre, um aumento da eficiência na utilização ou 
uma melhor conservação dos recursos (Ostrom, 1999) – evidenciando, assim, a frequente incapacidade 
da acção do Estado e do mercado neste âmbito. 

Embora refira situações com diferentes graus de eficiência, dependente de características situacionais e 
do tipo de recurso, estas sustentam a existência de soluções múltiplas na gestão de recursos e não o 
contrário. Gerir estes processos com sucesso assenta na criação de arranjos institucionais diversos, 
independentemente de estes implicarem o envolvimento de agentes externos ao grupo de utilizadores. Ao 
integrar nestes arranjos institucionais a perspectiva de longo prazo e de confiança entre os vários agentes, 
e tendo em conta que os beneficios decorrentes da gestão de recursos recaem sobre os mesmos,- as 
regras adoptadas são mantidas de acordo com uma perspectiva sustentável de benefício mútuo (Ostrom, 
1990).  

Decorrente desta análise, vem a rejeição da hipótese de Hardin, de que os agentes são incapazes de 
definir as suas próprias regras e, assim, gerir os recursos. Por outro lado, torna-se também evidente a 
rejeição que faz da “tragédia” e da incapacidade dos agentes em ultrapassá-la. Ou seja, perante um 
dilema de comuns, a sobreexploração e a destruição dos recursos não são um resultado inevitável, ainda 
que múltiplos agentes estejam envolvidos na sua gestão. 

Assim, a autora propõe-se identificar as condições que permitem que a gestão de recursos comuns seja 
alcançada com sucesso, ou seja, “como pode um conjunto de agentes numa situação de interdependência 
organizar-se e autogovernar-se, obtendo os benefícios comuns quando todos enfrentam a mesma 
tentação para o free ride”25.  

 

 
                                                            
24 (Ostrom, 1990:1) (tradução da autora) 
25 (Ostrom, 1990:29) (tradução da autora) 
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1.3.1 Sistemas de gestão de recursos comuns 

Ostrom identifica, a partir da análise das instituições, as condições e os sistemas alternativos ao Estado e 
ao mercado. Como hipótese inicial, assume que qualquer sistema de gestão de recursos comuns é 
caracterizado pela interdependência, ou seja, os agentes dependem de um sistema em que qualquer 
acção de um agente influencia os outros. A coordenação de acções, logo a coordenação de estratégias 
por parte de diferentes agentes, permite a organização dos agentes de forma a aumentar o seu retorno, ou 
seja, de acordo com a hipótese da maximização. Assim, torna-se crucial compreender porque razão 
alguns agentes conseguem organizar-se, cooperar com base numa estratégia, e outros não. Como 
consequência, tal permite identificar quais as condições necessárias a uma gestão de recursos comuns 
eficiente e sustentada no longo prazo.  

Ao colocar a capacidade de definir regras no centro da análise, Ostrom evidencia a interdependência entre 
os agentes, tal como a relação entre as suas decisões e motivações, como uma componente determinante 
na gestão de recursos comuns. Assim, subjacente a esta ideia e a toda a análise, encontra-se o conceito 
de racionalidade limitada26, dado que as escolhas dos indivíduos e as suas decisões dependem da 
percepção dos riscos e benefícios (inerentes à sua própria escolha) mas, também, das implicações que as 
decisões dos restantes indivíduos do grupo têm sobre essas escolhas. Como a maioria dos sistemas de 
gestão de recursos comuns se caracteriza pela incerteza e interdependência inerente a sistemas 
complexos, que dependem tanto de factores externos como internos, a decisão de cada indivíduo vai 
influenciar as decisões dos restantes agentes, por ter implicações nos custos e benefícios percepcionados 
pelo agente.  

Para Ostrom, a acção racional dos agentes depende, para lá da percepção de benefícios e custos já 
enunciada, de outros dois factores, nomeadamente, as normas sociais e a taxa de desconto. As normas 
sociais regem o comportamento dos agentes e influenciam também a sua percepção dos custos e 
benefícios – neste ponto é importante destacar a importância das expectativas em relação à compreensão 
do que se espera da decisão dos restantes agentes, enquanto comportamento aceite socialmente (North, 

                                                            
26 Consideramos racionalidade limitada por oposição ao conceito de racionalidade económica. A primeira considera que 
cada decisão se encontra dependente do contexto, da incerteza, das expectativas e da informação disponível, ou seja, 
assenta na subjectividade. Por outro lado, rejeita-se, aqui, a capacidade do indivíduo calcular a utilidade associada a 
todas as suas decisões (Stiglitz,1974, 2000; Granovetter, 1985; Ostrom, 1990). 
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1991). As normas, que emergem e são reflexo do próprio grupo, são também moldadas pelo exterior 
(Ostrom, 1990; Young, 1996).  

Por outro lado, a taxa de desconto intervém na medida em que pode constituir um incentivo ao ritmo de 
apropriação de unidades de recurso27. A taxa de desconto irá variar, entre outros factores, com o horizonte 
temporal, o tipo de recurso e a segurança económica dos agentes ou das normas existentes, na medida 
em que influenciam a percepção dos mesmos dos recursos.  

Tendo em conta os quatro factores enunciados (benefícios percepcionados, riscos percepcionados, 
normas sociais e taxa de desconto) é importante enfatizar a forma como estes se interligam e, 
simultaneamente, são influenciados pela comunidade/grupo e pelo exterior. Neste contexto, podemos 
considerar que o agente age de forma estratégica, reunindo progressivamente mais informação para 
posterior inclusão na nova tomada de decisão (Ostrom, 1990). Aqui, podemos estabelecer o paralelo com 
um jogo que se repete sucessivamente, no qual o agente não sabe qual será a decisão dos outros 
jogadores, mas pode reunir informação, através de experiências anteriores, o que irá condicionar a sua 
acção futura (Young, 1996).  

Ostrom reconhece as diferenças que persistem entre diferentes modelos de gestão de recursos comuns. 
Estas diferenças resultam da própria análise institucionalista, dado o enfoque colocado nas condições 
iniciais. A análise assume, como hipótese, que as regras criadas pelas comunidades resultam, por um 
lado, das condições iniciais, e por outro, da definição de regras endógenas à comunidade. Assim, cada 
experiência de gestão de recursos comuns compreende um conjunto de condições únicas, superando um 
dos corolários da análise de Hardin.   

Contudo, em simultâneo, enfatiza as semelhanças que existem entre os vários sistemas considerdos, com 
o objectivo de compreender as condições que contribuem para o seu sucesso destes modelos e para a 
sustentabilidade patente nesses modelos.  

Na sequência da análise que realiza quanto às semelhanças entre vários casos empíricos, Ostrom 
procede à enunciação dos princípios base de desenho das instituições que, não sendo suficientes a uma 

                                                            
27 A análise de Ostrom remete para os conceitos de sistema de recursos e unidades do recurso. O primeiro conceito 
refere-se a variáveis de stock que permitem maximizar a produção de um fluxo, desde que estejam reunidas as condições 
necessárias e, em simultâneo, garantir a conservação do sistema. Por outro lado, a unidade do recurso integra o que é 
retirado do sistema de recursos, ou seja, a parcela do recurso que é utilizada/consumida (Ostrom, 1990). 
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gestão de recursos bem sucedida, são necessários para que tal suceda (Ostrom, 1990). Neste sentido, 
considera que todos os sistemas de gestão de recursos comuns se estabelecem em ambientes complexos 
e incertos – um ponto de particular importância pois remete para factores fora do controlo das 
comunidades.  

Por outro lado, chama a atenção para o facto de, nos casos analisados, a população se manter 
razoavelmente estável durante longos períodos de tempo. Na análise de Hardin, a estabilidade da 
dimensão da população é fundamental como condição para a restrição à exploração excessiva de 
recursos. Contudo, a ênfase colocada por Ostrom prende-se com razões distintas. A estabilidade no 
crescimento da população permite a criação de relações de confiança e concede um maior peso à 
reputação dos indivíduos. Neste contexto, Ostrom assume que a taxa de desconto dos agentes envolvidos 
na gestão de recursos será mais baixa, dado que existe uma elevada probabilidade dos benefícios de 
qualquer investimento realizado na gestão de recursos comuns ser apropriada pelos próprios. Neste 
sentido, podemos considerar que a longevidade dos arranjos institucionais definidos pela comunidade 
sustentam a própria gestão.  

Contudo, o ponto mais relevante da abordagem de Ostrom prende-se com a identificação, em todos os 
casos considerados, da existência “de extensas normas que evoluíram e que, de forma estrita, definem os 
comportamentos socialmente aceites”28. No fundo, trata-se da definição do quadro normativo em que os 
vários agentes actuam, que tem necessariamente de ser confrontado com a existência das relações de 
confiança já consideradas, mas também da capacidade da comunidade impor mecanismos que permitam 
a conformação com as condutas estabelecidas. Ao definir o quadro normativo, todos os agentes estão 
conscientes e têm um instrumento capaz de guiar e auxiliar a tomada de decisão, na sociedade em que se 
encontram.  

Por fim, Ostrom evidencia a relativa homogeneidade que existe entre os vários participantes ao nível do 
rendimento, competências, conhecimento, etnia, raça ou outras variáveis que poderiam contribuir para 
“dividir o grupo”29. Este é, no entanto, um ponto de discórdia entre vários autores, porque consideram que 

                                                            
28 (Ostrom, 1990, 88) (tradução da autora) 
29 (Ostrom, 1990: 89) (tradução da autora) 
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as análises empíricas não sustentam as conclusões apresentadas30 (Agrawal & Gibson, 1999; Bernard et 
al, 2008).  

 

1.3.2 Princípios necessários a uma gestão sustentável de recursos 

Ostrom evidencia um conjunto de princípios que contribuem de forma eficiente para a gestão de recursos 
comuns no longo prazo, em detrimento da identificação de regras específicas, dada a grande 
multiplicidade de regras que podem ser estabelecidas. Na sequência de vários casos empíricos 
analisados, Ostrom (1990) sintetiza oito princípios necessários31 à gestão eficiente dos sistemas comuns.  

Estes são definidos de acordo com a relação que é possível estabelecer entre os princípios e os incentivos 
“para que os agentes estejam dispostos a comprometer-se a agir de acordo com as regras operacionais 
estabelecidas em tais princípios, a monitorizar entre si a conformidade de comportamento dos restantes e 
a replicar as instituições de gestão de recursos comuns existentes entre várias gerações”32. Considera-se, 
assim, de primordial importância que os incentivos estejam alinhados com os objectivos gerais da gestão 
de recursos comuns.  

A. Barreiras claramente definidas 

O primeiro princípio remete para a existência de barreiras claramente definidas, quer no que se refere ao 
próprio recurso, quer para os agentes. A definição destas barreiras permite clarificar quem pode usar o 
recurso mas, também, os próprios limites de sua utilização. Simultaneamente, desta definição advém a 
possibilidade de definir os benefícios (tal como a forma que permite aos agentes apropriar-se deles), 
limitando o risco de emergência de comportamentos free rider.  

Como consequência da identificação destes benefícios, surge a possibilidade de excluir agentes da 
utilização/apropriação de recursos e distinguir os beneficiários dos restantes indivíduos. Implicitamente, 
estamos perante a diferenciação entre um regime de acesso livre aos recursos (como patente na análise 

                                                            
30 Embora esta questão não seja desenvolvida para o caso do México no segundo capítulo, podemos considerar que o 
rendimento auferido pelos ejidatários constitui um factor de homogeneidade como considerado por Ostrom. 
31 Ostrom define os mesmos como “elementos ou condições essenciais que permitem verificar o sucesso destas 
instituições na sustentabilidade da gestão de recursos comuns e garantir o compromisso de várias gerações dos agentes 
para com estas regras” (Ostrom, 1990:90) (Tradução da autora). 
32 (Ostrom, 1990: 91) (Tradução da autora). 
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de Hardin) e gestão de recursos comuns. Por outro lado, ficamos perante a diferenciação entre exploração 
de bens comuns, bens privados e bens públicos (assente em regras). A definição de barreiras 
relativamente ao tipo de recurso tem de ser considerada, ainda, dada a ligação entre as regras definidas e 
as implicações que estas têm na taxa de desconto (nomeadamente, as diferenças que se registam entre 
diferentes tipos de recursos). 

Podemos considerar que este princípio é demasiado amplo no seu âmbito, já que a definição de barreiras 
se aplica. simultaneamente, às características do sistema de recursos e às características do grupo de 
agentes (Agrawal, 2001), dificultando a sua implementação, mas também a sua análise.  

B. Regras de apropriação e de aprovisionamento 

O segundo princípio define-se pela existência de “regras de apropriação com o objectivo de restringir o 
tempo, local, tecnologia, e/ou quantidade de unidades do recurso que se relacionam com condições locais, 
e regras de aprovisionamento33 que requerem trabalho, materiais e/ou dinheiro” 34.  

Para que a gestão de recursos comuns seja bem sucedida, tem, necessariamente, de existir coerência 
entre as regras de apropriação e de aprovisionamento. Estas devem considerar os incentivos, implícitos 
em cada uma, de forma a garantir o alinhamento com o objectivo geral (de gestão eficiente dos recursos). 
Por outro lado, é crucial que as várias regras não sejam contraditórias, para não restringirem a tomada de 
decisão dos agentes. Por fim, as regras definidas devem promover sinergias, sempre que possível. 

Para Ostrom, as regras reflectem os atributos específicos dos recursos. Contudo, não é possível dissociar 
estas regras das condições locais e do grupo de agentes que gere o recurso. As regras têm de reflectir a 
percepção de justiça e equidade dos agentes, pelo que diferentes sistemas se regem por diferentes 
regras. A dificuldade de dissociar ambas as situações, pode justificar a  agregação de várias condições 
num único princípio, como evidenciado por Agrawal. Não obstante, Agrawal (2001) critica a inclusão de 
diferentes aspectos no segundo princípio por agregar, num único ponto, as condições e as restrições 
locais. 

 

 

                                                            
33 Dado o objecto deste trabalho, consideramos essencialmente as regras de apropriação.  
34 (Ostrom, 1990, 92) (Tradução da autora) 
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C. Capacidade de actuação sobre os arranjos institucionais 

O terceiro princípio reflecte a capacidade do grupo de agentes envolvidos actuar sobre os arranjos 
institucionais colectivos estabelecidos. Este princípio pretende garantir que os arranjos estabelecidos têm 
uma evolução temporal, de forma a reflectir o conhecimento que os agentes têm do ambiente em que 
actuam e da mudança das condições do espaço físico em que interagem. A possibilidade de alterar as 
regras constitui, em si, uma condição para que a gestão dos recursos seja eficiente.  

Contudo, é preciso considerar que a possibilidade de desenhar e modificar regras não implica o seu 
cumprimento. Para garantir a existência de comportamentos de cooperação, complementar à definição de 
regras, é necessário que exista a capacidade para fazer cumprir as regras estabelecidas (Hodgson, 1994). 
Isto leva Ostrom a considerar o quarto e o quinto princípios, o da monitorização e existência de sanções 
diferenciadas.  

D. Monitorização e existência de sanções35 

Tal como as barreiras têm de ser estabelecidas a dois níveis, também a monitorização deve ser 
estabelecida considerando a necessidade de verificar o estado dos recursos e o cumprimento dos arranjos 
definidos pelos agentes.   

As sanções são aplicadas aos agentes que violem as regras operacionais definidas, nos princípios já 
enunciados. Essas regras podem tomar várias formas (por exemplo, restrições à apropriação ou 
pagamentos monetários) e variar no valor (desde sanções iniciais de baixo valor à expulsão do grupo), de 
acordo com a gravidade e o contexto36 em que a violação ocorreu, ou seja, o gradualismo das sanções 
prende-se com o objectivo da punição e com o motivo da infracção.  

Quando consideramos o princípio que se refere às sanções, temos, também, de ter em conta dois níveis. 
Por um lado, é necessário considerar quem aplica as sanções, se é institucionalizado, um supervisor ou 
grupo de supervisores pertencente ao grupo dos agentes agentes, ou uma pessoa ou entidade exterior ao 
próprio processo de gestão de recursos comuns. Na sua análise, Ostrom conclui que nos casos de 

                                                            
35 Ostrom trata separadamente a monitorização e a imposição de sanções, constituindo cada um destes elementos um 
princípio. Dada a interligação que se estabelece entre os dois, consideramos os mesmos, aqui, em simultâneo.  
36 Ostrom defende que diferentes contextos têm implicações distintas na percepção da violação das regras. Contextos de 
crise económica, por exemplo, podem justificar comportamentos que em situações “normais” não seriam aceites.  
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sucesso de gestão de recursos comuns, os supervisores são, tendencialmente, agentes pertencentes ao 
grupo.   

E. Mecanismos de resolução de conflitos 

Ostrom evidencia a necessidade de criar mecanismos de resolução de conflitos, reconhecendo que podem 
sempre emergir conflitos entre os agentes, ainda que sejam definidas concretamente as regras e o quadro 
de acção dos indivíduos e que existam sistemas de monitorização e sanção. A importância da existência 
deste mecanismo prende-se com a necessidade de um espaço em que os agentes possam resolver 
quaisquer divergências que surjam no decorrer da gestão do sistema. A identificação de novos tipos de 
infracções é um exemplo dessas divergências. Por outro lado, estes espaços de discussão pretendem 
garantir que as instituições definidas são mantidas, já que se pretende que as regras criadas sejam 
cumpridas durante longos períodos de tempo. Não é pois, possível, dissociar este mecanismo dos 
princípios enunciados anteriormente.  

Neste contexto, é importante ressalvar que tais mecanismos podem ser formais ou informais, dado que 
mais importante do que a arquitectura desenvolvida é a existência efectiva de um espaço de discussão. 

F. Direito de organização 

O sétimo princípio prende-se com o reconhecimento de direitos mínimos de organização, ou seja, o 
reconhecimento por autoridades exteriores ao sistema de gestão de recursos comuns, legitimando o 
modelo de gestão e, consequentemente, as instituições criadas no âmbito deste. Contudo, mais 
importante do que este reconhecimento parece ser o facto de entidades exteriores não poderem 
desacreditar o modelo de actuação desenvolvido no âmbito da organização criada.  

A não aceitação das regras da organização por uma entidade exterior, nomeadamente pelo governo, 
implica para os agentes a dificuldade acrescida de sustentar um sistema de gestão de recursos comuns no 
longo prazo.  

G. Ninho de empresas37 

O último princípio enunciado por Ostrom prende-se com a existência de vários níveis organizacionais, no 
que se refere às actividades de apropriação, aprovisionamento, monitorização, cumprimento, resolução de 
conflitos e actividades de governação.  
                                                            
37 Tradução literal do conceito utilizado por Ostrom (nested enterprises) 
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As regras têm de ser estabelecidas a vários níveis, o que remete para o âmbito geográfico (desde o nível 
nacional ao local), mas também para o âmbito operacional (desde a gestão de questões específicas de um 
dos agentes a questões que remetem para a gestão geral dos recursos). O encadeamento das regras 
emerge, assim, para garantir que os sistemas desenvolvidos são abrangentes e sistémicos, o que 
consequentemente, promove a sua sobrevivência no longo prazo.  

A incrustação das regras específicas do sistema de gestão de recursos comuns no quadro normativo 
nacional pode ser relacionada com o princípio enunciado anteriormente. Se, por um lado, o não 
reconhecimento da capacidade de organização restringe o sucesso de um sistema de gestão de recursos 
comuns, por outro, é importante que a definição de regras (principalmente, de novas regras) não contrarie 
o quadro legal nacional.   

Os princípios enunciados por Ostrom, e aqui apresentados, evidenciam as características consideradas 
essenciais para garantir um sistema de gestão de recursos comuns sustentável no longo prazo. A autora 
enfatiza que estes princípios permitem a manutenção das instituições desenvolvidas e, assim, do próprio 
sistema de gestão de recursos comuns com envolvimento dos agentes.  

 

1.4. Análises críticas da proposta de Ostrom 

Na sequência da identificação dos princípios necessários à gestão de recursos comuns por Ostrom, 
desenvolveu-se um conjunto de críticas ao respectivo estudo. Estas críticas devem ser integradas na 
presente análise por permitirem enfrentar questões a que Ostrom não responde. Neste sentido, torna-se 
crucial considerar criticas dirigidas ao conjunto da sua análise mas, também, a princípios específicos que 
enuncia. 

Agrawal (2001) enfatiza a ênfase colocada por Ostrom, ao definição os princípios “nas características 
gerais expressas em experiências bem sucedidas no tempo, de gestão de comuns, mais do que na sua 
definição como (...) factores que dependem para a sua eficácia da presença (ou ausência) de outras 
variáveis”38. Neste sentido, podemos considerar que os princípios enunciados permitem identificar a 

posteriori as condições que facilitam o sucesso, mas são limitados na sua aplicação prática e, mais 

                                                            
38 (Agrawal, 2001, p. 1652) (tradução da autora) 
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importante, são restritivos na sua utilização para promover, atempadamente, alterações que permitam  
garantir o sucesso de uma dada experiência.   

A ênfase colocada nas condições iniciais, respectivas implicações e, consequentemente, no desenho do 
quadro normativo de dado grupo de agentes não é aqui questionada. Não obstante, Ostrom não incorpora 
de forma substancial os factores exógenos, marginalizando o seu impacte nas instituições. Esta crítica é 
desenvolvida por Agrawal. Para o autor, “o foco colocado nas instituições (endógenas à comunidade) tem 
um custo. Os estudos dos comuns são relativamente negligentes na análise de como os aspectos do 
sistema de recursos, alguns aspectos da pertença ao grupo e o ambiente externo social, físico e 
institucional afectam a durabilidade institucional e a gestão no longo prazo ao nível local” 39. Ostrom 
introduz estes factores como algo que “acontece”, mas não os incorpora no modelo. 

A capacidade de alterar as instituições existentes de acordo com a mudança das condições no meio físico 
e, por outro lado, nas relações que se estabelecem entre os agentes e o ambiente (por exemplo, princípios 
três ou sete, já enunciados), não contempla, de forma assertiva, o impacte de outras políticas40 na decisão 
dos indivíduos e na opção dos agentes em cooperar ou não. Ainda que estes acabem por ter implicações 
no quadro que se desenvolve, factores cruciais como a assimetria de informação ou a percepção do risco 
pelos agentes não são integrados directamente41 no "modelo" de análise de Ostrom42. 

Neste sentido, é importante referir que os factores identificados por Wade43 (1988) permitem uma análise 
mais ampla, dado que o autor incorpora (de forma mais efectiva) factores exteriores ao sistema de 
recursos em causa, como a evolução tecnológica ou a influência do Estado na gestão de recursos 
comuns. Por outro lado, vários factores que se evidenciam como determinantes na gestão de recursos 
comuns e cujo impacte é evidente, se tivermos em conta casos empíricos específicos, não são 
incorporados em Ostrom.  
                                                            
39 (Agrawal, 2001, p. 1651) (Tradução da autora). 
40 Nomeadamente, políticas económicas nacionais com impacte na gestão local dos recursos - concretamente, poder-se-
ia falar da liberalização do mercado da terra. 
41 Embora Ostrom trate alguns destes pontos como factores que condicionam a tomada de decisão, estes não são 
abordados em profundidade se tivermos em conta as suas implicações na gestão de recursos comuns.  
42 Estes pontos são desenvolvidos na secção seguinte.  
43 Wade desenvolveu, também, uma lista de condições que facilitam uma gestão de recursos comuns eficiente e, 
consequentemente, as instituições criadas para promover esta gestão em diversas vilas, tendo por base uma selecção de 
casos de estudo mais limitada que Ostrom (Agrawal, 2001).  
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Agrawal (2001) enfatiza a importância das características dos recursos, das variações demográficas44, dos 
mercados e, por fim, dos diferentes níveis de governação. Dado o objecto de estudo deste trabalho, 
focaremos apenas as pressões demográficas, o mercado e a intervenção do Estado (sendo os dois 
últimos ponto tratados na secção seguinte). 

As alterações na caracterização demográfica de um grupo de agentes num sistema de gestão de recursos 
comuns impõem constrangimentos na capacidade de gerir o recurso (Agrawal, 2001).  Independentemente 
da magnitude do impacte (muito ou pouco significativo), a importância da incorporação das alterações do 
factor demografia prende-se com as suas implicações na mudança das regras/instituições do sistema. Por 
outro lado, se tal implica a redefinição das regras, induz também a adaptação dos agentes às novas 
regras.  

A análise  da evolução demográfica não pode  ignorar a questão da interdependência45 entre os vários 
agentes, ou a multiplicidade46 de usos que os agentes percepcionam como inerentes a um recurso 
(Paavola, 2006). O aumento do número de agentes que utilizam um mesmo recurso pode criar pressões 
para aumentar o aprovisionamento mas, simultaneamente, limitar as relações de confiança existentes, o 
que tem como consequência a alteração do quadro normativo em que os agentes formulam as decisões. 
Por outro lado, a definição de regras de aprovisionamento que focam apenas uma utilização (possível) dos 
recursos em causa, pode não responder a todos os incentivos e motivações que os agentes têm para 
explorar um dado recurso, criando, assim, um vazio institucional.  

Especificamente, os princípios desenvolvidos por Ostrom apresentam, também, limitações. É o caso, por 
exemplo, do terceiro princípio referido acima. Segundo a autora, os agentes podem actuar sobre os 
arranjos institucionais colectivos, promovendo alterações nas regras estabelecidas. Mas dado que essas 
alterações têm custos, então, não podemos deixar de os considerar nas análises. 

                                                            
44 É importante referir que, embora o autor foque as pressões demográficas, factor para o qual seria possível fazer o 
paralelismo com a análise de Hardin e de Ostrom, as conclusões da abordagem são distintas.  
45 A interdependência é considerada em consequência da ligação que existe entre a acção dos vários agentes envolvidos 
na gestão de um mesmo recurso, relacionando-se consequentemente com o conceito de externalidade, como patente na 
análise institucional (Paavola, 2006).  
46 Refere-se multiplicidade de usos, dada a possibilidade de utilizar o mesmo recurso para várias funções/objectivos 
(Paavola, 2006). 
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Ostrom considera que esses custos serão relativamente baixos se os três princípios apresentados 
inicialmente estiverem bem definidos. Contudo, se aceitamos como hipótese que as regras são instituições 
que emergem ao longo do tempo, resultantes da acção dos indivíduos mas também de factores exteriores, 
e por isso não totalmente controláveis, a alteração das mesmas pode não constituir um processo rápido ou 
necessariamente de baixos custos (Young, 1996).  

Contudo, os princípios que provocam uma análise em maior detalhe são os que se referem à 
monitorização e aplicação de sanções. Tanto a monitorização como a aplicação de sanções parecem, na 
abordagem de Ostrom, emergir no decorrer dos processos, mesmo em sistemas nos quais não seria 
expectável a sua emergência, dado que os participantes não dispõem dos recursos (por exemplo, tempo) 
para incorrer neste processo. Reconhecendo que tanto a monitorização, como a aplicação de sanções, 
implicam custos (donde, a necessidade de investir no seu desenvolvimento), torna-se necessário perceber 
as motivações dos agentes para incorrer nesses custos (Ostrom, 1990).  

A autora sustenta este investimento recorrendo ao conceito de “quasi-voluntary compliance”, de Levi 
(1988) e à existência« de um compromisso contingente. Ou seja, a escolha individual e voluntária para 
cumprir é complementada pelo reconhecimento de que o não cumprimento implica a aplicação de 
mecanismos de coerção. Ao transpor este conceito para um sistema de gestão de recursos comuns, 
Ostrom considera que, deste compromisso, simultaneamente voluntário e contingente, emergem 
naturalmente mecanismos próprios para garantir o cumprimento. Estes assentam na monitorização intra-
grupal que condicionam os agentes que ponderam quebrar as regras e garante aos cumpridores que os 
restantes membros agem de acordo com as regras definidas, ou seja, cria-se um sistema de 
reciprocidade.  

Ostrom considera que o mecanismo de monitorização pode surgir naturalmente. Contudo, admitindo como 
verdadeira esta hipótese, existem custos associados a este processo que nem sempre são partilhados. 
Em contextos específicos de gestão de recursos comuns, e principalmente naqueles em que a 
monitorização se processa internamente, os custos em que os agentes incorrem são significativamente 
baixos, principalmente, se comparados com os benefícios decorrentes deste processo (Ostrom, 1990).  

Veja-se que a implementação destes sistemas se relaciona com a criação de um bem público, visto que a 
inexistência de infracções beneficia todos, sem que todos tenham de participar na monitorização. Para 
Ostrom, estes custos não serão elevados dado que a monitorização emerge como um subproduto das 
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regras definidas (nos princípios 1 e 2), não existindo custos adicionais ao cumprimento das próprias regras 
e procedimentos alinhados. Donde, também, advém que várias regras podem contribuir para reforçar o 
sistema de cumprimento.  

Assim, Ostrom defende que os sistemas de monitorização e sanção na gestão de recursos comuns são 
mais eficientes que nos restantes sistemas, pois a definição de um conjunto de regras gerais faz diminuir 
estes custos. Ou seja, os custos estão associados à definição de regras em que os agentes já incorreriam 
e não ao sistema de monitorização e imposição de sanções. Visto que estes sistemas advêm das regras, 
um ponto pertinente é a sua ligação ao contexto local. Como as regras dependem fortemente do contexto 
local inicial, o que se verifica é que o sistema de monitorização é, tambémm, um sistema adaptativo 
complexo, como referido anteriormente.  

Por outro lado, dado que persistem custos – ainda que mais baixos que os considerados normalmente – 
decorrentes da implementação de um sistema de monitorização, parece existir a necessidade de alinhar 
recompensas para os indivíduos (ou grupos) que exercem a supervisão, de forma a compensar os custos 
em que estes incorrem e que abrangem, que vão desde o reconhecimento de status e prestígio a 
benefícios privados e recompensas financeiras. Incluem, também, recolha de informação, o que, 
assumindo a hipótese de informação incompleta, é um benefício de extrema relevância. Esta informação 
pode não ser benéfica para todos, caso não seja partilhada. Contudo se o supervisor reunir mais 
informação aumenta também a sua capacidade de identificar infracções (Ostrom, 1990).  

Uma questão que permanece é como reagir perante violações perpetuadas por agentes fora da 
comunidade e quais as regras de punição a aplicar nesta situação, questão que Ostrom não aborda, mas 
que se prende directamente com a problemática do free rider. Assim, fica por responder como alinhar as 
instituições que existem para lá do sistema com as instituições criadas no âmbito do próprio sistema.  

 

1.5. Estado, mercado e políticas públicas 

As duas abordagens sobre gestão de recursos comuns consideradas marginalizam o papel do Estado e, 
consequentemente, das políticas públicas. Para Hardin, o papel do Estado limita-se à propriedade estatal 
dos recursos e aos impactes que a política fiscal pode ter na conservação destes. Ao limitar a actuação do 
Estado à definição de regulamentos de acesso a recursos públicos, por via da política fiscal, marginaliza a 
importância que este pode ter na criação de condições para uma gestão eficiente de recursos (Agrawal, 
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2001). Por outro lado, Ostrom apenas refere o Estado pela necessidade de reconhecimento das políticas 
adoptadas pela comunidade na exploração de recursos pelo Estado.  

Contudo, é importante recentrar a análise no papel do Estado, reconhecendo o potencial que a sua 
intervenção pode ter, quer na gestão eficiente de recursos, quer na sua conservação47. Este potencial 
parte de três considerações: o reconhecimento do fracasso do Estado, a persistência das falhas de 
mercado e o papel preponderante que as políticas públicas podem ter na superação dos fracassos. 
Analisamos, de seguida, cada uma destas considerações, com maior detalhe. 

 

1.5.1.   Fracasso do Estado e as políticas públicas 

Embora este trabalho se centre na exploração comunitária dos recursos, podemos evidenciar o papel do 
Estado, quer numa gestão eficiente, quer na emergência destes modelos.  

A gestão comunitária surge, frequentemente, como resposta à incapacidade do Estado promover o acesso 
a serviços de base (Bernard et al, 2008). A intervenção do Estado na economia deve permitir providenciar 
estes serviços. Contudo, nos países em desenvolvimento esta provisão encontra-se, frequentemente, 
constrangida (Khan, 2004). Bernard et al (2008) evidenciam a crescente importância das organizações 
comunitárias no desenvolvimento rural, a partir da década de noventa, quando a intervenção do Estado na 
economia diminuiu, conclusão que sustenta o aparecimento da gestão comunitária como uma estratégia 
de sobrevivência. Assim, podemos considerar que a emergência destas organizações se prende também 
com a capacidade de adaptação das comunidades às condições existentes48 – neste caso, o fracasso e/ou 
retrocesso da intervenção do Estado.  

Agrawal e Gibson (1999) consideram três razões que se encontram na base das falhas do Estado, 
nomeadamente, o desenho desadequado das instituições que estruturam a gestão de recursos, a 
implementação ineficiente destas regras e a persistência de organizações corruptas. North por outro lado 

                                                            
47 Mais ainda é importante notas que ainda que negligenciado nas análises desenvolvidas, o Estado se encontra subjacente a 
qualquer um destes através da estruturação das instituições, construção de mercados ou pelo seu papel arbitral.  
48 Este ponto diverge da análise de Ostrom, tendo por base as experiências empíricas que a autora analisa, dado que 
nesta a gestão comunitária surge, essencialmente, associada à continuidade de estruturas que persistem durante longos 
períodos de tempo na história.  
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foca a relevância do papel do Estado na provisão de bens públicos (North, 1991) que podemos associar 
simultaneamente ao desenho desadequado de instituições e sua implementação.  

Podemos analisar a criação de bens públicos considerando parte dos benefícios associados aos direitos 
de propriedade, especificamente, o aumento da previsibilidade e o estabelecimento de relações de 
confiança (North, 1991). Nas situações em que o Estado é incapaz de criar mecanismos para imposição 
de contratos e protecção dos direitos de propriedade49, a gestão de recursos tende a ser menos eficiente. 

Ao considerar especificamente a ligação entre as comunidades e o Estado, na gestão de recursos,  torna-
se necessário compreender a importância da criação de arranjos institucionais capazes de alinhar a 
legislação formal com as regras consideradas legítimas pela comunidade. Ou seja, na sequência da 
análise realizada sobre os regimes de propriedade, o Estado tem de criar o enquadramento capaz de 
promover a adopção das soluções mais eficientes na gestão dos recursos (Benjamin, 2008).  

Este alinhamento pode ser feito recorrendo a políticas públicas, com o objectivo de mitigar a percepção do 
risco e incerteza, através da promoção de mecanismos que permitam aos agentes envolvidos adoptar 
comportamentos que melhor se adeqúem à promoção do crescimento económico (Stiglitz, 1974).  

Neste sentido, podemos focar a descentralização como forma de maximizar os benefícios da gestão de 
recursos comuns, dada a capacidade dos beneficiários se envolverem na definição e implementação das 
políticas, mas também perante a necessidade de criação de bens públicos pelas autoridades locais ou 
nacionais (Bobrow-Strain, 2004). A proximidade entre a comunidade e as autoridades locais, tal como a 
compreensão que estas autoridades têm da realidade local, podem criar condições que facilitem a gestão 
de recursos. Contudo, a análise da literatura identifica dois problemas subjacentes à questão da 
descentralização.  

Primeiro, parte significativa dos casos de gestão de recursos analisados, em que se admitia estar perante 
soluções descentralizadas, não acarretam uma descentralização efectiva, pois não existia uma 
transformação concreta de poderes (Ribot et al, 2006). Ou seja, frequentemente, a transferência de 
competências e autoridade não estava associada à política de descentralização, limitando os impactes que 
esta política tinha. Segundo, verificou-se também, frequentemente, a associação de políticas de 
descentralização à captura de poder por um grupo restrito da população – elites políticas ou económicas – 

                                                            
49 É importante notar que os direitos de propriedade abrangem, também, a propriedade comum.  
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que, muitas vezes, fomentaram situações de gestão ineficiente de recursos, de forma a servir interesses 
próprios50 (Pastor & Wise, 1997).  

 

1.5.2.  Falhas de mercado 

O papel do mercado é negligenciado na análise de Ostrom, como na maioria da literatura analisada 
relativa à gestão comunitária de recursos. Como o desenvolvimento da análise de Ostrom parte da 
inadaptação à realidade dos modelos existentes, ficamos perante uma contradição.  

Da perspectiva da inclusão dos mercados num modelo de condições necessárias à gestão eficiente de 
recursos comuns,  temos de considerar a integração na economia e no mercado local. Agrawal (2001) 
salienta o efeito negativo que a progressiva integração no mercado pode ter, dada a pressão que pode 
surgir para os agentes aumentarem a apropriação, com o objectivo de aumentar o seu rendimento ou para 
responder ao aumento da procura. Contudo, se é necessário considerar que o mercado pode ser uma 
força de pressão para a diminuição do número de explorações comunais, pode ser integrado na sua 
gestão, porque facilita a distribuição dos bens produzidos pela comunidade e, assim, contribuir para 
aumentar o rendimento mercantil dos agentes provenientes (Jodha, 2008). 

As falhas de mercado, principalmente a persistência de mercados pouco desenvolvidos ou inexistentes, 

têm importantes implicações na gestão de recursos comuns. Como nas falhas de Estado, podemos, 
também, associar a emergência da gestão comunitária às falhas de mercado. A incapacidade do mercado 
na prestação de serviços (por exemplo, o acesso ao crédito) também se traduz na emergência de 
organizações de gestão comunitária (Bernard et al, 2008). Por outro lado, mercados de direitos de 
propriedade incompletos não permitem criar as instituições necessárias, de forma a garantir os benefícios 
associados a estes (Hodgson, 1994), o que, como já vimos, pode constituir um limite à eficiência da gestão 
de recursos.  

A ineficiência ou inexistência do mercado de crédito é um forte constrangimento à actividade dos agentes, 
principalmente no sector rural (Meier, 2005). Esta falha de mercado contribui para retrair o investimento 
em tecnologia e adopção de técnicas mais eficientes e restringe a inovação (Stiglitz, 1974). 
                                                            
50 Os dois problemas frequentemente associados à descentralização representam situações opostas, pelo que seria 
interessante verificar que condições contribuem para a emergência de cada um destes problemas, ou qual o peso nestes 
das condições iniciais e do percurso histórico dos países.  
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A informação imperfeita, que se relaciona directamente com as falhas de mercado51, é igualmente um 
constrangimento à gestão eficiente dos recursos, dado que contribui para a alocação menos eficiente dos 
recursos (Meier, 2005). Neste ponto, é importante enfatizar duas considerações. Por um lado, os 
constrangimentos no acesso à informação podem implicar um incremento nos custos de transacção 
(North, 1991). Simultaneamente, a assimetria de informação influencia a percepção do risco dos agentes, 
os investimentos que os agentes estão dispostos a fazer e, consequentemente, as opções económicas 
estratégicas dos vários agentes.   

 

1.5.3. A coordenação e superação dos fracassos  

Perante a existência de falhas de mercado e de fracasso do Estado, torna-se crucial criar instituições 
capazes de garantir a coordenação entre agentes, bem como estabelecer a ligação entre comunidades, 
Estado e mercado. Este papel pode ser desempenhado pelo Estado, recorrendo a políticas públicas, com 
o objectivo de construir um quadro institucional capaz de ultrapassar estes fracassos e, simultaneamente, 
criar e completar os mercados. Assim, o Estado deve intervir na economia, não com o objectivo de 
substituir o mercado, mas para agir de forma complementar (Stiglitz, 1996; Meier, 2005)52.  

Esta conclusão é corroborada por Stiglitz (1996), que na abordagem que desenvolve evidencia a 
dificuldade do Estado actuar ao nível microeconómico. Contudo, o autor considera que este 
reconhecimento não justifica que se limite a sua intervenção ao nível macroeconómico. Assim, para 
Stiglitz, o Estado tem um papel fundamental na criação de mecanismos para facilitar as interacções ao 
nível microeconómico, que permitam ultrapassar as falhas já identificadas. Considerando especificamente 
a política rural, podemos considerar que esta deve ser definida de forma a promover a criação desses 
mecanismos, sustentada na afectação de recursos, com o objectivo de potenciar o crescimento do sector 
e, simultaneamente, criar as condições para o funcionamento mais eficiente do mercado, por exemplo 
através da mitigação ou partilha do risco (Stiglitz, 1996).  

                                                            
51 Para Stiglitz (1974), a informação assimétrica é uma causa da imperfeição dos mercados.  
52 A ideia de que o Estado deve complementar a acção do mercado não aceita, contudo, a hipótese de que esta é a única 
função do Estado. Por outro lado, sendo os mercados uma construção devemos, também, considerar que o Estado tem 
um papel fundamental na sua instituição pelo que se ocupa também da alteração da sua estrutura.  
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A análise que Stigliz desenvolve permite sustentar a intervenção do Estado, nomeadamente através de  
políticas públicas. Estas podem ser utilizadas como um instrumento para desenvolver os incentivos que, 
alinhados com os objectivos de gestão eficiente dos recursos e motivação dos agentes, podem criar os 
sinais certos para o mercado e para a comunidade. Ou seja, o papel do Estado é, aqui, considerado tendo 
por base a necessidade de construir o enquadramento institucional capaz de definir as opções de 
exploração de recursos mais eficiente. Khan (2004) enfatiza a necessidade de, nos países em 
desenvolvimento, os Estados desempenharem um papel que não se restrinja à provisão de bens públicos. 

Neste sentido, o Estado pode constituir um instrumento para acompanhar as transformações económicas 
e sociais que constantemente se manifestam, principalmente em fases de transição de estruturas 
tradicionais para estruturas orientadas para o mercado, assente em dois factores: o primeiro remete para a 
escolha e definição das instituições e intervenções; o segundo prende-se com a capacidade e efectividade 
da implementação das medidas escolhidas (Khan, 2004). O sucesso das intervenções depende, contudo, 
do potencial de crescimento associado às instituições e intervenções apoiadas pelo Estado e aos custos 
associados aos mecanismos de cumprimento53, ou seja, o sucesso da intervenção do Estado vai depender 
das instituições construídas. 

Consideramos os efeitos negativos que advêm da ligação entre o sistema de gestão de recursos comuns e 
o mercado podem ser ultrapassados, desde que sejam alinhados os incentivos económicos e não 
económicos para a manutenção da eficiência e conservação dos recursos. Neste sentido, uma maior 
integração no mercado sustentada por uma maior participação do Estado na economia local (através do 
alinhamento dos incentivos e motivações, bem como da supervisão) pode ter efeitos positivos e beneficiar 
os agentes envolvidos. Assim, o Estado tem de assumir um papel na criação e manutenção das 
instituições que permita maximizar os benefícios da exploração comum.  

 

 

 

  

                                                            
53 Aqui podemos fazer o paralelismo que existe entre a intervenção do Estado e os princípios necessários à gestão 
eficiente de recursos comuns, como enunciados por Ostrom.  
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2. Gestão da propriedade da terra no México – Um caso de estudo 

2.1. Gestão comunitária da terra 

Instituído pelos Aztecas como forma de organização comunal, o ejido foi o sistema de propriedade comum 
da terra que prevaleceu até à invasão Espanhola. Este sistema caracterizava-se pela exploração 
comunitária da terra, através da atribuição do direito de exploração aos agentes, permanecendo na 
comunidade a propriedade da terra (Dunn, 2000). O ejido conferia ao sector rural um enquadramento 
institucional ao criar a exploração da terra como uma unidade produtora e de consumo, um conjunto de 
práticas de assistência mútua entre as várias explorações do colectivo e o acesso a recursos colectivos 
(Gordillo et al, 1998).  

O ejido, como forma de organização rural, mas também como forma de organização social, foi reinstituído 
constitucionalmente54, na sequência da revolução Mexicana de 191055. A reforma agrícola, que então se 
iniciou, promoveu a repartição da terra, atribuindo o usufruto56 das parcelas distribuídas (ejidos) a 
comunidades de produtores, responsáveis pela exploração da terra (ejidatários).  

Independentemente do regime de propriedade considerado, esta medida de redistribuição da terra surgiu 
com o objectivo de mitigar as desigualdades sociais transversais a toda a sociedade Mexicana. É 
importante notar que a política agrária não eliminou a propriedade privada, mantendo-se esta após 1917, 
tendo essencialmente redistribuído propriedades com  dimensão superior ao legalmente estipulado (Dunn, 
2000).  

As terras distribuídas como ejidos tinham sido, anteriormente, latifúndios expropriados57 (Gordillo et al, 
1998), visto que durante a ditadura de Porfírio Diaz se tinha assistido à concentração da terra em 
haciendas. Considerava-se que as políticas liberais empreendidas no século XIX tinham tido severas 
implicações para os produtores rurais, que então se encontravam numa posição fragilizada (Gordillo et al, 
1998). A propriedade comunal, apoiada em políticas públicas de dinamização do sector, foi estabelecida 

                                                            
54 Constituição de 1917. 
55 É importante salientar que as reivindicações pela propriedade de terra estiveram na base da revolução.  
56 O Certificado de Direitos Agrários atribuído na reforma concedia aos ejidatários a possibilidade de exploração da terra 
e, em simultâneo, estabelecia o ejido como uma comunidade social e produtiva (Dunn, 2000). 
57 Segundo Bobrow-Strain (2004), a dimensão média da propriedade privada diminuiu para 25% da registada antes da 
Revolução.   
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como uma forma de proteger esses produtores, ainda que, inicialmente, considerada como uma medida 
transitória de protecção. 

Os ejidos representavam mais de metade do território Mexicano e os ejidatários correspondiam a 75% dos 
produtores agrícolas no México, com mais de 15 milhões de pessoas a depender directamente do ejido 
(Davis, 2000). Dada a sua importância neste sector, o Governo estabeleceu o ejido como o principal eixo 
da sua política agrícola, com o principal objectivo de transformá-lo num fornecedor de bens agrícolas 
capaz de dinamizar o mercado interno e, simultaneamente, permitir a auto-suficiência dos ejidatários 
(Gordillo et al, 1998).  

 

2.1.1. O ejido face aos princípios definidos por Ostrom 

Embora, formalmente, o ejido fosse considerado uma exploração comunal, constituía, de facto, um modelo 
de exploração híbrido (Gordillo et al, 1998). Cada ejido era composto por parcelas (que não podiam 
exceder os 20 hectares) atribuídas para exploração individual e por uma parcela para exploração comum 
(Davis, 2000). Assim, as barreiras de exploração estavam claramente definidas no Certificado de Direitos 
Agrários, de acordo com a atribuição da propriedade.  

Os ejidatários apenas podiam transferir58 os direitos de exploração para um dos seus descendentes 
(Dunn, 2000), o que limitava o acesso à exploração dos recursos59 e constituía uma forma rígida de 
definição dos agentes que podiam obter direitos de exploração (Muñoz-Piña et al, 2003). Contudo, e como 
consequência desta política, nos ejidos residiam muitos indivíduos que não eram ejidatários, mas que, 
frequentemente, ajudavam as suas famílias nas respectivas explorações agrícolas (Alix-Garcia et al, 2005; 
Muñoz-Piña et al, 2003).  

As regras de apropriação e de aprovisionamento foram definidos de forma clara. Os ejidatários usufruíam 
do acesso a máquinas e infra-estruturas de exploração comum, que poderiam utilizar na exploração das 
parcelas privadas e na parcela comum. Simultaneamente, foram definidas regras para regular a produção 

                                                            
58 Esta restrição manteve-se sempre ao nível formal. Contudo, Muñoz-Piña et al (2003) consideram que ao nível informal 
eram realizadas pequenas transacções entre ejidatários. 
59 Teoricamente, poderia ser solicitada a integração num ejido à Agência Agrária Reformadora, mas esta raramente 
acedia aos pedidos, sendo esta uma política informal, adoptada com o objectivo de não permitir o aumento da pressão 
sobre os recursos (Muñoz-Piña et al, 2003).  
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agrícola e o acesso a zonas de pasto e de florestas (Dunn, 2000). Veja-se, por exemplo que em muitos 
ejidos foi fixado um limite para o número de animais que podia pastar na zona comunal e que cada 
ejidatário recebia uma quota que poderia ser trocada, caso o número de cabeças de gado que o indivíduo 
possuía fosse inferior ao valor fixado na quota atribuída, reduzindo a possibilidade de sobreexploração 
(Muñoz-Piña et al, 2003).  

A zona comunal do ejido era utilizada, maioritariamente, para zonas de pasto e áreas florestais (Alix-
Garcia et al, 2005). Uma excepção surgia nas situações em que a agricultura era de rotação, situação em 
que todas as parcelas do ejido eram comunais (Muñoz-Piña et al, 2003). Gordillo et al (1998) contestam 
esta realidade, afirmando que as regras de acesso aos comuns não se encontravam claramente definidas, 
Contudo, tal não se encontra de acordo com a restante literatura analisada.  

Por outro lado, o ejido, enquanto organização, facilitava o acesso ao crédito, e permitia a criação de 
economias de escala (Davis, 2000). O acesso ao crédito era feito a título individual mas a conduição do 
ejido como estrutura social permitia aos ejidatários aceder a financiamento sem que tivessem de 
apresentar uma garantia hipotecária. Por outro lado, a coordenação de acções entre os vários ejidatários 
possibilitava a aquisição dos inputs para a exploração agrícola, a custos inferiores.  

De acordo com a literatura analisada, não fica claro o tipo de contribuição dos agentes para o ejido, tendo 
sido encontrada uma única referência à existência de contribuições com trabalho individual (Davis, 2000). 
Dunn (2000) refere a existência de regras no que respeita ao trabalho social e outros serviços a serem 
desenvolvidos pelo ejidatário, sem contudo especificar o carácter destes.  

Cada membro do ejido participava na definição das regras de exploração dos recursos nas Assembleias 
dos Ejidatários. Nestas, cada membro tinha direito a um voto, sendo este indissociável do direito de 
exploração atribuído ao ejidatário (Davis, 2000). Esta assembleia servia dois propósitos. Por um lado, 
surgia como o espaço em que se discutia a política geral do ejido; e, por outro, constituía o quadro formal 
primordial para a resolução de conflitos internos. Cada ejido tinha, ainda, duas entidades responsáveis 
pela sua direcção, o Comité Executivo Ejidal e o Conselho Supervisor· (Gordillo, Janvry, & Sadoulet, 
1998).  

A monitorização do cumprimento de regras assentava, neste caso, no próprio sistema de organização 
social. Quando surgiu, no período Azteca, o ejido encontrava-se sustentado no compromisso individual 
dos membros do grupo para com a comunidade, com base na solidariedade. Dunn (2000) enfatiza que a 



Mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional 
Instituto Superior de Economia e Gestão  

 

Institucionalizar a propriedade na gestão de recursos Página 37 
 

 

importância marginal dada ao dinheiro nestas comunidades se relaciona com a conservação deste sistema 
de valores, que assentava num forte sentido comunitário. Neste sentido, podemos considerar que as 
normas e os valores pelos quais os ejidatários definiam as suas estratégias contribuiam para a 
efectividade de um sistema de monitorização. Muñoz-Piña et al (2003) evidenciam que “os mecanismos de 
cooperação incrustados nas tradições locais regularam o uso da terra e mantiveram a elevada fertilidade 
do solo”60.  

A imposição de sanções surge como um ponto paradoxal, sendo difícil avaliar como estas foram 
implementadas – a literatura analisada parece indicar que o sistema de monitorização estava 
intrinsecamente relacionado com o próprio ejido, alterando-se de caso a caso, sem que, contudo, sejam 
clarificadas quais as características do sistema de monitorização. Gordillo et al (1998) mostram que, 
perante situações em que um ejidatário não explorasse a sua parcela de terra, ou caso esta fosse 
abandonada, a propriedade poderia ser confiscada pelas autoridades do ejido. Ou seja, estes relatos 
evidenciam a existência de um sistema de monitorização, tal como de mecanismos de imposição de 
sanções.  

Contudo, existem também referências no sentido oposto. Muñoz-Piña et al (2003) evidenciam que o 
sistema “voluntário” de compromisso implementado não inibia  os indivíduos da tendência para a 
sobreexploração, no caso da criação de gado, não sendo claro se pelo facto de o sistema não incluir 
sanções, ou por não se esperar que estas fossem implementadas. Alix-Garcia et al ( 2005) por outro lado 
evidenciam, também, registos de infracções inerentes ao uso indevido dos comuns. Estas eram 
empreendidas por filhos dos ejidatários a quem não fora transferida a possibilidade de explorar uma 
parcela de propriedade, os quais,  não tendo onde desenvolver a sua actividade agrícola, ocupavam, por 
vezes, uma parcela da zona comunal. Contudo, não é feita qualquer referência à imposição de sanções 
neste caso. 

Fica, também, por clarificar, especificamente, o papel das autoridades ejidatárias na monitorização e 
imposição de sanções. Embora não tenha sido encontrada nenhuma referência, dada a estrutura já 
evidenciada de organização, parece-nos que estas teriam, também, competências nestas duas áreas de 
acção.  

                                                            
60 (Muñoz-Piña et al, 2003, p. 9) (tradução da autora) 
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O Estado Mexicano não só reconheceu os ejidos como uma forma de organização, como apoiou 
directamente este regime de propriedade. O apoio financeiro concedido pelo Estado serviu para fomentar 
o investimento no sector, tal como para mitigar o risco percepcionado pelos ejidatários. Simultaneamente, 
foram criados incentivos para fomentar a produção agrícola, como a definição de preços de garantia na 
aquisição dos bens produzidos e o acesso a assistência técnica (Davis, 2000). Contudo, é importante 
notar que o apoio do Estado se centrou na dinamização da agricultura com fins comerciais, 
independentemente do regime de propriedade associado à mesma, pelo que não foi direccionado 
unicamente para os ejidos beneficiando, igualmente, os pequenos proprietários e, por vezes, de forma 
mais consistente.61 (Gordillo et al, 1998).  

Contudo, Gordillo et al (1998) criticam este modelo de relacionamento entre o ejido e o Estado, que 
permitia que o último influenciasse as decisões e interviesse nos mecanismos de tomada de decisão, quer 
no que se referia a condições de acesso a bens públicos, como no âmbito geral das condições de bem 
estar. Para estes autores, a actuação do Estado  sobre a produção e a regulação fez com que o ejido 
ficasse sob a tutela do Estado, sendo utilizado para servir os seus interesses. Mais especificamente, 
podemos considerar os interesses económicos do Estado, de abastecimento de produtos alimentares e 
matérias-primas baratas, tal como acumulação de divisas e os interesses políticos de manutenção da 
estabilidade social  nas zonas rurais. 

O último princípio definido por Ostrom encontra-se, também, presente no ejido. A sua  estrutura 
organizacional era composta por vários níveis de interacção. Podemos considerar as interacções entre 
ejidatários, evidenciadas pelas trocas de quotas na exploração de gado; ou, por outro lado, as plataformas 
que existiam para discutir regras e políticas de exploração do ejido.  

Embora persistam algumas diferenças entre os ejidos, a análise da sua estrutura definida evidencia a 
presença dos princípios enumerados por Ostrom e identificados no capítulo anterior, como necessários à 
gestão sustentável dos recursos comuns. Como veremos na secção seguinte, a exploração comunitária 
dos ejidos permitiu, durante longos períodos de tempo, manter uma gestão eficiente dos recursos, embora 
nos pareça que, para tal, mais determinante que as condições enunciadas por Ostrom foi a intervenção do 
Estado no sector agrícola.  

 
                                                            
61 O apoio não direccionado assume primordial importância na análise da eficiência dos ejidos.  
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2.1.2. Produtividade e eficiência nos ejidos, no período pré reforma 

A manutenção no México de explorações de propriedade privada e de propriedade comunitária permite a 
comparação dos dois regimes, ao nível da eficiência. Os dados existentes evidenciam que não se registam 
diferenças significativas ao comparar o nível de eficiência associado à propriedade privada e à 
propriedade comum (Davis, 2000). As divergências que, por vezes, se identificaram na exploração, são 
explicadas por dois factores. Primeiro, a dimensão da exploração encontra-se negativamente 
correlacionada com a sua eficiência. Segundo, a corrupção e a captura de poder pelas autoridades locais 
contribuíram para limitar a eficiência dos ejidos porque, frequentemente, se aproveitavam da estrutura 
jurídica destes.  

Ou seja, os dois factores considerados não se relacionam com o regime de propriedade. O primeiro afecta, 
simultaneamente, a propriedade privada e a propriedade comunitária. Por outro lado, o segundo reflecte a 
incapacidade do Estado em criar mecanismos de imposição dos direitos de propriedade, que, como North 
(1991) evidencia, é tão importante como a definição dos direitos de propriedade.  

Simultaneamente, a eficiência no ejido era ainda do interesse dos próprios agentes. Dunn (2000) refere 
que o facto da propriedade permanecer na família do ejidatário constituía um incentivo para a gestão 
eficiente dos recursos, mitigando, assim, o risco de sobreexploração. Esta conclusão é, ainda, sustentada 
pela existência de um conjunto de normas sociais comuns à organização ejidatária que contribuía para a 
previsibilidade e actuação em conformidade com as regras do ejido, como considerado necessário (e já 
evidenciado) por Agrawal (1999).  

A distribuição de terra pelos agricultores permitiu que o Estado procedesse à distribuição da riqueza, 
contribuindo para o aumento do rendimento dos segmentos mais desfavorecidos (Dunn, 2000), e assim, 
para reduzir as desigualdades. Foi, ainda, fomentado o aumento do rendimento dos agregados familiares 
através do seu envolvimento em actividades produtivas. Como consequência, neste período assistiu-se ao 
aumento da área utilizada para agricultura e da produção agrícola.  

Contudo, ao contrário do que se verificou noutros países, ou mesmo no período que se seguiu 
imediatamente à Revolução, a parcela do rendimento proveniente da exploração do ejido decaiu 
gradualmente e passou a corresponder, em média, apenas a 50% do total auferido pelos ejidatários, 
sendo que complementam o seu rendimento através de um vasto conjunto de outras  actividades (Davis, 
2000). É importante notar que o peso relativo desta parcela do rendimento depende de vários factores, tais 
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como o grupo de rendimento dos ejidatários, o seu nível de educação, ou a proximidade do ejido de 
centros semi-urbanos (Rello, 2001).  

Não obstante o facto do peso do ejido variar segundo o agregado familiar, os resultados do sector 
agrícola, entre 1940 e 1970, foram muito significativos e contribuíram para o milagre Mexicano. Entre 1940 
e 1960, a produção agrícola cresceu fortemente, sustentada pelo investimento público em irrigação e na 
expansão da área cultivada tal como programas públicos de crédito (Dunn, 2000). Este aumento da 
produção traduziu-se num crescimento anual de  4 a 5%  entre 1940 e 1965.  

As taxas de crescimento da produção agrícola tornaram-se tão expressivas que os rendimentos 
provenientes do sector agrícola permitiram financiar parcialmente o programa de industrialização 
prosseguido pelo México (Dunn, 2000). Contudo, a partir deste período assiste-se à queda da produção. 
Podemos considerar que esta degradação da produção agrícola decorreu essencialmente da incapacidade 
do Estado em adaptar os objectivos da política agrícola à nova realidade, que se torna evidente no 
conjunto de opções políticas e económicas adoptadas, no período subsequente. 

A tendência inicial para fazer da política agrária um meio de financiamento da industrialização (Gordillo et 
al, 1998), como se verificou em muitos países em desenvolvimento, marginalizou os problemas 
específicos do sector que, não tendo resposta, tendeu para a estagnação.  

Por outro lado, a opção política e económica de manter os preços dos bens agrícolas fixados 
administrativamente, criou os incentivos contrários ao crescimento do sector.  Esta opção encontrava-se 
em linha com a opção do Governo de promover bens para exportação. Contudo, a crescente segmentação 
do apoio do Estado a bens agrícolas orientados para a exportação conduziu à deterioração da situação 
dos ejidatários, principalmente nos ejidos cuja exploração não estava orientada para a produção de bens 
para o mercado internacional.  

Por fim, e não sendo este ponto directamente relacionado com opções do Governo, verifica-se que quando 
deixou de ser possível aumentar a produção agrícola através da expansão da dimensão da terra, a 
economia rural começou a retrair-se62. Esta retracção tem, contudo, de ser também relacionada com a 

                                                            
62 Em 1990, o sector rural contribuiu apenas em 7% para a formação do Produto Interno Bruto e o rendimento per capita 
na agricultura rondou um terço do rendimento per capita total (Dunn, 2000).  
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produção de cereais sem valor acrescentado, com o objectivo de suprir as necessidades de alimentação 
da população Mexicana63.  

Foi na sequência desta queda da produção do sector agrícola e do novo paradigma sobre as políticas 
mais adequadas para os países em desenvolvimento, que se deu a transição para o regime de 
propriedade privada. Dunn (2000) enfatiza a nova reforma como “uma tentativa, através da especificação e 
imposição da manutenção de novos direitos de propriedade, de promover a disponibilidade e capacidade 
dos produtores agrícolas para investir”64, no sector.  

 

2.2. Transição para o regime de propriedade privada 

Em 198865, iniciou-se um conjunto de reformas no México, tanto ao nível do sector rural, tal como de 
âmbito mais vasto na política macroeconómica, as quais tiveram fortes implicações para a viabilidade 
económica do sector (Davis, 2000). Gordillo et al (1998) sintetizam como pontos fundamentais da reforma, 
a alteração da relação entre os produtores rurais e o Estado e da relação entre os produtores rurais e o 
sector rural. Formalmente, a reforma levou à definição de um novo estatuto para o uso da terra, sua 
propriedade e estrutura de incentivos à sua exploração (Davis, 2000), assente na redefinição do estatuto 
legal da propriedade da terra, ou seja, na alteração do artigo 27º da  Constituição, em 1992.  

Esta alteração consistiu na definição de direitos de propriedade privada dentro do ejido, sustentada pelo 
Programa Nacional de Certificação dos Direitos do Ejido e Lotes Urbanos (PROCEDE), programa 
governamental responsável pela emissão dos títulos de propriedade e pela sua privatização. Nesta nova 
modalidade, era permitido o arrendamento e a venda de parcelas individuais, sempre que a Assembleia do 
Ejido o autorizasse, sendo obrigatório atingir um quórum de 75% dos membros (Muñoz-Piña et al, 2003). 
Um ponto importante a reter prende-se com o facto de não ter sido imposta a privatização da terra, mas 
apenas criado as condições e os incentivos para tal. Não obstante, a parcela comunal dos ejidos tornou-
se, gradualmente, menos significativa.  

                                                            
63 Esta produção era comercializada no mercado interno a preços fixos estabelecidos pelo Estado. 
64 (Dunn, 2000: 220) (tradução da autora) 
65 Consideramos o ano de 1988, ano em que se iniciou o governo de Salinas de Gortari, embora a reforma agrícola tenha 
atingido o auge posteriormente. Contudo é importante notar que desde 1982, com o governo de Miguel de la Madrid, se 
tinham começado a implementar medidas de cariz liberal, dada a crescente pressão nesse sentido.  
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A opção do Governo de promover a transição da propriedade comunal para propriedade privada não se 
prendeu com o acréscimo da escassez de terra, associado à propriedade comum por pressões 
demográficas, ou com o aumento do valor dos recursos, associado a uma maior integração no mercado. 
Esta transição teve por base uma tentativa de dinamizar o investimento no sector, com o objectivo de 
servir os novos interesses definidos na política nacional (Davis, 2000).  

Contudo, ao considerarmos a motivação dos ejidatários na conversão das suas explorações em 
propriedade privada, as razões são distintas e divergem de ejido para ejido (Muñoz-Piña et al, 2003). Em 
ejidos totalmente comunais, nos quais não se podia proceder ao aumento da área de exploração 
correspondente a cada ejidatário, a privatização foi motivada pela possibilidade de aumentar os 
rendimentos (do agregado familiar) e o acesso a terras mais produtivas. Em outros ejidos, procedeu-se 
exclusivamente à privatização das terras mais produtivas porque se pretendia aumentar o controlo sobre 
os investimentos realizados nessas terras. O aumento da população só constituía um motivo para a 
privatização quando a parcela comunal era restrita e não permitia a concessão de novas parcelas a novos 
ejidatários. Por outro lado, quando o aumento da população esteve associado ao acréscimo da migração 
não constituiu qualquer tipo de pressão para a exploração do ejido.  Se considerarmos a privatização da 
propriedade como resultado da sua compra por indivíduos que não pertenciam anteriormente ao ejido, 
nem aos agregados familiares dos ejidatários, a principal motivação parece prender-se com os benefícios 
fiscais inerentes ao ejido, que beneficiavam quem possuía essas terras (Alix-Garcia et al, 2005). 

Podemos, assim, concluir que quando a cooperação entre ejidatários era menos evidente, as motivações 
sugeridas pela escola dos direitos de propriedade parecem potenciar a transição para a propriedade 
privada (Muñoz-Piña et al, 2003). Por outro lado, em ejidos em que as regras66 definidas conseguiram 
sustentar comportamentos cooperativos, esta tendência não se verificou. Mais ainda, podemos considerar 
que a transição para a propriedade privada dos ejidos se prendeu com as características do recurso e com 
as condições económicas subjacentes, como considerado por Henley (2008).  

Na sequência da análise da reforma do sector, é consensual afirmar que os benefícios esperados das 
reformas empreendidas não se realizaram. Para Davis (2000), os ejidatários parecem ter-se conformado 
com a nova situação, ao invés de tentar competir neste novo ambiente económico. Realizamos esta 

                                                            
66 Podemos fazer aqui o paralelismo entre as condições necessárias à cooperação e as condições que permitiram que, 
em alguns ejidos, fossem efectivamente implementados sistemas de monitorização e imposição de sanções.  
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análise com base em três vectores: a criação do mercado da terra, a intervenção do Estado e a resposta 
dos ejidatários.  

 

2.2.1.   Construção de mercados67 

A reforma empreendida pretendia reorientar os sectores produtivos para o mercado, principalmente para o 
mercado externo. No sector rural, a reforma empreendida pretendia limitar a intervenção do Estado no 
sector e aumentar a sua eficiência. Assim, a reforma foi estruturada de forma a permitir a exploração mais 
competitiva e eficiente da terra (Davis, 2000), assente na construção de um mercado de terra, pois 
esperava-se que as forças do mercado68 excluíssem os agentes menos competitivos e que apenas os 
agentes com vantagens comparativas permanecessem na exploração agrícola.  

Na sequência da instabilidade macroeconómica e da prossecução de políticas económicas liberais69, em 
1997, cerca de 80% dos ejidatários tinham iniciado o processo de titularização da propriedade. Como 
consequência, registou-se um aumento da dimensão das propriedades (Davis, 2000). Contudo, este 
aumento não foi igualitário e promoveu a emergência de um novo  grupo de grandes proprietários70, pelo 
que podemos afirmar que o aumento registado para os pequenos proprietários foi inferior ao verificado 
para os grandes proprietários. 

Finan et al (2005) estudaram os ganhos marginais no rendimento associado ao aumento no acesso à 
terra, visto que o acesso a este recurso é, frequentemente, considerado uma forma efectiva de redução da 
pobreza, para o México. Os autores concluiram que o aumento na dimensão da exploração dos pequenos 
proprietários permitiria que estes obtivessem elevados ganhos no rendimento71 através da integração de 

                                                            
67 Consideramos a criação do mercado de terra uma construção, pois a sua definição implica considerar actividades 
associadas ao local onde se realizam as trocas, como a definição de preços, criação de meios de contacto, divulgação de 
informação e troca de direitos de propriedade, facilitada pela existência de regras legais, costumes e práticas que são 
incorporadas nas instituições de mercado. Este constrói-se, assim, como forma de estruturar, organizar e legitimar essas 
actividades (Hodgson, 1994).  
68 Essencialmente, através de condições criadas para facilitar a compra/venda e arrendamento da terra. 
69 A título de exemplo, podemos considerar as restrições impostas na política de crédito e política fiscal.  
70 Esta situação é similar à registada na ditadura de Porfírio Diaz, tal como ao que sucedera aquando da colonização 
Espanhola.  
71 Os maiores aumentos no rendimento estão associados a aumentos da dimensão da terra até 3 ha (Finan et al, 2005). 
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mais membros do agregado familiar na exploração dos recursos, como forma de ultrapassar 
constrangimentos no mercado de trabalho72. Para aumentos superiores na dimensão, os ganhos marginais 
mantém-se constantes. Por outro lado, os ganhos potenciais variam directamente como função de 
características do agregado familiar, capital social e acesso a infra-estruturas.  

A generalidade dos ejidatários não optou pela titularização completa da sua parcela, ficando apenas com 
direito de propriedade privada parcial. Para Gordillo et al (1998)73 esta manutenção prende-se, de certo 
modo, com a lealdade para com a colectividade. Similarmente, e talvez mais importante, a propriedade de 
um ejido e a pertença a uma comunidade, constituíam um factor de segurança, de que os novos 
detentores de propriedade não queriam abdicar (Gordillo et al, 1998).  

Neste sentido, podemos considerar a fraca importância que parece ter sido concedida à dependência de 

percurso. A falta de atenção dada à ligação entre os agentes e o ejido gerou a persistência de direitos de 
propriedade privada incompletos74 que, necessariamente, reduz a eficiência das explorações. Esta falha 
de mercado prende-se directamente com a aplicação de um conjunto de medidas pré-estipuladas sem ter 
em conta as características do sector rural Mexicano. Neste contexto, dificilmente se poderiam atingir os 
objectivos a que a reforma se propunha.  

Embora a análise da literatura não torne claro, podemos considerar que uma consequência se prende com 
o aumento registado das trocas informais, como evidenciado por Rello (2001), ou seja, das trocas que não 
se realizaram no mercado formal nem de arrendamento nem de compra/venda. Não obstante, para 
Gordillo et al (1998), a não participação no mercado formal surge associada à incapacidade de actuar 
neste. As restrições colocadas no acesso ao mercado de crédito limitaram o acesso ao crédito75 para os 
proprietários de terra que integravam os grupos de rendimento mais baixos.  

Como consequência desta dicotomia no acesso ao crédito, assistiu-se à criação de um mercado de terra 
caracterizado por uma estrutura de participação dual. Por um lado, o mercado formal, no qual actuavam os 
grandes proprietários como compradores de terra e pequenos proprietários enquanto vendedores, 
                                                            
72 Pastor e Wise (1997) identificam um conjunto de distorções no mercado de trabalho com o objectivo de manter os 
salários baixos.  
73 A conclusão dos autores tem por base Hirshman (1977). 
74 É importante enfatizar que os grandes produtores de terra, com acesso ao mercado de crédito, tendencialmente 
adquiriram os direitos de propriedade total.  
75 A titularização parcial da terra não podia ser usada como colateral em empréstimos. 
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fomentando um ciclo de concentração76 e acumulação de terras (Gordillo et al, 1998). Por outro lado, no 
mercado informal actuavam, maioritariamente, pequenos proprietários. O aumento da concentração da 
terra emergiu como um paradoxo, dado que aquando da definição das novas condições de exploração do 
recurso77 se tinha estabelecido, concretamente, que tal não deveria suceder (Dunn, 2000). 

Rello (2001) considera que, como consequência desta participação fragmentada no mercado de terra, os 
pequenos proprietários se refugiaram no arrendamento através dos contratos agrários78, ao invés da 
compra e venda de propriedades. Não podemos marginalizar esta tendência para o arrendamento da 
terra, visto que estes contratos chegaram a ser realizados por cerca de um terço dos ejidatários.  

Podemos considerar que foi uma forma dos pequenos proprietários mitigarem o risco percepcionado e, 
simultaneamente, ultrapassarem as restrições colocadas no acesso ao crédito. Perante a persistência de 
mercados incompletos, Rello (2001) considera que estes contratos constituem uma estratégia dos 
ejidatários para ultrapassar os efeitos negativos subjacentes àqueles. Como consequência, o mercado de 
terra no período pós-reforma de 1988 caracteriza-se pela persistência de custos de transacção muito 
elevados.  

 

2.2.2.  Intervenção do Estado e políticas públicas 

A reforma empreendida estabelecia como objectivo a redução do papel do Estado no sector agrícola. Esta 
diminuição da intervenção do Estado encontrava-se de acordo com a reorientação ideológica política de 
cariz liberal. Assim, assistiu-se à forte retracção da participação do Estado na economia e, 
especificamente, no sector rural. 

                                                            
76 É importante notar que, segundo o censo realizado no México, a maioria dos ejidatários refere um aumento na 
dimensão da terra explorada. Contudo, este aumento é muito mais significativo para os grandes proprietários e para os 
novos grandes proprietários (Muñoz-Piña et al, 2003).  
77 Apesar de se considerar que a cooperação entre ejidatários e pequenos produtores devia aumentar, facilitando nestes 
casos a aquisição de terras, a concentração foi explicitamente excluída dos objectivos.  
78 O autor considera estes contratos como arranjos institucionais caracterizados por relações de confiança, que se 
realizavam num local em que os vários agentes se encontram, não constituindo necessariamente um mercado. As 
relações e trocas que aí se estabelecem regem-se por normas culturais e relações de confiança entre os vários agentes e 
eram, na sua maioria, informais.  
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Embora o Estado continuasse a intervir no sector rural, os seus instrumentos de intervenção foram 
alterados. Até então, o Estado participara, de forma transversal, em áreas como a modernização do 
sector, através da promoção de infra-estruturas e do investimento público (Pastor & Wise, 1997), da 
promoção do acesso a assistência técnica (Davis, 2000) e dos incentivos criados como forma de reorientar 
a produção para produtos de valor acrescentado79. No período pós-reforma, o Estado abandonou estes 
instrumentos e a sua intervenção caracterizou-se pela criação de programas e iniciativas alinhados com a 
reforma empreendida e, consequente, com a transição da economia rural para uma economia de mercado. 
Exemplo deste novo modelo de intervenção foi a queda de 82% do investimento público no sector, apenas 
nos primeiros 7 anos da reforma (Pastor & Wise, 1997).  

Como instrumentos de intervenção do Estado no sector, foram criados dois programas governamentais: o 
Programa Directo de Apoio Rural (PROCAMPO) e o Programa Nacional de Solidariedade (PRONASOL), 
com o objectivo de criar as condições para a transição (Pastor & Wise, 1997). Davis (2000) considera que 
um dos impedimentos para a reforma do sector foi, justamente, a aplicação ineficiente destes dois 
programas.   

Aqueles programas pretendiam, em parte, facilitar o acesso ao crédito, tendo por base a ideia de que a 
modernização do sector devia assentar no investimento privado que, para tal, precisava de financiamento. 
É importante evidenciar que estes programas pretendiam, assim, substituir as funções empreendidas no 
período pré-reforma pelo Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL)80.   

O BANRURAL constituía a principal forma de aceder ao crédito nas zonas rurais onde se concentravam os 
ejidos. Consequentemente, a retracção do Estado na economia, implicou a incapacidade de aceder a este 
mercado nas zonas rurais81. Ou seja, neste caso não estamos apenas perante uma não intervenção do 
Estado no sector, mas perante a eliminação de instituições cruciais ao seu funcionamento eficiente. Stiglitz 
(1996) enfatiza que a intervenção do Estado se deve caracterizar pela criação de condições para a 
exploração que permitam o crescimento. A forma como o Estado interveio não permitiu a criação dessas 
condições. 

                                                            
79 Não obstante a existência destes incentivos no período pré-1988, a sua concretização não é clara, tendo por base a 
análise da literatura efectuada.  
80 O BANRURAL concedia empréstimos a taxas de juros mais baixas que as praticadas no mercado.  
81 Podemos considerar que a eliminação do BANRURAL implicou a emergência de um mercado incompleto.  
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O impacte dos programas criados foi extremamente limitado na prossecução dos objectivos a que se 
propunham. O PROCAMPO permitiu acesso ao mercado de crédito, mas essencialmente aos grandes 
proprietários, visto que o montante a que se podia aceder decorria da dimensão da propriedade explorada 
(Dunn, 2000), acabando por ter um impacte residual no aumento do rendimento disponível dos pequenos 
proprietários (Pastor & Wise, 1997). No caso do PRONASOL, o volume de capital era muito limitado, 
principalmente quando comparado com os valores anteriormente concedidos pelo BANRURAL (Pastor & 
Wise, 1997).  

Além de facilitar o acesso ao crédito, o PROCAMPO concedia apoios directos à produção. Contudo, a 
forma como desenvolveu estes apoios constitui um dos maiores paradoxos das políticas prosseguidas 
face aos objectivos da reforma. Segundo Davis (2000), face à forma como o programa foi implementado, 
os indivíduos percepcionaram, erroneamente, que para continuar a aceder a este programa deviam 
cultivar cereais básicos. Ainda que não premeditados, os incentivos criados ao cultivo do milho foram 
evidentes e os ejidatários adaptaram-se a esta  circunstância.  

Como consequência, esta adaptação implicou a expansão do cultivo de milho, acompanhada pelo 
aumento da monocultura e pelo aumento da vulnerabilidade económica da maioria dos ejidatários. 
Consequentemente, a dependência da maioria dos ejidatários e a situação de instabilidade 
macroeconómica, associadas à tendência acentuada para a diminuição  do preço deste cereal, levaram à 
diminuição do rendimento familiar e à necessidade de procurar novas fontes de rendimento82.  

Um ponto muito relevante sobre a actuação do Estado neste sector, prende-se com a utilização das 
políticas públicas para beneficiar os interesses dos grupos no poder. Neste ponto, torna-se necessário 
fazer o paralelo com a actuação do Estado no período pré-reforma.  

Como evidenciado na secção anterior, a corrupção e captura de poder por elites políticas limitou a 
eficiência dos ejidos. Por outro lado, Pastor e Wise (1997) evidenciam críticas dirigidas ao PRONASOL 
que sugerem a utilização deste para promover a aceitação política do PRI83 e, assim, diminuir conflitos 
políticos e sociais resultantes da implementação da reforma. Neste sentido, podemos considerar que a 
política económica seguida nos dois períodos foi, frequentemente, capturada pelos interesses políticos. A 
utilização da política económica para prosseguir fins políticos prejudica a confiança dos proprietários no 
                                                            
82 Como será abordado na secção III. 
83 Partido Revolucionário Institucional.  
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Estado e nas regras do jogo, condicionando as suas opções. Por outro lado, e como consequência, não 
permite a criação dos bens públicos que facilitam a interacção entre os agentes e aumenta os custos de 
transacção associados às trocas que se realizam. Tal facto é de extrema relevância na análise da 
eficiência dos dois modelos de propriedade considerados. Podemos, assim, considerar que o Estado 
permitiu a persistência de instituições ineficientes (no período pré-reforma) e de um vazio institucional (no 
período subsequente), o que condicionou a eficiência associada aos dois modelos.  

À semelhança do que sucedeu no acesso ao mercado da terra, assistiu-se à emergência do recurso ao 
crédito no mercado informal, essencialmente assente em prestamistas locais (Rello, 2001). Este mercado 
informal apresenta semelhanças com outros mercados de crédito informais, caracterizando-se pelas 
elevadas taxas de juro quando comparadas com as taxas praticadas no mercado formal.  

Esta situação foi, posteriormente, colmatada com a emergência de cooperativas e organizações de 
produtores agrícolas, com o objectivo de diminuir os custos de transacção, tendo os principais 
beneficiários destas cooperativas e organizações sido os pequenos proprietários84 (Davis, 2000). Não 
obstante a emergência destas cooperativas, não foi possível encontrar dados sobre o número de 
pequenos proprietários que recorreu a estes serviços e, assim, analisar o peso que elas tiveram para 
ultrapassar os constrangimentos vigentes. Rello (2001) evidencia, contudo, que esta opção não foi 
generalizada, tendo grande parte dos pequenos proprietários recorrido ao mercado informal.  

Na análise da (não) intervenção do Estado, é necessário considerar também uma medida que, adoptada 
no período pré-reforma, foi mantida no período que se seguiu e constituiu, conjuntamente com as 
restrições no acesso ao crédito, um dos principais constrangimentos à modernização do sector: a 
continuação da fixação do preço para o milho e o feijão. A fixação de preço foi abolida para o grupo de 12 
produtos incluídos no período pré-reforma, à excepção do feijão e do milho, cujos preços fixos foram 
aumentados em 15% (Dunn, 2000).  

Como já foi evidenciado, um dos objectivos definidos pela reforma agrícola prendeu-se com a transição 
para a produção de bens agrícolas de rendimento mais elevado e a orientação para o mercado externo. 

                                                            
84 Embora não seja objecto deste trabalho, podemos considerar que a emergência destas associações comunitárias de 
crédito, compreende uma resposta dos pequenos proprietários a uma falha de mercado e a uma falha de Estado, de 
acordo com o que foi considerado inicialmente como uma das motivações para a emergência de organizações de gestão 
comunitária de comuns.  
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Contudo, face à manutenção dos preços fixos num período de incerteza85, a produção dos dois bens 
constituía uma fonte de rendimento estável e de baixo risco (Gordillo et al, 1998), com custos baixos 
associados à sua produção  fomentada pelo PROCAMPO (Davis, 2000). Assim, a produção de milho e 
feijão aumentou, também potenciada pela orientação dos produtores para estes bens (Pastor & Wise, 
1997), de baixo valor acrescentado, num quadro de maior abertura económica do México86.  

Este incentivo à produção de milho e feijão fomentou, ainda, a diferenciação entre os vários modelos de 
propriedade. Nas pequenas propriedades, a produção de 31% dos produtores chegou a orientar-se 
unicamente para a auto-suficiência; por outro lado, nas grandes propriedades promoveu-se a 
especialização da produção com fins comerciais87.  

Um outro ponto em relação à acção do Estado, foi a não criação de condições para facilitar o acesso ao 
mercado, como, por exemplo, a construção de infra-estruturas rodoviárias entre comunidades ou a difusão 
de informação sobre preços. Finan et al (2005) mostram como comunidades com acessibilidades 
rodoviárias foram capazes de obter rendimentos maiores e (parte dos produtores) conseguiram 
especializar-se na produção para o mercado.  

Os programas desenvolvidos pelo Estado, bem como as medidas empreendidas, foram incapazes de criar 
as condições e os incentivos para dinamizar o sector rural, tendo, por vezes, levado os produtores a tomar 
decisões com resultados opostos aos que se pretendiam. Por outro lado, a intervenção do Estado criou 
incentivos que foram percepcionados de forma errónea pelos produtores, constituindo, também, sinais 
errados para o mercado, que reagiu de acordo com os mesmos, condicionando a prossecução dos 
objectivos propostos. 

 

                                                            
85 Em 1994, iniciou-se uma crise cambial no México, que originou uma forte desvalorização da moeda, altos níveis de 
inflação e forte instabilidade macroeconómica.  
86 Esta situação foi exacerbada pelo aumento da abertura do México ao exterior e pelo aumento da competição 
internacional para os produtos agrícolas (Dunn, 2000).  
87 Esta especialização foi facilitada pela distribuição de sementes.  
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2.2.3. Reacção dos ejidatários 

No período pré-reforma, a contribuição do sector agrícola para o Produto Interno Bruto era já fraca88. 
Contudo, Pastor e Wise (1997) evidenciam que a absorção de mão-de-obra pelo sector permanecia 
elevada, registando valores superiores aos verificados em vários países da América Latina, como o Chile 
ou a Argentina. Para Rello (2001), a reforma empreendida implicou que muitos ejidatários tivessem de 
incorrer em estratégias de sobrevivência, que se caracterizaram pela perda de importância da componente 
proveniente dos ejidos na formação do rendimento dos agregados familiares. 

Novamente, torna-se necessário fazer aqui o paralelo com a situação verificada no período pré-reforma, 
em que já se assistia à tendência para a diversificação das actividades produtivas como forma de 
aumentar o rendimento. Contudo, podemos considerar que, neste período, a contribuição dos diferentes 
factores se alterou e, simultaneamente, que a proporção da componente de rendimento proveniente do 
ejido diminuiu (Rello, 2001). Assim, como consequência da implementação da reforma, assistiu-se ao 
desenvolvimento de novas actividades e ao aumento dos fluxos migratórios. 

Ao nível do envolvimento em novas actividades, podemos analisar este acréscimo tendo por base a 
dimensão da propriedade explorada pelos agricultores. Segundo Rello (2001), a proporção de rendimento 
do agregado familiar que advém de actividades relacionadas com a exploração agrícola correlaciona-se 
positivamente com a dimensão da propriedade explorada. Neste sentido, quanto maior a propriedade 
explorada, maior a componente do rendimento com origem no sector agrícola. 

Visto que a reforma empreendida potenciou (como analisado na secção anterior) a concentração e 
acumulação de terra por uma parte restrita da população, com rendimentos mais elevados e com maior 
capacidade de acesso ao mercado de crédito, podemos considerar que os grandes proprietários 
beneficiaram da sua condição, o que lhes permitiu a especialização no sector agrícola. Simultaneamente, 
não podemos negligenciar a capacidade que os grandes produtores tiveram para investir na inovação e 
modernização do sector que decorrer também da facilidade de acesso ao crédito, o que potenciava os 
rendimentos provenientes do mesmo. 

                                                            
88 Se no período do milagre Mexicano, o sector agrícola tinha desempenhado um importante papel na formação do 
Produto Interno Bruto, a opção por uma estratégia de Industrialização por Substituição de Importações que marginalizou o 
sector agrícola, levou a uma perda gradual da importância do sector. 
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A incapacidade de acesso a assistência técnica, sistemas de irrigação ou a sementes de rendimento mais 
elevado, serviços que anteriormente eram providenciados pelo Estado, não permitiu aos pequenos 
competir com os grandes proprietários, que tinham os recursos necessários para investir em condições 
que lhes permitiria aumentar o rendimento. É importante notar que, no período da reforma, se assistiu a 
um retrocesso tecnológico que afectou a maioria dos ejidos, independentemente da sua dimensão. 
Contudo, a única medida que persistiu foi a atribuição de sementes de milho modificadas às maiores 
explorações, o que favoreceu, novamente, os grandes proprietários (Gordillo et al, 1998). 

Este contexto foi particularmente desfavorável aos pequenos produtores, visto que, por um lado, não 
tiveram oportunidade para aumentar o rendimento do agregado familiar e, por outro lado, como 
consequência, não reuniram as condições para explorar de forma mais eficiente os seus recursos 
agrícolas (Gordillo et al, 1998). Nestes casos, assistiu-se ao aumento da utilização da mão-de-obra 
familiar, factor que se encontrava disponível e cuja modificação constituía a única possibilidade de 
aumentar a produção. 

O envolvimento em novas actividades, como resposta ao novo modelo agrícola, deu-se com base na 
diversificação de actividades, dentro e fora do sector. No período pós-reforma, assistiu-se à profusão de 
actividades fora do sector agrícola, como por exemplo o trabalho assalariado, que se tornou a principal 
fonte de rendimento das famílias rurais (Rello, 2001). Por outro lado, dentro do sector aumentou a criação 
de gado e muitos pequenos agricultores tornam-se trabalhadores assalariados noutras explorações, o que 
não implicava o abandono das suas respectivas explorações (Davis, 2000). Ou seja, aumentou a prática 
de actividades que, embora relacionadas com o sector, não estavam directamente relacionadas com a 
agricultura.  

Um ponto importante a reter relaciona-se com o aumento da criação de gado. Davis (2000) enfatiza que 
este aumento se prende com as dificuldades em aceder ao crédito no mercado formal, ou seja, constitui 
uma resposta directa às condições criadas pela inexistência de instituições. A criação de gado emergiu 
como uma forma de poupança. De forma oposta, a desflorestação89 aumentou, como consequência dos 
incentivos delineados na política das florestas que geravam rendimentos inferiores à exploração agrícola, 

                                                            
89 Como já evidenciado, as áreas florestais encontravam-se, normalmente, associadas às partes comunais do ejido.  
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não sendo totalmente claro de que forma esta tendência, isoladamente, afectou o comportamento dos 
pequenos e dos grandes produtores90 (Alix-Garcia et al, 2005). 

A opção dos produtores agrícolas de se envolverem em novas actividades foi prosseguida como uma 
forma de aumentar os rendimentos. Todavia, é importante notar que os produtores se envolveram em 
diferentes actividades, de acordo com os seus rendimentos, ou com a dimensão da propriedade 
explorada. Rello (2001) evidencia que os grandes proprietários se envolveram em actividades com 
rendimentos expectáveis mais elevados. Neste sentido, podemos considerar que assistimos à 
especialização de tarefas de acordo com os recursos e activos dos agricultores, mas também com a 
educação, proximidade das cidades e vilas, acessibilidade a estas regiões e os fins com que os 
agricultores exploram as suas propriedades. 

Perante as várias relações que se estabelecem entre a dimensão da propriedade e a capacidade de 
aumentar o rendimento do agregado, podemos considerar que umas das consequências da política rural 
no período pós-reforma contribuiu para o aumento da disparidade dos rendimentos dos vários agentes e 
para o aumento das assimetrias no contexto rural (Pastor & Wise, 1997), tendo frequentemente acentuado 
divergências de rendimento já patentes no período pré-reforma. Como consequência, e com base nos 
resultados evidenciados por Rello (2001), a política seguida foi incapaz de actuar sobre as causas da 
pobreza no sector rural Mexicano.  

Uma segunda estratégia para aumentar o rendimento prendeu-se com o aumento das migrações, que se 
registaram internamente entre diferentes regiões Mexicanas e externamente para outros países, 
preferencialmente os Estados Unidos da América (Pastor & Wise, 1997). Contudo, este facto não pode ser 
dissociado da facilidade acrescida que os ejidatários agora tinham em migrar sem o risco de perderem a 
propriedade da terra91.  

Os migrantes desempenhavam actividades no sector agrícola e não agrícola (Rello, 2001). Apesar do 
aumento das migrações não constituir um efeito esperado da aplicação da reforma no sector, mas uma 

                                                            
90 No estudo citado, a localização geográfica, o tipo de floresta, as opções dos ejidos e as instituições presentes na 
comunidade influenciaram a tendência para a desflorestação, o que dificulta a determinação do peso da dimensão da 
propriedade.  
91 Como vimos anteriormente, se uma parcela de propriedade não fosse explorada, esta poderia ser expropriada pela 
Assembleia Ejidataria. 
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consequência que se registou devido à necessidade dos agentes aumentarem o seu rendimento, podemos 
registar dois efeitos positivos desse aumento.  

Por um lado, as remessas dos emigrantes passaram a assumir um papel preponderante na formação do 
rendimento dos agregados familiares em que um elemento migra (Pastor & Wise, 1997). Como 
consequência, os pequenos proprietários que não reuniam as condições para aceder ao mercado de 
crédito (por exemplo, por não poderem utilizar a propriedade como garantia hipotecária nos empréstimos) 
encontraram nas remessas uma forma de acesso ao financiamento. Por outro lado, produtores que 
migraram e desempenharam funções de trabalho assalariado no sector agrícola, copiaram técnicas de 
gestão e produção mais modernas que depois replicaram nas suas próprias explorações92 (Davis, 2000).  

Pastor e Wise (1997) evidenciam, contudo, que embora tenham surgido várias estratégias de adaptação 
ao novo contexto do sector, os ejidatários com menores rendimentos foram incapazes de aceder às 
mesmas. A falta de recursos para migrar, tal como a incapacidade de participar activamente no mercado 
de trabalho, não permitiram que os ejidatários mais desfavorecidos se envolvessem nessas actividades, 
limitando a sua capacidade de aumentar os rendimentos. Esta incapacidade acabou por se traduzir num 
aumento da produção para auto-subsistência para estes grupos de rendimento mais baixo. Ou seja, o 
novo sistema que estruturou o sector rural também marginalizou a maior parte dos ejidatários, em 
particular os que se orientaram para a auto-subsistência, dada a sua incapacidade de aceder a actividades 
e instituições criadas pela não intervenção do Estado no sector.  

  

                                                            
92 Este ponto é relevante, dado que, frequentemente, as migrações eram sazonais e não implicavam o abandono das 
explorações pelos ejidatários (por exemplo para os Estados Unidos da América).  
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Conclusão 

O modelo desenvolvido por Ostrom permite rejeitar a ideia de Hardin de que a gestão comunitária tende 
sempre para a tragédia. Ao integrar a decisão dos agentes e a sua capacidade de definir regras na gestão 
de recursos, a sua análise reconhece a multiplicidade de modelos que permite atingir elevados níveis de 
eficiência e conservação dos mesmos, sem que tal inclua, invariavelmente, a imposição de direitos de 
propriedade privada ou pública. A propriedade privada permite atingir resultados superiores, se se verificar 
a presença de um conjunto de outras condições que, raramente, se encontra na economia. A comparação 
entre direitos de propriedade privada e direitos de propriedade comunitária enfatiza, assim, que os niveís 
de eficiência, em cada um destes regimes, pode ser similar.   

Contudo, com o objectivo de realçar a capacidade dos agentes de cooperar na gestão de recursos, 
Ostrom marginaliza as interligações que se estabelecem entre comunidade e Estado e a forma como a 
intervenção deste influencia a comunidade. Uma maior integração da acção do Estado na gestão de 
recursos e do papel deste na relação que se pode estabelecer entre comunidade e mercado, permitiria 
uma maior adaptação do modelo de Ostrom à realidade, quer na exploração de recursos, quer na 
emergência de modelos de gestão comunitária. Parece-nos evidente, após a análise realizada, que o 
sucesso da gestão comunitária está fortemente associado aos princípios necessários enunciados por 
Ostrom, mas também à capacidade do Estado criar as instituições capazes de sustentar a implementação 
das regras definidas pela comunidade e criar os sinais certos que regem a acção dos agentes envolvidos 
na exploração. Neste sentido, um novo princípio necessário à gestão de recursos comuns deveria ser 
introduzido no modelo desenvolvido, ou integrado de forma explícita num princípio já existente. 

A necessidade de interligação entre comunidade e Estado é explicitada no caso de estudo analisado, que 
se centra na transição da propriedade comunitária para propriedade privada, no México, em 1992, no 
âmbito da reforma liberal empreendida. A relevância desta experiência prende-se com o reconhecimento 
de que a exploração comunitária assentava numa estrutura económica, social e política, o ejido, o que 
permite evidenciar a importância da estrutura social e política no sucesso das reformas económicas 
empreendidas.  

A estrutura de exploração comunitária no México reunia todos os princípios necessários à gestão 
sustentável de recursos, enunciados por Ostrom, não obstante a grande diversidade de situações que 
existia entre os diferentes ejidos. Contudo,a presença destes princípios não contribuiu para a continuidade 
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da gestão comunitária de recursos, pois os objectivos da política agrícola foram alterados. A não 
integração de factores externos no seu modelo de análise constitui a principal crítica que fazemos a 
Ostrom. De facto, no caso de estudo aqui analisado, esses factores foram determinantes na transição de 
um regime de exploração de propriedade comum para um regime de exploração de propriedade privada.  

A titularização da propriedade não foi uma consequência do aumento de pressões demográficas, nem da 
degradação dos recursos ou da sua sobreexploração, mas sim da alteração dos objectivos para o sector. 
Embora, em geral, a exploração do ejido tenha sido eficiente, é importante evidenciar que a sua estrutura 
organizacional era muito rígida e que alguns constrangimentos à exploração podem ter advindo dessa 
rigidez, nomeadamente pela presença, no ejido, de muitos agentes que não eram ejidatários, o que não 
pode ser dissociado da necessidade de expansão da dimensão da propriedade.  

As medidas implementadas com a reforma não permitiram obter as taxas de crescimento, nem o nível de 
eficiência esperado. A reforma empreendida com o objectivo de limitar a intervenção do Estado e de 
promover um sector agrícola dinâmico e orientado para a comercialização de bens de valor acrescentado, 
foi incapaz de impulsionar esta transformação. E não foi possível porque as medidas eram desadequadas 
em relação à realidade Mexicana. Assim, a política agrícola e económica prosseguida foi incapaz de 
superar os constrangimentos existentes e não se adequou aos constrangimentos que desde então 
surgiram, dado que no desenho da reforma as características iniciais (económicas e sociais) não foram 
tidas em conta.  

Na sequência da reforma empreendida, e dada a nova estrutura de intervenção do Estado, o sector 
agrícola ficou perante um vazio institucional, situação que Gordillo et al (1998) caracterizaram como a 
desinstitucionalização do ejido. O quadro institucional desenvolvido após 1988 não reflectia a realidade da 
economia Mexicana, o que, consequentemente, não permitiu que ela respondesse aos incentivos criados, 
tal como se esperava.  

Antes da reforma, o ejido registava níveis de eficiência similares aos da propriedade privada, quando 
comparadas explorações da mesma dimensão. A queda na produtividade que se registou no ejido, no 
período anterior à reforma, estava relacionada com as restrições colocadas pelo Estado ao 
desenvolvimento do sector, com base na política industrial prosseguida.  

Por outro lado, no período posterior à reforma, a eficiência no sector não aumentou. A persistência de 
direitos de propriedade privada incompletos, que resultaram não apenas das condições criadas mas da 
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ligação e percepção que os ejidatários tinham em relação às suas explorações, foi uma das principais 
limitações ao aumento da eficiência. Outra limitação prende-se com a criação de sinais errados e com a 
abrupta saída do Estado do sector, facto que não permitiu institucionalizar o novo regime de propriedade. 
Ou seja, a eliminação da intervenção do Estado foi exacerbada pela inexistência e incapacidade de criar 
novas instituições adaptadas ao período que se seguiu à reforma.   

Podemos concluir que a propriedade comunal era considerada ineficiente por não permitir a transferência 
de direitos de propriedade e pela forte associação que existia entre o sector ejidatário e o Estado. A 
propriedade privada foi ineficiente pela incapacidade de se adaptar à realidade, o que se traduziu na não 
aquisição de direitos de propriedade completos e na falta de condições para promoção do 
desenvolvimento do sector.  

Considerou-se que a saída do Estado do sector deveria permitir eliminar as distorções percepcionadas. 
Contudo, no período pós-reforma, assistimos à emergência de novas distorções que, embora distintas, 
tiveram efeitos negativos mais significativos para o sector que as registadas no período anterior.  

A primeira reforma agrária (iniciada em 1917) permitiu diminuir as desigualdades de rendimento entre os 
proprietários de terra. Um aspecto preponderante, na segunda reforma agrária (iniciada em 1988), prende-
se com o seu enviesamento, que sustentou o reaparecimento de uma nova classe de grandes 
proprietários. Este enviesamento foi exacerbado pela falta de coerência das medidas e políticas 
empreendidas, que permitiu que unicamente um pequeno grupo da população beneficiasse da reforma. Os 
ganhos da privatização da terra foram desiguais, polarizando a sociedade. Contudo, tal parece ser uma 
característica persistente na economia Mexicana, a que o Estado não tem conseguido responder, tendo 
muitas vezes criado as condições para o seu aparecimento.  

Os objectivos da reforma não se concretizaram, existindo uma clara divergência entre os objectivos 
propostos e os resultados observados. No período pós reforma, verificiou-se uma especialização dos 
pequenos proprietários na agricultura de subsistência, o aumento da produção de cereais de baixo valor 
acrescentado e o envolvimento dos pequenos proprietários em actividades diversificadas, tudo como 
estratégia para mitigar o risco e aumentar o rendimento disponível.  

Simultaneamente, e não obstante o objectivo de transformação, para a economia rural, de um modelo 
tradicional para o de mercado, o acesso ao último ficou limitado. A persistência de mercados incompletos 
e ineficientes tornou-se um constrangimento à participação dos pequenos proprietários. Assim, como 
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resultado, assiste-se a um aumento do peso dos mercados informais, nomeadamente no acesso ao 
crédito, e nos acordos realizados entre proprietários sem recorrer ao mercado. 

A reacção dos ejidatários evidencia a capacidade dos agentes de resposta a alterações em sistemas 
complexos e adaptação a novas situações, com o objectivo de aumentar o rendimento face aos riscos 
percepcionados. Contudo, no final da reforma empreendida, deixa de se poder caracterizar o ejido como 
uma estrutura primordialmente agrícola, visto que a adaptação à reforma se realizou, essencialmente, fora 
do sector. A reacção dos ejidatários aos incentivos criados, não se encontrava, necessariamente, 
relacionada com actividades que permitiriam promover o crescimento do sector. Para dinamizar o sector 
agrícola torna-se, assim, necessário realinhar as condições existentes com a necessidade de garantir que 
as regras do jogo promovem os objectivos definidos de crescimento.  

A literatura analisada é consensual ao afirmar que para o México atingir taxas de crescimento capazes de 
sustentar os novos objectivos de desenvolvimento do país é necessária uma reconfiguração da sua 
estrutura institucional. Esta transformação implica quer uma adequada estrutura de apoio e incentivos do 
Estado, quer a implementação de uma nova reforma agrária, caracterizada pela sua adequação às normas 
políticas, sociais e jurídicas que envolvem a economia93.  

  

                                                            
93 Esta intervenção foi reconhecida no ano de 1996 e reafirmada em 2000, e as políticas empreendidas alteraram-se 
desde então. Contudo, os instrumentos de intervenção do Estado continuam a parecer-nos insuficientes para prosseguir o 
objectivo de reestruturação da economia.  
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