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Introdução
Para começar, uma história. Em 1969 fui ao Brasil para fazer um estudo de campo
sobre os impactos sócio-ambiental de um programa governamental que visava
aumentar as capturas de pescado pela introdução de redes de náilon nas
comunidades de pescadores artesanais da Bahia. (Cordell, 1973). No entanto, eu
estava totalmente despreparado para o cenário que emergiu do estudo de como os
locais de pesca eram classificados, de onde os mestres decidiam pescar e como
competição e conflito surgiram entre os pescadores de rede de náilon e as redes
tradicionais de cerco. Começou a se delinear o padrão de um intrincado e complexo
sistema local de direitos de pesca sobre pontos localizados na área estuarina e
costeira. Ao mesmo tempo, por falta de uma denominação melhor chamei esse
sistema de apropriação social marítima, um conjunto de regras que organizavam o
acesso ao território, mas sem um estatuto legal que o amparasse (Cordell 1974:19).
Trabalhos de campo subseqüentes ( Diegues, 1983, 1991) e em muitas
sociedades tradicionais de pescadores ao redor do mundo (Acheson, 1981;
Johannes, 1978; Mc Cay e Acheson, 1987) revelaram como as comunidades,
freqüentemente criam seus próprios sistemas de apropriação social do mar e
arranjos de direitos de uso, com princípios sofisticados e inclusão-exclusão (
algumas vezes, em contradição com os sistemas oficiais de regulamentação da
pesca). Práticas de apropriação social do mar foram consideradas mais freqüentes
que o conhecido até então na pesca artesanal. ( DeAlessi, 1998; Ruddle e Akimichi,
1984; Smith, 1992). Essa notícia é boa e ruim para as autoridades da pesca e gerou
muitos debates sobre o potencial desses sistemas, que podem funcionar como
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limitação de entrada na pesca, de apresentar vantagens para a conservação e de
poderem ser incorporados nos modernos sistemas de administração pesqueira.
(Christy, 1982; Polunin, 1990;Wright, 1990) .
Os objetivos e funções dessa apropriação social do mar podem ir desde
controlar intencionalmente o acesso aos recursos pesqueiros, diminuir a competição
de pescadores de fora da comunidade, administrar o espaço de uso de equipamentos
de pesca para reduzir conflitos internos e em alguns casos, controlar o próprio
esforço de pesca.( Acheson, 1981; Cordell, 1977; Hviding, 1988; Johannes, 1978).
Em comunidades tradicionais

as tradições de apropriação social do mar tem

tendência a se basear não em estratégias de susbistência, mas em crenças culturais e
valores que se relacionam mais com construir e manter a identidade social e um
sentido do lugar ( Cordel, 1989, Nietschmann, 1989). A analise que segue pretende
enfatizar o significado cultural dos sistemas locais de apropriação social do mar que
tem implicações para o direcionamento futuro da conservação marinha e do manejo
pesqueiro em áreas tropicais. Há uma necessidade premente de uma documentação
mais extensiva e uma melhor compreensão

dessa dimensão complexa

da

propriedade comunal no mar ( Cordell 1993 a), especialmente para os povos nativos
hoje descobrem que são cercados , senão geo-referenciados por um conjunto de
sistemas de informações geográficas e áreas protegidas. ( Cordell 1996;Poole 1995)
A década de 90 assistiu a uma verdadeira explosão de trabalhos sobre esse
tópico e temas relacionados com o uso comunitário dos recursos naturais, em
diversas disciplinas, países e culturas.
O objetivo deste trabalho não é fornecer uma revisão completa da literatura
sobre apropriação social marítima, mas selecionar alguns estudos mais ilustrativos
e relatórios de projetos de conservação com a finalidade mostrar como direitos mais
claramente definidos e as práticas de apropriação social do mar tem um papel crítico
a desempenhar no planejamento e manejo de áreas protegidas marinhas; e indicar
as causas da persistência dos sistemas de apropriação social na pesca, ainda que
algumas vezes interpretados como aliados na cruzada internacional para conservar a
biodiversidade, possam se converter em um tema central, com um apoio maior dos
grupos de conservação e instituições de administração pesqueira.
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Desde o início é necessário se enfatizar que estamos ainda na fase de
descobrir, documentar, e entender o papel desses sistemas na gestão da pesca e dos
ambientes marinhos ao redor do mundo ( Cordell 1991, 1993;Hdving, 1988). A apropriação
social do mar, e seu primo, a apropriação social do mar tradicional, termo cunhado por
pesquisadores do Pacífico Sul ( Johannes e MacFarlane, 1991; Hviding e Baines, 1992) não
são temas ultrapassados. Também não podem ser reduzidos a conceitos vagamente
definidos como “ direitos do usuário” na pesca ou em sistemas de uso comunitário de
recursos naturais. Isso seria muito simplista. Mais que nunca, esforços mais coordenados
deveriam ser feitos para ampliar a pesquisa, documentação etnográfica detalhada e
investigação aplicada sobre o tema. Apesar de uma literatura inter-disciplinar ampla sobre
as sociedades de pescadores, nós ainda dispomos de uma visão fragmentada da distribuição
e características dos sistemas de apropriação social do mar, especialmente no litoral
tropical. Por exemplo, nas Ilhas Molucas, a pesquisa de Zemer ( 1994) indica que a gestão
tradicional marinha é mais difundida que se supunha no caso da Indonésia ainda que,
aparentemente, nesse país, os sistemas de apropriação social costeira e insular

estão

integrados à cultura local, e operam de forma diferente daqueles existentes em outras ilhas
do Pacífico ( Polunin, 1990; Zemer, 1994)
A apropriação social do mar, políticas e escalas no trabalho de conservação
marinha
Este é o momento oportuno para olhar, de forma crítica, esses temas uma vez que
determinados processos estão mudando o escopo do manejo marinho: crises de sobre-pesca
e

crescente

degradação

estabelecimentos de áreas

dos

ambientes

aquáticos

proveniente

do

continente;

protegidas; pressa em propor perspectivas de manejo

comunitário de recursos sem saber exatamente o que isso significa, especialmente no que
diz respeito às comunidades tradicionais litorâneas; manejo costeiro integrado que abarca
regiões inteiras;crescimento da urbanização e interesse por pescarias certificadas. A
necessidade de um entendimento melhor da apropriação social do mar e um leque amplo
de interesses em áreas costeiras também aparecem num momento em que, atraídas por
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projetos de desenvolvimento,

as comunidades de pescadores

não estão totalmente

conscientes dos limites de suas economias e dos recursos naturais comunitários.
Não são somente problemas de manejo técnico-científico, mas direitos
fundamentais ao uso dos recursos e questões de justiça social que estão em jogo e
necessitam de

solução; deveriam as comunidades de pescadores com tradição em

apropriação social do mar ter prioridade em iniciativas marinhas? Como isso seria possível
sem privilegiar uns grupos e não outros. Como podem coexistir os direitos das populações
tradicionais, áreas protegidas e biodiversidade ou serem complementares em estratégias de
uso múltiplo que vão além da pesca a nível local?
Áreas protegidas, em geral, incluindo santuários marinhos estão em voga hoje,
depois de terem saído da moda há algum tempo. Num dos primeiros estudos sobre reservas
marinhas no mundo existe evidência que elas estão funcionamento,

que nos parques

marinhos existem mais e maiores peixes que nas áreas abertas à pesca. Menos de 1
porcento das áreas marinhas são protegidas sob a forma de não-uso e parece que a
implantação desses parques marinhos representa uma tendência mundial. Da mesma forma,
ao mesmo tempo em que fundos importantes são alocados para salvar os recifes de coral,
existem inúmeras propostas para o estabelecimento de novos tipos de áreas protegidas,
como a reserva da biosfera.
Ainda há um outro dado a considerar: cerca de 40 porcento dos 6-8.000 povos
tradicionais ten seus territórios em áreas costeiras e insulares. Como nota Nietschamann (
1997:193) nos territórios marinhos dessas populações estão localizados alguns dos
ecossistemas biologicamente mais diversos e ricos como estuários, recifes de corais,
manguezais, entre outros. Mais ainda, muitos desses ecossistemas são considerados locais
prioritários para a conservação, situados em países mega-diversos.
Infelizmente, muitas campanhas internacionais para salvar esses ecossistemas estão
em rota de colisão com comunidades tradicionais litorâneas, com seus territórios indicados
para diversos tipos de intervenção ambiental como zoneamentos, áreas protegidas, sem
consulta e participação popular e sem o reconhecimento de direitos de acesso aos recursos
naturais.
No Caribe Oriental, o povo Miskito ocupa cerca de 1.000 km de costa e reclamam o
controle de cerca de 30.000 quilometros quadrados de espaço marítimo.( Nietschmann,
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194-199). Do outro lado do mundo, uma área equivalente foi demarcada, ocupada, usada e
defendida por ilhéus do Estreito de Torres ( Cordell 1991; Johannes e Mac Farlane, 1991).
Nesse contexto, iniciativas para extender ou reclassificar áreas protegidas existentes ou
para estabelecer áreas de multi-uso ou reservas da biosfera encontram limitações associadas
com práticas tradicionais de acesso e uso dos recursos naturais que não foram reconhecidas
ou consideradas adequadamente nos planos oficiais de manejo costeiro.
O re-mapeamento que estou propondo não significa criar novos mapas sem
significado para as comunidades ou a vida selvagem. O re-mapeamento a que me refiro se
insere na linha do mapeamento cultural e social dos territórios costeiros dos pescadores
artesanais, assessorados por especialistas da própria comunidade, como é o caso dos
Miskitos. ( Denniston, 1994;Nietschmann 1997;Poole, 1995). Exercícios similares de remapeamento estão ocorrendo entre os ilhéus do Estreito de Torres e as comunidades
aborígenes da Austrália como parte integral dos processos de documentação cultural que
são a base para as demandas legas na Legislação australiana de títulos nativos de 1993 .(
Cordell, 1993b ; Sharp, 1996). Até recentemente, no entanto, foram raros os territórios
demarcados, oficialmente, com coordenadas espaciais. ( Scott e Mulrennan, 1999) . Parte
do problema é que esses territórios tradicionais apresentam fronteiras sociais fluidas. (
Cordell 1989;1991)
Perspectivas antropológicas e pesquisa em apropriação social tradicional marinha .
Parece que a propriedade e o uso de recursos marinhos é um tema onde as
sociedades tradicionais e os conceitos ocidentais estão em conflito.No Nordeste do Brasil,
pescadores marginal, imersos numa economia de escassez e cujas práticas pesqueiras são
tidas como não-manejáveis, são freqüentemente acusados pelo declínio dos recursos. (
Cordell, 1989; Diegues, 1994). São, na verdade, bodes expiatórios. No entanto, nas
comunidades litorÂneas e insulares da América Central e da Melanésia, ambigüidades
maiores cercam os problemas de conservação, aos quais se ajuntam as complexidades das
políticas internacionais de áreas trans-fronteiriças. ( Nieetschmann, 1997). Esses casos
exigem análises mais amplas dos sentidos e usos da apropriação social do mar.
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Trinta nos atrás, relatos etnográficos continham pouca informação sobre as tradições
pesqueiras não-ocidentais. Na verdade, pouco era conhecido sobre as formas pelas quais as
comunidades ded pescadores, mesmo operando sob sistemas legais e europeus de manejo ,
desenvolveram
territorial

modos tradicionais de apropriação social relacionados com acesso

e direitos de pesca nas áreas costeiras.

Assumia-se que as condições de

propriedade comum, no sentido de acesso aberto prevaleciam na

maioria das águas

costeiras, pelo menos nos países ocidentais ou em suas colônias atuais ou antigas.( Cristy,
1982;McCay e Acheson, 1987)
A pesca tradicional e as comunidades marítimas eram consideradas análogas às dos
caçadores-extrativistas. Essas economias eram tidas como incompatíveis com a formação
de direitos de propriedades e instituições conexas. Caçadores e pescadores não poderiam
produzir os mágicos

documentos escritos que

os tribunais ocidentais apreciam para

verificar títulos, divisas, transações , exclusão de pessoas de fora, i.é, provas de
propriedade. Como o antigo Primeiro-Ministro da Austrália, Bob Hawke disse na abertura
da Assembléia Geral da IUCN na Austrália, referindo-se aos aborígenes: eles são os
primeiros conservacionistas; eles não possuem a terra, ela os possui. ( Cordell, 1993).
O filósofo inglês do séc 17 deu uma justificativa forte para a noção iluminista pela
qual o direito de posse se baseava no trabalho, não na ocupação ou posse.

Terras

encontradas em seu estado natural somente se tornavam propriedade quando havia o
investimento do trabalho para fazê-la produtiva. Para os colonos europeus, as terras
australianas eram “ selvagens” (wilderness), consideradas - terra sem morador. Para eles,
os povos aborígenes não adicionaram nenhum valor à terra e por isso não tinham direitos de
propriedade. Poucos questionaram a verdade dessa crença, tomando-a por verdade.
Algo parecido com a mentalidade que manteve viva a doutrina de terra nullius por
muito tempo perpetuou o mito, negando a possibilidade de se estabelecer e defender
direitos de propriedade na área costeira. A natureza do mar , como coluna de água contínua,
e os recursos nele existente eram tidos como propriedade comum, um domínio de livre
acesso não sujeitos à apropriação e propriedade exclusiva. Essa visão era reforçada pelo
legado da liberdade dos mares e doutrinas co-relacionadas que tem uma longa história nos
escritos europeus sobre as leis do mar e os direitos de pesca ( Cordell, 1989;De Alessi,
1998; Fenn, 1974; Prescott, 1978)
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Confrontamo-nos hoje com um cenário diferente: a declaração das 200
milhas dos países costeiros, longe de ser uma propriedade vazia, são conhecidas por
abrigar um conjunto de arranjos de manejo no uso dos recursos naturais. As comunidades
de pescadores marcam as paisagens marinhas com sua história, mitos e lendas e dividem e
atribuem direitos nas águas costeiras, da mesma maneira que florestas e propriedades de
uso comum são possuídas coletivamente em terra. Essas práticas de propriedade de factoformas pelas quais os pescadores percebem, nomeiam, dividem, ocupam e defendem seus
locais de pesca, aparecem numa escala e numa diversidade não descrita nos trabalhos
anteriores sobre a lei do mar e das pescarias costeiras ( Acheson, 1981, Christy, 1982 )
Essa nova perspectiva decorre, em grande parte, dos trabalhos de campo
antropológicos preocupados com as relações de propriedade existentes nas sociedades de
pescadores, do ártico aos trópicos, colocando questões básicas como: Como elas definem e
defendem suas fronteiras? Quais são as leis do mar não-escritas? Os sistemas tradicionais
de manejo são, de fato, formas comunais de propriedade ainda praticadas extensivamente
por comunidades marítimas nativas. Reforço o termo “ comunal” como direitos coletivos,
sendo a característica da apropriação social do mar a característica básica que une uma
variedade de sistemas de propriedade que, de outra forma, poderiam parecer diferentes. No
entanto, como direitos consuetudinários governando relações de propriedade em situações
não-ocidentais, eles de desenvolveram por diversas razões e tem conotações culturais,
históricas, econômicas e religiosas complexas que não podem ser transcritas e traduzidas
em documentos legais ocidentais. Essas instituições são distintas do conceito de leis de
propriedade ocidental ,sejam privadas, públicas ou estatais, sistemas de livre acesso ou
recursos de uso comunal.
A maioria das sociedades da Melanésia operam segundo o conceito de apropriação
social da terra e do mar segundo o qual o território herdade dos ancestrais não podem ser
alienados.( Eaton, 1985). Alguns Governos (Papua-Nova Guiné, por exemplo) da região
reconhecem os direitos consuetudinários sobre a terra e o mar, da mesma forma que
reconhecem as leis herdadas das administrações coloniais.(Eaton, 1987) Variações sobre o
tema de apropriação social do mar incluem a propriedade familiar, clânica e comunitária
dos bens da natureza que outras comunidades não tratariam como objeto de propriedade:
tocas de polvo, ventos e correntes, direitos de passagem por recifes e entre as ilhas, locais
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de desembarque para canoas e ilhas míticas. O poder de identificação do grupo com o mar,
até em áreas onde os costumes de apropriação social parecem ter desaparecido ou o
conhecimento dos direitos foram perdidos, vai muito além das leis européias do mar e dos
direitos de pesca.
Características essenciais e temas relacionados com os sistemas de apropriação
social marítima podem ser sumarizados da seguinte forma:
1. Eles tem guardiães claramente identificados que são vistos como proprietários
tradicionais e que são responsáveis pelos recursos naturais do clã.
2. Apresentam múltiplos significados e usos.
3.A apropriação social do mar e agrária podem ser separadas para efeito de análise,
mas na perspectiva das comunidades tradicionais litorâneas elas são indivisíveis.
4. As tradições relacionadas com a apropriação social comunitária são dinâmicas e
não são tradições “ puras”.
5. Contrariamente à crença popular, a pesca comercial não é incompatível com a
continuidade da apropriação social tradicional do mar
6. Esses sistemas freqüentemente refletem esforços inovadores para solucionar
problemas de alocação de recursos raros, controlando e restringindo acesso ao território
e/ou espécies.
Interpretando a apropriação tradicional do mar: debates de duas escolas de
pensamento.
Em geral, duas escolas de pensamento e diferentes interpretações emergiram dos
estudos no Pacífico relativas ao uso e significado dos sistemas tradicionais de apropriação
marítima. Uma escola mantém que os os direitos de pesca tradicionais e outras formas de
tenência maritima não garantem um manejo adequado e a conservação dos estoques de
peixe. Eles podem ser pouco eficazes em relação aos estoques migratórios ( Haines, 1982)
e em situações em que as necessidades ou o desejo de lucro dos proprietários excedem a
capacidade de produção sustentável. ( Johannes: 1982: 243). Mais ainda, com a
comercialização, as funções de conservação podem ser diminuídas com as disputas por
limites das áreas. ( Johannes, 1982:243-244)
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De outro lado, outros pesquisadores ( Wright 1990) acham que ainda é possível ser
otimista e que com pesquisas adicionais é possível provar a contribuição desses sistemas
para a conservação.
O ponto crucial do debate não é a existência e a importância cultural desses
sistemas tradicionais. O ceticismo se relaciona com a intencionalidade dos esforços de
conservação que para alguns pesquisadores ( Carrier, 1989;Polunin, 1990) ainda não está
provada.
Análise territorial e sócio cultural dos sistemas de apropriação tradicional do
mar
Desde os anos 70, a maior parte da literatura sobre esses sistemas refere-se a grupos
sociais exercendo direitos exclusivos sobre recursos naturais no interior de fronteiras
marinhas definidas. Nas ilhas do Pacífico, as fronteiras laterais dos territórios marinhos ,
defendidas por famílias, clã ou povoados são, muitas vezes, extensões das propriedades
terrestres, mas em alguns casos, as fronteiras marítimas

são influenciadas por

características físicas, como linha de recifes, passagens entre recifes, que são usadas para
efeito de demarcação. ( Cordell 1984)
O aspecto territorial desses sistemas tradicionais é de interesse específico de
pesquisadores e fazedores de políticas públicas porque fronteiras bem definidas podem
influenciar a criação ou manutenção de instituições de propriedade que encorajam o uso
sustentável dos recursos..Ainda que isso possa ser verdadeiro, meu trabalho no Estreito de
Torres indica que a relação entre as comunidades costeiras e o ambiente marinho pode não
necessariamente ser útil somente para a demarcação de áreas sobre as quais os grupos
reclamam direitos exclusivos de pesca.
O sentimento de relacionamento que as comunidades tem sobre o mar não se limita
às extensões marítimas das aldeias, aos recifes e até os pontos de pesca mais distantes.A
ligação das comunidades do Estreito de Torres se estende além dos limites dos povoados,
em parte, pelo sentido do sagrado com que é envolvida a paisagem marítima. A essência
espiritual das figuras ancestrais é difusa e dispersa sobre uma área mais extensa que tem
fronteiras indefinidas.
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Outra faceta das relações dos moradores que inclui uma área mais ampla que a
demarcada pelas fronteiras visíveis é a longa tradição de longas viagens de pesca para
mares distantes. Essas viagens tiveram sempre uma grande importância para além das
funções utilitárias. ( Beckett, 1987;Ganter 1994). Elas apresentam uma oportunidade para
os pescadores para demonstrar suas habilidades, coragem e resistência pois

remam

extensivamente pelo Estreito de Torres em suas canoas, mesmo antes da Segunda Guerra
Mundial.
Em resumo, o interesse pelos moradores nativos do Estreito de Torres pelo mar vai
além dos recifes próximos ou até da pesca em alto mar. (Johannes e MacFarlane, 1991).
Essas conexões com o mar não foram adequadamente consideradas em pesquisas
anteriores, pois não são algo que possam ser facilmente delimitadas, mapeadas e mostradas.
E, no entanto, essas conexões não somente enriquecem a apropriação social do mar, mas
oferece um retrato mais completo e realista da relação entre o homem e o mar na região.(
Cordell, 1996).
Pensamentos finais
As considerações anteriores levam à descoberta e admiração da paisagem totêmica
do Estreito de Torres, cujo significado particulares e sítios culturais associados
permaneceram ocultos por muito tempo, em documentos antropológicos guardados ou
perdidos em tradução. O fato que nenhum sítio cultural tradicional exista no Registro
Nacional de Sítios Históricos na Austrália é um dado significativo.
O registro de tenência tradicional marítima dentro e fora da Oceania, no entanto,
apresenta uma importância ainda maior com a proliferação

das ações dos grupos

conservacionistas e campanhas globais para a proteção dos recifes. A apropriação social do
mar é largamente praticada,

ainda que confinada em áreas costeiras, mas permanece

desconhecida para as instituições de manejo costeiro, Ngos e agências de manejo
marinho..Tentei mostrar neste documento que existem

outros conceitos, direitos de

propriedade e discursos sobre manejo marítimo, e que merecem ser ouvidos ao lado dos
meta-discursos da ciência da conservação.
Durante a década passada, mais conservacionistas se convenceram que trabalhar
com os povos nativos e estabelecer medidas de proteção dos direitos de acesso aos recursos
naturais pode ser a chave para conseguir a conservação marinha, particularmente nas
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ecoregiões tropicais ( Redford e Mansour, 1996; Wells, Brandon e Hannah, 1992; Stevens,
1997; Weber, Buttler e Larson, 2000). Por exemplo, na América Latina os povos indíigenas
tem diretos legais e comunais à terra e ao mar que são, facilmente, dez vezes maiores que a
área de todas as unidades de conservação. ( Clay, 1996; Stevens, 1997). Conservacionistas
e povos indígenas muitas vezes comungam as mesmas preocupações para com a natureza,
mas tem percepções e entendimentos diferentes sobre o meio-ambiente e idéias distintas
do que significa o uso sustentável dos recursos. Para a maioria dos grupos indígenas,
particularmente para aqueles cuja sobrevivência depende da defesa de seus territórios
contra grandes projetos, as prioridades naturais são os direitos de acesso À terra e a
liberdade para continuar com suas atividades econômicas tradicionais, incluindo aquelas
exercidas em unidades de conservação.
Se os grupos ambientalistas e governos se opõem ao reconhecimento dos direitos
tradicionais, considerando que a biodiversidade como patrimônio universal está além das
necessidades humanas, possivelmente eles serão derrotados.

Da mesma forma, se os

grupos indígenas permanecerem indiferentes às conseqüências das mudanças sociais e
econômicas pelas quais estão passando, seus direitos podem ficar sem sentido no contexto
da degradação do capital natural e perda da biodiversidade. ( Clay, 1996)
Muito pode ser dito sobre essas distinções. No entanto, no futuro pode-se
presenciar uma demanda maior pela segurança aos direitos aos recursos das comunidades
de pescadores artesanais e outras populações nativas. Isso já está acontecendo em algumas
áreas ( por exemplo, no litoral dos Miskitos) com o estabelecimento de movimentos de
resistência contra aquilo que Nietischmann ( 1997) denomina como “ conservação
colonialista”. A lista crescente de demandas nativas sobre recursos naturais e territórios
dentro de jurisdições marítimas controladas por estados modernos inclui: os Miskitos,
Maioris, Kanakas da Nova Caledônia, nativos do Hawai, as Tribos das Costa Noroeste dos
Estados Unidos, os povos Tlingit e Haida do Alaska, os Inuit do Alaska e dos Territórios do
Noroeste, os Índios Mapuche do Chile, os índios Seri da Região Insular Midriff do Golfo
da Califórnia, entre outros.
No meu entender, as negociações futuras sobre direitos de pesca, apropriação
tradicional do mar e especialmente o envolvimento das comunidades nativas no manejo
marinho não deveria acontecer somente no contexto técnico-científico

isolado, mas
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igualmente na procura de muitas sociedades por uma autonomia maior. Apelos vagos para
uma conservação mais “participativa” não terão êxito se não levarem em consideração as
questões de apropriação social do mar e acesso aos recursos naturais. Da mesma maneira,
grupos indígenas e comunidades de pescadores artesanais nos países em desenvolvimento
estão cada vez menos dispostos a ceder a regulação de seus territórios ancestrais para
especialistas externos e agências de manejo. As comunidades estão pouco dispostas a se
envolver em consultas inúteis, mas consideram bem-vindos projetos que se baseiam nas
habilidades locais e na transferência de dados culturais e científicos que lhes são
devolvidos. ( Cordell, 1993b).
Ao desconsiderar perspectivas locais nas questões estratégicas de reconhecimento
dos sistemas de apropriação tradicional do mar nas iniciativas de conservação regional,
pode-se observar que o que os povos nativos não desejam é serem transformados em
guardas-marinhos em parques. No lugar disso, eles querem ter um papel nas decisões onde
raramente foram ouvidos e que, no entanto, afetam suas vidas. ( Smyth, 1992). O tipo de
voz que os povos procuram não é só serem convidados a falar em conferências
internacional para expor sua sabedoria ecológica. Um lugar à mesa significa redefinir os
parâmetros da participação comunitária e nas parcerias de conservação ambiental e,
sobretudo, não re-inventar a marginalização nas estratégias de conservação da
biodiversidade marinha.
Finalmente, a estrada para integrar os temas da pesca tradicional nas estratégias de
conservação marinha pode ser longa e tortuosa. Como um chefe de conselho da Ilha do
Estreito de Torres falou, há não muito tempo atrás: “ Auto-determinação, o auto-governo (
não importa como você definem isso- a ansiedade não desaparecerá) estão aí, e não
esperam por uma folha de papel dizendo que essas terras e esses mares lhes pertencem.
Soberania é um estado da mente”. A isso vou ajuntar que as comunidades costeiras estão
cada vez mais conscientes da necessidade de se implantar planos ambientais estratégicos
sobre os quais, em última instância, repousa a prática da auto-determinação e do manejo
comunitário.
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