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 RESUMO 

O projeto de regularização fundiária de um território inicia-se pela delimitação da área, 

chamada de poligonal. Para traçar uma poligonal, deve-se respeitar os valores e histórias dos 

habitantes da área. Nesse contexto, as audiências públicas são utilizadas como principal meio 

de participação da população no projeto, no entanto, estas não geram a percepção esperada, da 

forma como são tradicionalmente realizadas. Este trabalho apresenta um estudo de caso 

realizado no sudeste do Pará, sobre a utilização de estruturação de problemas como meio a 

possibilitar uma participação mais efetiva da população tradicional na concepção do projeto 

de traçado de sua poligonal. É proposta uma sistemática baseada no VFT (Value Focused 

Thinking, Keeney (1992)) para clarificar o entendimento dos objetivos da população alvo com 

o projeto. O VFT se baseia na identificação de objetivos fundamentais e meios e a sua 

aplicação neste caso mostrou-se adequada, permitindo o envolvimento da população de forma 

mais ativa, na discussão e compreensão do objetivo de um projeto de traçado poligonal de 

ocupação, assim como, na elaboração de seu escopo. Com a aplicação dessa sistemática, 

espera-se reduzir o surgimento de possíveis conflitos das partes interessadas, que em casos 

extremos podem, inclusive, comportarem-se como bloqueadores à execução do traçado da 

poligonal, o que em geral, é um comportamento oriundo do sentimento de insatisfação com o 

serviço prestado. 

 

Palavras Chave: populações tradicionais. VFT.  traçado de poligonal. Sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The project of land regularization of a territory begins by delimiting the area, called a 

polygon. To draw a traverse, one must respect the values and stories of the inhabitants of the 

area. In this context, public hearings are used as the main means of participation of the 

population in the project, however, these do not generate the expected perception, in the way 

they are traditionally carried out. This paper presents a case study carried out in the southeast 

of Pará, on the use of problem structuring as a means to enable a more effective participation 

of the traditional population in the design of the tracing project of its traverse. A system based 

on VFT (Value Focused Thinking, Keeney (1992)) is proposed to clarify the understanding of 

the objectives of the target population with the project. The VFT is based on the identification 

of fundamental objectives and means and its application in this case proved to be adequate, 

allowing more active involvement of the population in the discussion and understanding of 

the objective of a polygonal occupation tracing project, in the elaboration of its scope. With 

the application of this systematics, it is hoped to reduce the appearance of possible conflicts of 

the interested parties, which in extreme cases may even behave like blockers to the execution 

of the tracing of the traverse, which in general, is a behavior originating from the feeling 

Dissatisfaction with the service provided. 

 

 

Keywords: traditional populations. VFT. polygonal tracing. Systematic. 
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1 INTRODUÇÃO 

A globalização trouxe para a escala do lugar os dilemas e pressões do capital, o que 

resultou, dentre outras coisas, que os ermos da região amazônica estão assolados por conflitos 

oriundos do consumo e da massificação do espaço. Seja para expropriação de riquezas 

naturais, visualizadas como recursos e/ou para o uso do espaço como mercadoria, os 

agrupamentos humanos que vivem em íntima relação sinergética com a paisagem que ocupam 

e com o território que construíram, estão sob a eminente ameaça de destruição de suas 

relações identitárias e instauração de conflitos de territorialidade. 

 Esses agrupamentos humanos podem ser compreendidos como os povos e 

comunidades tradicionais, nos termos do Decreto 6.040 de 7 de fevereiro de 2007, ou mesmo, 

como “populações tradicionais” (SANTILLI, 2005), representando, em ambos os casos, 

ribeirinhos, remanescentes quilombolas, indígenas, caiçaras, seringueiros, etc. Muitos com 

regulamentação específica para regularização fundiária de seus territórios, mas, que ainda 

carece de ajustes e ampliações. 

Com a redemocratização do país, a partir da Constituição Federal de 1988, uma 

tendência do Estado é pautar suas intervenções na solução de problemáticas de forma 

participativa. Uma das maneiras usuais de conseguir este objetivo são as audiências públicas, 

que, em tese, dariam voz aos envolvidos para que participassem do processo de tomada de 

decisão. 

Entretanto, dentre tantas violências que essas populações estão sujeitas, a “violência 

simbólica” (BOURDIEU, 1996:16), inerente nessas audiências, ou seja, a concepção de 

existir um valor superior do conhecimento técnico acadêmico, o que coloca em segundo plano 

as vivências e saberes populares, acaba por resultar na idealização de projetos de 

regularização fundiária, por vezes discrepantes com a realidade local e mesmo antagônicos 

aos interesses das principais partes interessadas do projeto: os habitantes do território. 

O projeto de traçado da poligonal de regularização fundiária de um território inicia-se, 

tecnicamente, pela delimitação da área, escolha de pontos que interligarão as delimitações, 

formando uma figura chamada de poligonal, dentro da qual, será agraciado o título de 

propriedade, a concessão de uso, ou documento afim.  

Para traçar essa poligonal, o respeito aos valores tradicionais e históricos dos 

habitantes é fundamental, para que a poligonal traçada tenha aderência com a realidade e não 
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limite a reprodução social. As audiências públicas, por melhores que sejam as intenções, 

geralmente se limitam a ser uma mera explanação sobre o que será feito, não um espaço de 

audição e prospecção sobre o que poderia ser feito. Pouco espaço existe para proposição de 

novas ideias, de novos caminhos, pois, já está pré-decidido o que será realizado. 

O Value-Focused Thinking – VFT é uma abordagem que permite estruturar problemas 

de decisão, a partir da definição do que se almeja, para poder se definir como alcançar o que é 

almejado. Logo, constitui um meio para identificar os objetivos da população tradicional que 

irá viver na poligonal traçada, os quais não são satisfatoriamente identificados nas audiências 

públicas de traçado de poligonal, conforme expõe Clemente (2011). Desse modo, utilizando 

os fundamentos do VFT, este trabalho apresenta uma proposta de sistemática para elaboração 

do projeto de traçado de poligonal para populações tradicionais ribeirinhas, que incorpore os 

objetivos da população alvo no projeto de traçado da poligonal.  

1.1 Justificativa 

Sobre a paisagem existem e/ou resistem os traços delineados da ocupação humana e de 

sua territorialidade, emergindo dessa dialética o valor simbólico do “espaço construído” nos 

termos de Gregotti (1978), como repositório de diversas práticas e historicidades dos 

agrupamentos humanos. Nos centros urbanos, este território, mais propriamente 

ressignificado como lugar, por vezes, tem seu valor reconhecido socialmente, sendo intitulado 

como centro histórico, protegido por via de lei, dentro de uma poligonal de preservação. 

Contudo, nos agrupamentos humanos marginalizados, distanciados dos grandes 

centros, onde a própria ocupação é questionada por diversos atores do poder econômico, 

estaria tal processo estruturando-se de forma dita sustentável? De acordo com o livro Para 

Entender a Crise Urbana, da professora Erminia Maricato, dificilmente estamos construindo 

essa realidade de maneira sustentável (MARICATO, 2015), ou seja, não se está garantindo 

para as gerações futuras desses agrupamentos, o direito de se reconhecer como parte desse 

grupo, por conhecer seu passado, e, poder assim, vislumbrar um futuro.  

Afinal, “nos recônditos da memória residem aspectos que a população de uma dada 

localidade reconhece como elementos próprios da sua história, da tipologia do espaço onde 

vive, das paisagens naturais ou construídas” (LE GOFF, 1997), isto é, a paisagem tem sua 

função identitária. Logo, as modificações na paisagem acarretam, além dos óbvios impactos 

ambientais, profundos impactos sociais.  
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Analisando as populações tradicionais ribeirinhas, percebe-se que, por diversas vezes, 

elas têm o acesso dificultado às políticas públicas, pelo simples fato de não possuírem uma 

comprovação de endereço, uma vez que a sua ocupação da margem dos rios não é legalizada, 

dentro dos procedimentos vigentes de regularização fundiária. Muitas das vezes, o embate 

com o poderio econômico local ainda vem tornar mais nefasto esse quadro, o que pode 

resultar na usurpação de seus bens intangíveis, devido à ausência de proteção legal. 

As populações tradicionais possuem um estilo de vida com estreita dependência dos 

recursos naturais, assim, são mais sensíveis as modificações oriundas de impactos ambientais, 

pois a sua reprodução social está intimamente ligada com o meio ambiente, o lugar de onde 

extrai “os subsídios para a manutenção de sua existência, o espaço como seu território, 

materializa sua identidade” (NASCIMENTO, 2014: 280), e a “depauperação dos recursos 

naturais traria em seu bojo a sentença de pobreza capital, condenado ao desaparecimento das 

práticas culturais históricas dessas comunidades” (NASCIMENTO, 2014: 280).  

Em uma tentativa de enfrentamento dessa problemática, o Termo de Autorização de 

Uso Sustentável – TAUS é um procedimento que pode instrumentalizar o direito ao uso da 

margem dos rios federais para fins de moradia (SPU, 2010). Entretanto, ao traçar a poligonal 

de ocupação, a população tradicional alvo da ação que, em geral, possui um acesso restrito 

aos procedimentos elicitatórios que norteiam o traçado da poligonal, por vezes, tem a sua 

participação na concepção do projeto de forma limitada.  

Lembrando que gerenciar um projeto significa, acima de tudo, lidar com pressões e 

incertezas (LIMA et al, 2014), um projeto desse tipo, além das restrições comuns, como 

tempo e custo, por exemplo, exige habilidade e um alto nível de conhecimento técnico para 

escolha de um ferramental que atenda a necessidade de sumarizar e elucidar as variáveis 

relevantes para garantir a qualidade. Além disso, é necessário considerar o contexto social da 

tomada de decisão. Como elenca Larrick (2016), a sumarização e a elucidação precisam 

considerar as contribuições individuais nos processos de decisão sociais, os indivíduos como 

produtos sociais e os indivíduos como fontes de preferências sociais.  

As contribuições eficazes, no caso de traçar a poligonal de ocupação de uma 

população tradicional, seriam a oralidade, a percepção da realidade vivida, a opinião sobre o 

processo demarcatório de seu território. Logo, metodologias de estruturação de problema, 

considerando a participação social no problema de como traçar a poligonal, poderia fornecer 

um mecanismo para potencializar a participação popular. 
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Mas, antes de partir para coleta dessas contribuições oriundas da experiência vivida no 

território alvo da demarcação, é necessário ganhar a confiança, e estabelecer o diálogo. 

Assim, a realização de um workshop com a população envolvida, poderia ser um mecanismo 

facilitador para alcançar essa demanda, e dessa forma, fomentar a prestação do serviço do 

traçado da poligonal, com grandes chances de maior aderência com as reais necessidades da 

população-alvo. Afinal, por vezes, pode-se se constatar em visitas de campo, as poligonais, 

pouco ou nada, representam e garantem a reprodução social do grupo em longo prazo. 

Fomentar meios que potencializem a participação social nos processos de legalização 

de sua ocupação, fortalece laços de pertencimento e contribui para o empoderamento social. 

Assim, este trabalho por meio de um estudo de caso, evidencia uma outra forma de conduzir a 

concepção do projeto de traçado de uma poligonal de ocupação, utilizando a abordagem VFT, 

para identificar os objetivos da população ribeirinha, fortalecendo a participação popular no 

traçado de uma poligonal de ocupação.  

O serviço de traçado de poligonal é ligado, em geral, a medida de distâncias, ângulos e 

dados geodésicos e/ou geográficos, raramente preocupado com questões mais ligadas as 

ciências sociais aplicadas. Logo, como poderia, dada a sua construção conceitual e práxis, 

conceber meios de efetuar as buscas pelos limites de tradição? É necessário definir um rumo 

que oriente que caminho conduz ao meio de suprir essa demanda, prevista na Portaria 89/2010 

da SPU. A sistemática proposta pode ser uma maneira de contribuir para isso, além de, ter a 

oportunidade de aumentar a percepção de participação ativa no processo, o que pode 

estimular a cooperação e minimizar o sentimento de insatisfação por parte da população que 

for residir na poligonal. 

 

1.2 Objetivos do Trabalho 

Os objetivos deste trabalho estão divididos em objetivo geral e objetivos específicos. 

1.2.1 Objetivo Geral 

Propor uma sistemática para estruturar o problema de regularização fundiária de 

populações tradicionais ribeirinhas, permitindo a participação ativa do população-alvo para 

identificar seus objetivos em relação a execução do projeto. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

- Identificar os objetivos relacionados ao prestador de serviço por um meio que permita 

a oportunidade de fala para a população ribeirinha, que terá seu território alvo de um projeto 

de traçado de poligonal;   

- Apresentar a viabilidade de utilizar um método de estruturação de problema para 

elaboração do projeto de traçado de poligonal;  

- Viabilizar uma ação preliminar à audiência pública para condução da elaboração do 

projeto de traçado de poligonal de populações tradicionais ribeirinhas; 

- Demonstrar um meio de atender a Portaria 89/2010 da SPU, no que tange a respeitar 

os “limites de tradição das posses existentes no local” ao documentar os objetivos que 

materializam esses limites. 

1.3 Metodologia 

A metodologia deste trabalho, previamente aprovada pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Pernambuco, quanto a abordagem, pode ser considerando uma 

pesquisa qualitativa, de natureza aplicada, nos grupos propostos por Gil (2007), uma pesquisa 

exploratória, em nível de procedimento, caracterizada como um estudo de caso.  

A pesquisa envolveu a análise de informações coletadas em uma área de ocupação 

existente no município de Marabá, sudeste do estado do Pará, Brasil. Para preservar a 

confidencialidade prometida para o Comitê de Ética da Universidade Federal de Pernambuco, 

optou-se por não se fazer coleta de dados geográficos, pois, uma vez ordenados, seria possível 

com eles chegar a informações de identificação dos envolvidos no estudo, violando o 

protocolo anteriormente acordado.  

Os participantes do estudo são os ocupantes de uma área que está em processo de 

regularização fundiária. Excluindo-se do estudo os menores de 18 anos de idade no período da 

pesquisa, participaram 30 indivíduos. A comunidade apresenta por volta de 60 famílias, com 

cada família, em média, apresentando 6 indivíduos. Porém, tal informação é uma estimativa 

de campo, pois não existem disponíveis, até o momento de elaboração deste estudo, dados 

oficiais. 

Esses 30 indivíduos, ocupantes da área, que aceitaram participar, não tiveram sua 

identificação registrada e foram levados para um local reservado para participar, em conjunto, 
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dos procedimentos do estudo, seguindo o protocolo previamente aprovado pelo Comitê de 

Ética. 

Essa prática diverge do procedimento padrão do VFT, contudo, realizar uma entrevista 

individual, violaria as práticas comunitárias enraizadas na comunidade, que, por questões 

históricas, preferem tomar decisões quem envolvam todos, de forma conjunta. Além disso, 

reunir de forma particular com cada indivíduo, poderia suscitar que existiria a possibilidade 

de barganha individual, e desse modo, os líderes comunitários, preferiram que as atividades 

fossem realizadas em conjunto.  

Por esse motivo, para coleta dos dados foram realizados dois workshops, sendo que o 

primeiro, auxiliou na elicitação (seleção amparada por modelo racional) dos valores dos 30 

indivíduos em relação ao projeto de traçado da poligonal.  O segundo foi para a identificação 

e hierarquização dos objetivos. 

Para auxiliar na estruturação do problema foi utilizado o Value-Focused Thinking – 

VFT.  O VFT, de acordo com Keeney (1992), divide-se em:  

(1) Reconhecer o problema de decisão;  

(2) Especificar valores;  

(3) Criar alternativas;  

(4) Avaliar alternativas;  

(5) Selecionar uma alternativa.  

Contudo, para os fins desse estudo, não foram realizados todos os passos para 

construir a sistemática para traçado de poligonal para populações tradicionais, baseando-se na 

exposição de Keeney (2001), em que, para construir um modelo qualitativo de valores, são 

necessárias as seguintes etapas: 

1) desenvolver uma lista de valores; 

2) converter cada um desses valores em um objetivo; 

3) estruturar esses objetivos para esclarecer as relações entre eles; 

4) especificar medidas para indicar o grau de realização dos objetivos. 

Essas 4 etapas foram realizadas e, após elas, desenvolvida a sistemática, observando o 

que Peters & Waterman (1982) definem: para tomada de decisão é necessário esclarecer o 

sistema de valores presente no contexto decisório. 
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Apesar do VFT ser realizado em formato de entrevista, essa pesquisa usou seus 

fundamentos, porém realizou suas atividades iniciais em formato de brainstorming, pois esse 

formato apresentou melhor aderência com o local de desenvolvimento de estudo. 

Para se conseguir executar as 4 etapas e desenvolver a sistemática, essa pesquisa está 

dividida em 5 etapas. 

A primeira etapa contou com a revisão de literatura e pesquisa de campo para 

conhecimento do local no qual foi desenvolvido o estudo de caso. Na visita de campo, foram 

enviados convites para que os moradores participassem da reunião sobre o estudo de caso, em 

um total de 60 convites, um convite foi entregue em casa da comunidade. Os convites foram 

em forma de documento impresso, convidando-os para se reunir na edificação da sede do 

centro comunitário da comunidade, no dia 10 de julho de 2016, um final de semana, às 16 

horas.  

Compareceram 50 indivíduos na reunião, para os quais foi explanado que seria 

realizado um estudo de caso sobre elaboração de projeto de traçado de poligonal. Esclarecidos 

que seria mantida a confidencialidade de sua participação, e assinados os protocolos de não 

declaração e publicação de informações pessoais, 30 indivíduos aceitaram participar do 

estudo. 

Na segunda etapa, os indivíduos foram convidados a expor sua visão sobre o projeto 

de traçado da poligonal de sua área de ocupação. Para iniciar o processo interativo foi 

indagado a eles: “Como vocês gostariam que o projeto fosse feito?” e “O que vocês acham 

que é preciso para poder fazer o projeto?” 

Os participantes tiveram um tempo não cronometrado para expor sua fala, sendo 

incentivado que todos falassem, mesmo as falas que mostrassem semelhança com outras 

anteriormente proferidas. Com essa flexibilização temporal for possível que todos 

expressassem suas visões. Obviamente que características pessoais de oratória e desenvoltura, 

levam com que algumas falas sejam mais breves do que outras. 

As respostas dessas indagações foram organizadas de forma gráfica (sem 

hierarquização) com as falas de cada participante ligada a um retângulo que representava o 

participante, com cada retângulo que representava um dado participante ligado a um retângulo 

maior, no qual estava escrito “traçado de poligonal”. As falas foram agrupadas de acordo com 

a semelhança de significado, através da interpretação do discurso. Com base nessa 
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interpretação foram traçadas três zonas distintas que versavam sobre os valores que 

norteavam a atividade de traçar a poligonal, de acordo com os participantes.  

Como os participantes concordaram com a identificação das zonas, com a 

interpretação de suas falas e com os valores que foram elencados, foi determinado qual era o 

objetivo estratégico presente, para, assim, ser iniciada a terceira fase do estudo. 

A terceira fase consiste em duas atividades: converter os valores em objetivos e 

hierarquizar tais objetivos em objetivos fundamentais e meios. Para converter os valores e 

objetivos, optou-se por elaborar uma lista de desejos, na forma que os participantes iam 

elencando o que gostariam em relação ao projeto, sendo suas falas postas em uma tabela e 

chamadas de objetivos. Para hierarquizar esses objetivos, separando os objetivos em 

fundamentais e meios, foi utilizado o teste Why Is That Important? (WITI). Caso a reposta 

sobre um dado objetivo demonstrasse que ele era essencial para o projeto, seria classificado 

como um objetivo fundamental, caso fosse respondido que ele era importante para se alcançar 

outro objetivo, ele então seria classificado como objetivo meio (KEENEY, 1994). 

Na quarta fase foi criada uma rede de objetivos meio-fim para orientar na decisão das 

alternativas e foram definidos atributos para mensurar o atendimento dos objetivos quando o 

projeto fosse executado. Tal rede foi construída a partir da afinidade encontrada entre os 

objetivos meio-fim, buscando-se encontrar a relação entre eles. No caso de identificada uma 

relação, eles eram unidos por uma seta. Para definir os atributos foram utilizadas escalas 

naturais. 

Por fim, na quinta etapa, as ações desenvolvidas foram organizadas através de um 

POP (Procedimento de Operação Padrão), para que se possa ser utilizado na rotina de 

atividades de elaboração do projeto de traçado de uma poligonal. 

Os procedimentos descritos nos parágrafos anteriores podem ser simplificados na 

figura 1.1. 

Para fins de exposição do trabalho, será primeiramente apresentada a sistemática 

proposta, explanando sobre cada uma de suas etapas, para, posteriormente, apresentar o 

estudo de caso. Apenas para fins de exposição adotou-se essa medida, contudo, ressalta-se 

que a sistemática foi fruto do estudo de caso. 

O local de guarda dos dados analisados permanecerá em pasta de arquivo, no 

laboratório do Grupo de Pesquisa Negociação e Decisão em Grupo em Recursos Hídricos 

(DNW), situado na Av. Acadêmico Hélio Ramos, s/n, Cidade Universitária, Recife-PE, 



Capítulo 1 Introdução 

17 

 

Brasil. CEP: 50.740-530. UFPE, CTG, 3° Andar do Bloco Administrativo, sala 303, sob a 

guarda do orientador, responsável pelo laboratório, pelo período mínimo de 5 anos. 

 

 

Figura 1.1 Fluxograma do estudo de caso. Elaboração do autor. 
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1.4 Estrutura da Dissertação 

A dissertação está organizada em 6 capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta o cenário que está inserido esse estudo de caso, 

justificando a importância de realização desta pesquisa e delimitando seus objetivos. Para que 

esses objetivos possam ser alcançados, o primeiro capítulo ainda apresenta o percurso 

metodológico que foi adotado.  

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica dessa pesquisa, expondo as 

definições de povos e comunidades tradicionais e explicitando a opção por usar o termo 

populações tradicionais. Além disso, também expõe o que seria a TAUS (Termo de 

Autorização de Uso Sustentável) e inicia a problematização ao debater sobre como se 

configuram as audiências públicas, atual ferramenta para participação popular. Uma vez que 

esta pesquisa propõe apresentar outra alternativa, são apresentados alguns métodos de 

estruturação de problemas.  

Ainda no segundo capítulo é exposta a revisão de literatura com uma breve exposição 

dos trabalhos recentemente realizados sobre o VFT que lidaram com problemas que 

envolvesse diretamente a participação da sociedade no processo de estruturação de um 

projeto. Considerando a limitada quantidade de pesquisas que visam à utilização de métodos 

de estruturação de problemas com participação de populações tradicionais, o que significa o 

fomento ao desenvolvimento de uma tecnologia social para aumentar a participação em 

projetos de traçado de poligonal, esse capítulo ainda apresenta o potencial de inovação da 

contribuição. 

O terceiro capítulo apresenta o cenário no qual ocorre o problema de participação social, 

no processo de delimitação do traçado da poligonal de ocupação do território de uma 

população tradicional, além de expor a importância da participação social no processo e 

delimitar algumas das consequências que podem ocorrer no caso da participação ser deveras 

limitada. 

O quarto capítulo apresenta a sistemática proposta neste estudo, descrevendo-a em 

forma de POP – Procedimento de Operação Padrão, para executar a elaboração do projeto de 

traçado da poligonal da área de ocupação de uma população tradicional ribeirinha, 

propiciando uma participação mais ativa e que considere o lugar de fala dos moradores. 
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O quinto capítulo apresenta o estudo de caso realizado, explicitando os resultados da 

aplicação da sistemática proposta, que permitiu evidenciar o que uma população tradicional 

pode esperar de um projeto de traçado da sua poligonal de ocupação. 

Por fim, o sexto capítulo apresenta as considerações sobre o trabalho realizado e 

recomendações para futuras pesquisas. Seguido a esse capítulo, encontram-se as referências 

bibliográficas.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Uma grande contribuição, oriunda da Lei Nº 11.645/2008 e Resolução CNE/CP Nº 

1/2004 e com a Resolução CNE/CP Nº1/2012, é que temas como questões étnico-raciais (no 

caso da Lei e da primeira resolução) e educação em direitos humanos (no caso da segunda 

resolução) agora serão abordadas de forma transversal nos diversos níveis de educação no 

país. 

A preocupação com questões sociológicas, antropológicas e filosóficas deverão se 

mostrar mais comuns na concepção de projetos de engenharia. Ao menos, com o advento das 

resoluções, o ensino da engenharia irá abarcar essa visão humanística de forma menos 

pontual. Esta pesquisa se coloca como um trabalho a contribuir para esse entrelaçamento de 

questões humanísticas à engenharia, por meio de um estudo de caso, que mostra no relato de 

seus resultados as possibilidades de dialéticas entre delimitação do espaço, não apenas como 

questão métrica, mas, considerando, o lugar de fala dos seus ocupantes. 

Para compreensão do cenário no qual o estudo de caso foi realizado, o capítulo 2 

apresenta o que seria populações tradicionais, que são os participantes desse estudo, que terão 

seu território delimitado por uma poligonal. Essa demarcação não se dá de forma 

convencional, ou, ao menos, não deveria se realizar de forma convencional, pelos motivos que 

o capítulo apresentará. A alternativa formal para regularização dessas áreas de ocupação será 

apresentada: o Termo de Autorização de Uso Sustentável – TAUS. Também será exposta a 

etapa inicial para realização da demarcação, as audiências públicas e expostos os motivos que 

levam a proposição de outra sistemática.  

Alguns métodos de estruturação de problemas são apresentados, optando essa pesquisa 

por ressaltar o VFT por ter se baseado em seus fundamentos para construção da sistemática 

alternativa para concepção do projeto de traçado de uma poligonal de ocupação de uma 

população ribeirinha. 

Ao final do capítulo é exposto o potencial de inovação da sistemática proposta, por 

acreditar-se no forte papel de contribuição como inovação social que ela representa. 

2.1 Fundamentação Teórica 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, quatro assuntos irão nortear o estudo e por isso 

precisam ser explanados, de forma não exaustiva, porém reveladora de sua conexão na trama 
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íntima que desencadeia está análise, sendo eles: populações tradicionais e território, 

demarcação de áreas de populações tradicionais, audiências públicas e métodos de 

estruturação de problemas. Esses temas serão abordados nos itens a seguir, mas, dada a 

transversalidade do tema, não estarão exclusivamente abordados ou isolados em cada item a 

seguir. 

2.1.1 Populações Tradicionais Ribeirinhas e Áreas da União: Paisagens e 

Territórios. 

O decreto 6.040 de 7 de fevereiro de 2007 define povos e comunidades tradicionais 

como: 

 

 “[G]rupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 

possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 

recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 

ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 

transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007:01). 

 

Apesar da terminologia povos, este trabalho utilizará o termo populações, pois é um 

termo consagrado nas pesquisas acadêmicas, somado ao fato de que o termo populações, em 

sua conotação sociológica, atrela a categoria espacial, que é foco da dialética deste estudo. 

Contudo, a definição da palavra segue a significação dada pelo decreto supracitado. 

Como enunciado no pelo decreto 6040/07, estes grupos ocupam e usam territórios. Essa 

ocupação se dá dentro de padrões característicos de seus modos de vida, representam 

alteridade em relação a outros grupos; esses padrões alteram o espaço e tornam seu território.  

Uma característica marcante das populações tradicionais, segundo Almeida (2008), diz 

respeito às relações de sistema de uso comum que estes estabelecem com recursos naturais. 

Designa sistema de uso comum as situações em que o(s) uso(s) dos recursos naturais se 

explicita a partir de: 

 

 “normas específicas instituídas para além do código legal vigente e 

acatadas de maneira consensual, nos meandros das relações sociais estabelecidas 

entre vários grupos familiares, que compõe uma unidade social” (ALMEIDA, 2008 

p. 133). 
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No caso das populações tradicionais ribeirinhas, sua forte ligação com o meio aquático, 

base para sua produção econômica, torna a relação sinérgica com as águas vital para sua 

existência. 

 De acordo com Raffestin (1993) o espaço é o input, mas também substrato, para o 

processo de transformação e produção do território, ou seja, o espaço existe antes do 

território, ele é a matéria-prima para a construção deste último. Raffestin acrescenta que em 

um espaço, propriamente dito, ainda não se deram relações de poder, relações em que um ator 

manifeste a intenção de apropriar-se desse espaço.  

Souza (2001) também apresenta o território como espaço de relações de poder, como 

palco das ligações afetivas e de identidade dos indivíduos com o meio, onde o homem ocupou 

e construiu sua história e será base para perpetuação da existência de sua comunidade, 

formando a tríade habitante-identidade-lugar apresentada por Carlos (1996), a qual evidencia 

a intima relação do território com a reprodução da vida.  

Como bem colocou Maricato (2015) a produção do espaço urbano ocorre de forma 

desigual, logo, se nos centros urbanos é corriqueiro encontrar mecanismos de privação ao 

direito à cidade, como por exemplo, a profusão de atividades de cultura e lazer que ocorrem 

nos bairros centrais em detrimento aos bairros periféricos, com horários de término que, 

impossibilitam o uso do transporte coletivo, limitando, assim, o usufruto de uma parcela da 

população de participar, isso em plena cidade, nos ermos isolados e praticamente 

desassistidos, o cenário pode ser mais dramático. 

Almeida et al (2010), no Caderno de Debates Nova Cartografia Social, organizam uma 

série de trabalhos que demonstram, dentre outras coisas, o severo estado de privação de 

direitos constitucionais básicos das populações tradicionais de remanescentes quilombolas, o 

que, lastimavelmente, é regra, não exceção, para demais agrupamentos humanos tidos ou 

autodeclarados populações tradicionais, como os ribeirinhos. 

Dentre esses inúmeros direitos, que são pontos de luta, reside na garantia de não 

expulsão de seu território um embate dos movimentos sociais pela regularização fundiária, 

para ao menos poderem ter a mínima segurança de lutar para continuar existindo em suas 

casas. 
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2.1.2 Demarcação de áreas para fins de moradia: Termo de Autorização de Uso – 

TAU. 

Historicamente a ocupação da Amazônia foi realizada, em geral, ao longo de seus 

principais rios, estabelecendo-se comunidades [populações] ribeirinhas, que podem ser 

classificadas como tradicionais (NASCIMENTO, 1996). A produção e a reprodução do modo 

de vida das populações ribeirinhas são influenciadas pela estreita relação com a natureza, seus 

recursos e o conhecimento aprofundado de seus ciclos (DIEGUES, 2000). 

Dada a estruturação do mundo capitalista e a densificação da sociedade do consumo, os 

recursos naturais se tornam alvo da exploração de atores do capital, que, por vezes, entram em 

conflitos com os agentes locais. 

A territorialidade versa sobre o comportamento humano relacionado à organização do 

espaço (SACK, 1986). Assim, a cristalização das relações socioeconômicas e culturais que 

produziram o território e se materializam na paisagem das populações ribeirinhas se 

encontram sob ameaça, e mesmo que a territorialidade das populações tradicionais apresente 

relações mais equilibradas com o meio ambiente, nas disputas com o poderio econômico, elas, 

por ventura, acabam perdendo.  

Contudo, fatores jurídicos coadunam com a defesa da posse dessas populações 

tradicionais ribeirinhas nas margens de rios, ao menos, nos rios que pertencentes à União.  

O Decreto-Lei Nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, dispõe sobre os bens imóveis da 

União, delimitando no artigo 1º que se incluem entre os bens imóveis: 

 

 a) os terrenos de marinha e seus acréscidos; 

 b) os terrenos marginais dos rios navegáveis, em Territórios Federais, se, 

por qualquer título legítimo, não pertencerem a particular; 

  c) os terrenos marginais de rios e as ilhas nestes situadas na faixa da 

fronteira do território nacional e nas zonas onde se faça sentir a influência das 

marés; 

  d) as ilhas situadas nos mares territoriais ou não, se por qualquer título 

legítimo não pertencerem aos Estados, Municípios ou particulares; 

  e) a porção de terras devolutas que fôr indispensável para a defesa da 

fronteira, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais; 

  f) as terras devolutas situadas nos Territórios Federais; 

  g) as estradas de ferro, instalações portuárias, telégrafos, telefones, 

fábricas oficinas e fazendas nacionais; 
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  h) os terrenos dos extintos aldeamentos de índios e das colônias militares, 

que não tenham passado, legalmente, para o domínio dos Estados, Municípios ou 

particulares; 

  i) os arsenais com todo o material de marinha, exército e aviação, as 

fortalezas, fortificações e construções militares, bem como os terrenos adjacentes, 

reservados por ato imperial; 

  j) os que foram do domínio da Coroa; 

  k) os bens perdidos pelo criminoso condenado por sentença proferida em 

processo judiciário federal; 

  l) os que tenham sido a algum título, ou em virtude de lei, incorporados ao 

seu patrimônio (BRASIL, 1946:01) 

 

Desse modo, as margens de rios federais, a área de várzea utilizada pelas populações 

ribeirinhas, seria, em primeira análise, de domínio da União, salvo as condições por exemplo, 

de domínio por Carta de Sesmarias, e, estando os ribeirinhos na condição de posseiros, 

somente caberia à União contestar a utilização da área. 

Vale ressaltar que o valor existente, institucionalmente, é o do uso do solo para fins de 

moradia, segundo o posicionamento oficial da União. Assim, permitir e instituir o uso para tal 

fim social é prioridade. Uma forma de ordenar esse valor foi a Portaria Nº 89, de 15 de abril 

de 2010 da Secretária do Patrimônio da União – SPU, que disciplina a utilização e o 

aproveitamento dos imóveis da União em favor das comunidades tradicionais, por meio do 

Termo de Autorização de Uso Sustentável - TAUS. 

A portaria Nº 89/2010 no seu artigo 2º define que o TAUS poderá ser outorgado às 

comunidades tradicionais que ocupem ou utilizem as seguintes áreas da União: 

 

I - áreas de várzeas e mangues enquanto leito de corpos de água federais; 

II - mar territorial, 

III - áreas de praia marítima ou fluvial federais; 

IV - ilhas situadas em faixa de fronteira; 

V - acrescidos de marinha e marginais de rio federais; 

VI - terrenos de marinha e marginais presumidos  

(SPU, 2010:01). 

 

A supracitada portaria ainda amarra que as poligonais fechadas que delimitarão as áreas 

devem respeitar os “limites de tradição das posses existentes no local” (SPU, 2010). 
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Entretanto, não instrui os meios que devem ser utilizados para se cumprir essa determinação, 

nem os parâmetros para verificar se tal determinação foi cumprida. 

Nos cursos de Engenharias, a disciplina que em geral é a responsável por ministrar os 

conteúdos necessários para desenvolver as habilidades e competências para traçar uma 

poligonal, no sentido stricto sensu, seria a disciplina de Topografia. 

Delimitar um poligonal significaria determinar marcos, o suficiente para delimitar uma 

área (por meio de coordenadas geográficas, por exemplo), tornando-os os vértices de uma 

figura. Quando interligados os vértices por meio de retas, ter-se-ia a figura da área: a 

poligonal. No interior da figura estaria delimitado o espaço, com as diversas implicações 

inerentes a isso, legais, sociais, históricas e culturais.  

A quantidade de vértices (marcos) dependeria do formato da área a qual se pretende 

determinar. Em nível de exemplo, se um terreno é retangular, quatro marcos são necessários 

(os quatros cantos do terreno), que seriam interligados por retas (os lados de um retângulo), 

tornando possível além de delimitar, dimensionar a quantidade de área. Assim, dependendo da 

forma da área, seria coletada a quantidade de marcos necessária. Para se conhecer a forma da 

área, pode-se realizar a pesquisa de imagens de satélite, ortofotos, etc.  

Contudo, em algumas áreas, dado o seu isolamento e as configurações do terreno 

(questões geomorfológicas, paisagísticas, climáticas, etc), ou mesmo por questões 

econômicas, torna-se necessária uma coleta reduzida de marcos, por vezes, em áreas de 

populações tradicionais. É coletado um único ponto, tornando tal ponto, a origem de uma 

circunferência, e o raio dessa determina a porção de território que a população terá 

disponibilizado para regularização. 

Os dilemas dessa prática são inúmeros, desde a escolha da origem da circunferência (de 

fato irá abarcar a produção do território da população?), as sobreposições que circunferências 

distintas podem apresentar, áreas que ficam foram da figura, dentre outros dilemas, que 

acabam incentivando conflitos interno pela posse da terra. 

Relembrando que a utilização de uma dialética transversal, holística e humanística nas 

disciplinas ligadas a ensinar rotinas de cálculo é um tema que carece de análise e pesquisa. É 

quase que certo que a disciplina de Topografia se limita a orientar o uso e manuseio de 

equipamentos topográficos e métodos de cálculos e traçado de poligonais, considerando 

questões geométricas e trigonométricas, por meio de rotinas aritméticas, apenas, o que não 
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desenvolve as habilidades e competências previstas nas diretrizes e bases curriculares, para tal 

tarefa. 

Uma breve leitura sobre os principais teóricos como Borges (2013), Casaca (2007), 

Erba (2005) e o clássico Espartel (1969), corrobora essa visão pouco holística e humanística 

da utilização da Topografia como descrição do lugar, apenas por meio de dados matemáticos 

obtidos em uma projeção ortogonal da realidade, e pouco dando referência às implicações das 

especificidades dessa realidade.  

2.1.3 As Audiências Públicas em Projetos de Regularização Fundiária. 

A abertura política, após findada a Ditadura Militar (1964-1985), vem gradualmente 

permitindo um carácter de inclusão da participação dos cidadãos nos processos de tomada de 

decisão de atos públicos que interfiram diretamente com a sociedade. 

Silva (2000), ao se referir ao direito de participação, distingue-o de três formas: 

participação direta, participação orgânica e direito de participação da comunidade. Segundo o 

autor, participação direta se dá com a possibilidade de proposições que de fato interfiram no 

processo decisório, a participação orgânica, exemplificada com a participação de 

trabalhadores e empresários na gestão da seguridade social, e, por fim, que a participação da 

comunidade se dá pela possibilidade de esta ter conhecimento dos atos públicos. 

A audiência pública é uma importante contribuição para a passagem de uma democracia 

representativa para uma democracia participativa, prevista na Constituição Federal de 1988, 

sendo regulada por leis especificas de acordo com as demandas da administração pública na 

esfera federal, estadual ou municipal. 

A administração pública federal elenca com a Lei Federal Nº 9784/99 a audiência 

pública para debater os temas necessários para o poder público em qualquer momento de um 

processo administrativo. Esses processos são geralmente licitações, orçamento participativo, 

licenciamentos ambientais, plano diretor, que, inclusive, apresentam legislação especifica que 

também faz menção ao uso da audiência pública como meio de propiciar o direito de fala à 

sociedade. 

Entretanto, nenhum destes dispositivos legais especifica os procedimentos, limitando-se 

a configurar quando uma audiência pode ser considerada invalida, o que é necessário 

descrever e qual o procedimento foi tomado para realizá-la. 



Capítulo 3 Territórios de Populações Tradicionais 

27 

 

Poder-se-ia ilustrar inúmeros exemplos, em diversos órgãos, de como a condução da 

atividade acaba por se dar de forma similar, como informa a assessoria da Secretaria de 

Estado de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária (SEARA), órgão lidado ao 

Governo do Rio Grande do Norte. Em nota vinculada no portal oficial do governo desse 

estado, uma audiência pública foi realizada para tratar da regularização fundiária de terras 

destinadas à agricultura familiar, e descreve-a: “Na audiência, o agricultor familiar irá 

conhecer todas as etapas que serão realizadas pela [...], empresa responsável por 

georreferenciar as terras e fazer o cadastro das famílias, e pela secretaria, que irá conceder 

os títulos de propriedade de terra” (grifo nosso) (PORTAL DO GOVERNO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2015).   

Percebe-se que o evento é apenas para apresentação e uma participação passiva, como 

mero expectador de algo previamente decidido. 

Clemente (2011) descreve uma série de entrevistas em audiências públicas nas quais os 

participantes, em geral, possuem baixa oportunidade de participação plena e de exposição de 

suas opiniões, por vezes, meros ouvintes das apresentações técnicas. 

Essa contradição decorre muitas vezes da postura tecnicista das equipes de trabalho que 

irão realizar o projeto de delimitação da poligonal, como bem expressa Gray & Larson 

(2009), por visualizarem o mundo apenas pelas suas perspectivas, não reconhecendo outras 

formas de viver e trabalhar de forma efetiva. Mesmo em equipes multidisciplinares (com 

engenheiros, técnicos em agrimensura, antropólogos e assistentes sociais) esse problema 

costuma persistir, pois, mesmo sendo formado por profissionais de diversas áreas, o diálogo 

entre eles é fraco. 

Gray & Larson (2009) apresentam a estrutura de trabalho cultural desenvolvida pelos 

antropólogos Kluckhohn & Strodtbeck, que ilustra questões culturais como: relação com a 

natureza; orientação de tempo, orientação de atividade, natureza das pessoas, relacionamentos 

entre as pessoas; variam dentro de três padrões que ajudam a compreender de forma mais 

estruturada o comportamento que se deve ter em relação às diferenças culturais (Tabela 2.1). 

Obviamente, a estrutura de trabalho cultural proposta de Kluckhohn & Strodtbeck é 

mais para dar um norte inicial ao processo, do que uma resposta derradeira. Porém, permite 

que as equipes tenham algo além do norte geográfico e magnético, na concepção do que é 

necessário levantar de dados nos locais, ou seja, além de terem as informações iniciais (para 

onde está o norte), saibam algumas outras informações que são fundamentais de serem 
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prospectadas, e que precisam ser consideradas na hora de definir os marcos, que iram ser os 

vértices da poligonal. 

 

Tabela 2.1 - Estrutura de Trabalho Cultural de Kluckhohn & Strodtbeck. O comportamento humano 

frente às questões culturais podem, de forma generalista, apresentar essas variações.  

Questões Culturais Variações 

Relação com a natureza Dominação Harmonia Subjugação 

Orientação de tempo Passado Presente Futuro 

Orientação de atividade Ser Fazer Controlar 

Natureza das pessoas Boa Má Mista 

Relacionamento entre as pessoas Individualista Grupal Hierárquico 

Adaptado: Gray & Larson (2009). 

Contudo, quando a participação não se dá de forma meramente audiovisual, e é 

permitida uma via de diálogo, as chuvas de ideias expostas acabam caminhando para 

negociações galgadas na barganha, como oportunamente cita Shapiro (2005), já que o pensar 

da decisão nem sempre é fiel a uma visão de vontade geral, nos moldes de Rousseau, mas 

sim, de situações onde o interesse coletivo, de evitar a dominação ou decisões políticas, 

resulta na mera agregação de preferências, que poderiam se depreender da leitura de 

Maquiavel. 

Logo, a mera oportunidade de ouvir falar sobre o que vai acontecer não é suficiente 

para permitir uma participação cidadã, como também, uma participação desestruturada, não é 

o caminho a seguir para poder estruturar o dilema imposto, no caso, delimitar o escopo da 

atividade de traçar a poligonal de ocupação do território. 

Corrêa (1995), ao elencar sobre os agentes produtores do espaço, demonstra que é 

necessário considerar que esses agentes são seres concretos, com vaidades e veleidades, 

conflitos, tensões, interesses, éticas e moralidades, que interferem em seus atos e decisões, de 

forma isolada, como também é a ação em grupo. 

Costa e Marguti (2015) apontam a situação de dificuldade em que se encontram os 

municípios brasileiros em relação à vulnerabilidade social, o que tornaria a luta pela 

sobrevivência/permanência uma intrínseca relação de luta pelos direitos e defesa por meio de 

individualidade, relembrando que no contexto amazônico dada a conjuntura de apropriação e 

expropriação de recursos (BECKER, 2013), os meios de aproveitar as raras oportunidades de 

se conseguir defender das ações de expropriação dos agentes de poder econômico, podem 

levar a ações extremas (CARDOSO, 2006) na labuta por ser ouvindo e continuar existindo 
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(SANTANA el al, 2012) quando há uma série de mecanismos de segregação e opressão 

estruturalmente organizados para suplantar direitos (SOUSA, 2010) 

Por isso, é crucial que a participação seja permitida, incentivada, porém, de uma forma 

estruturada, que garanta minimamente uma organização das ideias apresentadas e permita que 

ocorra um método formal para estruturação do problema, não que isso impediria barganhas e 

desvirtuações das lutas coletivas em detrimentos de interesses particulares, mas, permitiria 

que fosse mais fácil visualizar caso isso viesse a ocorrer. E fosse formalmente instituído o 

lugar de fala das populações alvo da ação de traçado de poligonal de ocupação. 

2.1.4 Métodos de Estruturação de Problemas. 

No processo de tomada de decisão pode-se considerar que são enfrentadas três etapas: 

formulação, estruturação e resolução do problema ligado à tomada de decisão. Entretanto, 

como pode ser percebido no trabalho de Bell, Mahroun, & Yassin (2016), que fizeram uma 

breve revisão da literatura, existe uma atenção preponderante sobre o processo de resolução 

do problema do que na própria formulação e mesmo na estruturação do mesmo. Pensamento 

também presente nos trabalhos de Belton & Stewart (2002), Montibeller et al. (2009) e em 

Franco & Montibeller (2010). 

De acordo com Almeida et al (2012), os métodos de estruturação de problema 

(Problem Structuring Methods – PSMs) se constituem em uma família de métodos de apoio à 

tomada de decisão que permite a formulação de problemas de maneira organizada, através da 

apresentação de versões alternativas de problemas mais complexos, passíveis de ajustes 

mútuos e construtivos. 

Almeida et al (2012) cita como métodos de estruturação de problemas: Strategic 

Options Development and Analysis - SODA, Soft Systems Methodology - SSM, Strategic 

Choice Approach - SCA e Value-Focused Thinking - VFT.  

SODA é um método criado por Colin Eden e se baseia na “Teoria dos Construtos 

Pessoais” de George Alexander Kelly exposto na sua obra The psychology of Personal 

Constructs (1955). O SODA utiliza mapas cognitivos para modelagem de problemas, 

registrando visões individuais de um dado problema, ou seja, através dos pontos de vista dos 

membros de uma equipe são construídos mapas mentais. Com base neles, é definida uma 

hierarquia de conceitos, por meio da identificação de construtos hierarquizados. Assim, é 
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verificada a reação de influência das ligações entre conceitos meios e fins, o que permite não 

apenas estruturar como dar sentido aos problemas, conforme aponta AcKermann et al. (1992). 

Com o intuito de aplicar as idéias sistêmicas ao mundo real, Peter Checkland 

desenvolveu o SSM (CHECKLAND, 1981). O SSM é estruturado por meio de sete estágios 

que pretendem dar início a um ciclo novo de melhorias por meio de ações que promovam 

essas melhorias.  

Jonh Friend e colaboradores do Institute of Operational Research são os responsáveis 

pelo desenvolvimento do SCA, o qual consiste no gerenciamento de incertezas oriundas de 

situações estratégicas, com o intuito de apoiar decisões que serão tomadas por um grupo, 

permitindo criar um plano de contingência a partir da identificação das incertezas chaves do 

problema (FRIEND & HICKLING, 2005). 

Diferentemente do SODA, SSM e SCA, que são focados nas alternativas, o VFT é 

focado no valor, o que auxilia na clarificação dos objetivos, entre meio e fim, possibilitando 

hierarquizá-los de tal modo que proporcione melhores oportunidades de decisão (KENEEY, 

1992).  

De acordo com Kenney (1992) o ser humano é forjado para tomar decisões a partir de 

alternativas previamente selecionadas, porém, sobre essa escolha, irá repercutir uma série de 

valores prévios. Logo, diretamente relacionado à conformação com o resultado da alternativa 

e aos valores que impregnam o decisor, “[t]he relative desirability of consequences is a 

concept based on values” (KENEEY, 1992:02) 

Desse modo, Kenney expõe que as alternativas são apenas meios para que se possa 

alcançar os valores. Entretanto, é usual que se pensem muito nas alternativas e suas 

consequências e não nos valores que deveriam nortear a construção/escolha de alternativas. 

Neste ponto, é valioso observar que o pensamento focado nas alternativas tende a 

agrupar como secundários os valores, e focar na essência das alternativas, quando na 

realidade, serão os valores que determinarão o processo de escolha, mesmo que não 

explicitados (KENNEY, 1992). 

Dadas as diferenças culturais presentes entre os gestores de projetos de delimitação de 

uma poligonal, sejam os membros das áreas de exatas – aos quais é creditado pelo senso 

comum como profissionais com menor preparo para perceber essa diferença – ou os membros 

da área de humanidades – os quais se esperam apresentarem com maior preparo conceitual e 

empírico – acaba que a concepção do projeto sendo, geralmente, “top-down”, as populações 
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tradicionais veem-se acuadas a escolher entre alternativas, ou mesmo, receber explicações 

sobre como são as alternativas, como anteriormente explicitado. 

Os valores dessas populações que negligenciados, poderiam evidenciar alternativas 

mais viáveis para gerar alternativas mais próximas de resultar o alcance dos objetivos das 

populações tradicionais com os projetos de delimitação de poligonais de ocupação. 

A título de exemplo, um líder comunitário de uma comunidade de remanescestes 

quilombolas do Arquipélago do Marajó, estado do Pará, relatou em uma entrevista que: “vão 

dizer pra nós onde nós vamos morar, mas nós já mora aqui, aqui é nosso, eu espero mesmo é 

que com esse papel [Termo de Autorização de Uso Sustentável - TAUS] nós possamos viver 

aqui em paz na nossa terra” (NASCIMENTO, 2013). Então, o valor que norteava a 

população era ter um meio de poder continuar vivendo em harmonia, enquanto que o projeto 

visava altera a condição de posseiros para portadores de um documento que formalizava seu 

uso e ocupação do solo. O projeto cumpriu seu objetivo, mas a formalização que os protegeu, 

em tese, de atores do capital de os expulsar da área, gerou um conflito de territorialidade 

interna, com a demarcação para indivíduos de extensões de uso comunal, para “completar o 

lote” e todos ficarem com a mesma extensão de área. 

Nos projetos, dentro da concepção de gerenciamento, a gestão das partes interessadas, 

é a área que lida com as ferramentas de identificação dos interesses, objetivos, e ajuda a 

gerenciar as partes interessadas a serem apoiadoras dos projetos, ou, no caso em que sejam 

opositoras, que suas forças sejam neutralizadas. 

Quando estes projetos são implementados com populações tradicionais, não é preciso 

um grande exercício cognitivo para imaginar que os saberes locais acabam dando lugar a 

soluções prontas, que devem ser gradativamente aceitas, por serem as alternativas que irão 

conduzir a se chegar aos objetivos.  Essa postura, às vezes, gera conflitos que culminam em 

situações drásticas e dramáticas, como o caso em que uma indígena atacou um engenheiro de 

uma empresa pública nacional, conforme matéria veiculada, no sítio virtual do jornal Estadão 

em 8 de maio de 2008 (ESTADÃO, 2008). 
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2.2 Uma breve Revisão bibliográfica: Value Focused Thinking – VFT 

Almaian et al (2016) apresenta um estudo onde o VFT é utilizado para clarificar os 

objetivos de melhoria do sistema de Gestão de Qualidade de Fornecedores, conhecido 

também pela nomenclatura em inglês Supplier-Quality-Management (SQM). No trabalho de 

Almaian et al (2016) com auxílio do VFT é possível criar meios mais participativos que 

coadunam para o aproveitamento de diferentes visões na organização, o que é de suma 

importância se for considerado que a cultura organizacional é um fato preponderante para a 

implementação de melhorias nas organizações. 

Apesar do que, apontará a primeira análise do problema apresentado por Almaian et al 

(2016), a captação das visões de diferentes seguimentos da organização produziu soluções 

mais ricas e definiu de maneira mais participativa o que a organização acreditava que 

precisaria para alcançar a melhoria na gestão de qualidade dos fornecedores, que consistia de 

três quesitos básicos: ter um diretor de qualidade, possuir reuniões periódicas entre o setor de 

qualidade e estratégia e realizar revisões da práticas interna. 

Ao contrário do que os próprios participantes acreditavam inicialmente, a solução mais 

importante para o problema, não residia em uma maior fiscalização, conforme eles achavam 

que era, e sim, na existência de um diretor, que seria responsável pela criação e manutenção 

de uma cultura de qualidade na organização. 

Com o uso do VFT (associado a outras ferramentas como Simple Multiattribute Rating 

Technique - SMART) foi possível elucidar e elicitar para os envolvidos quais eram realmente 

os seus objetivos meios e fundamentais, o que tornaria possível um envolvimento sinérgico 

mais equilibrado, com maiores chances de sucesso e com menores dispêndios de energia na 

tarefa de neutralização de partes interessadas bloqueadoras, por não acreditarem na 

fundamentação da mudança proposta, ou não acreditarem que elas tinham ligação real com as 

modificações necessárias. Uma vez que os membros da organização foram ativos no processo 

de estruturação do problema, a aplicação da solução, apresenta maiores chances de serem 

aceitas em diversos seguimentos da organização. 

Com uma visão mais material de uma organização, em termos espaciais, Comino & 

Ferretti (2016) por meio da utilização da ferramenta SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats), desenvolvem um grupo de indicadores espaciais para gestão do 

território de um parque de proteção e manutenção da diversidade biológica. Considerando que 
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o problema de gestão do parque envolve um complexo sistema territorial com múltiplos 

valores, o VFT, por ser focado no valor que conduz a formulação das alternativas foi adotado. 

Os autores buscaram evidenciar alternativas que fossem condizentes com os Valores 

Ecônomicos Totais (em inglês Total Economic Value – TEV) do parque, que perpassam por 

fatores como questões de mercado e rentabilidade das visitações, preservação da 

biodiversidade para gerações futuras, por exemplo. As ferramentas que focavam nas 

aternativas em si, segundo os autores, geravam soluções que pouco ou nada agradavam aos 

responsáveis e colaboradores do parque, e com isso, não representava que melhorariam de 

forma significativa a qualidade da gestão da área, na visão das partes interessadas. 

Como o VFT foca nos valores para encontrar os objetivos, e através deles construir 

alternativas, a participação ativa das partes interesadas do parque permitiu que fossem 

traçados os seguintes pontos de ação: preservação dos recursos naturais presentes no parque 

através de sua valorização, promoção do uso recreativo, e educação ambiental (COMINO & 

FERRETTI, 2016). 

Dentro de uma visão sistêmica de educação patrimonial e sustentailidade, é a visão 

que aproximasse da construção de um paradigma de valorização, conforme é a vontade 

expressa dos envolvidos, a mera ação nas questões de mercado, que por ventura poderiam 

aumentar a rentabilidade. Poderiam, se não associadas a uma forte cultura de educação 

ambiental, representar a degradação dos recursos do parque, o que em médio e longo prazo, 

poderia mesmo representar perda de capital. Assim, a hierarquização propiciada com a 

utilização do VFT, além de refletir diferentes visões, e visões mais ricas da situação, estão em 

consonância com as boas práticas de educação patrimonial, que versa sobre a conservação de 

recursos naturais (patrimônio) e valorização, conforme expressa a obra de Horta et al (1999), 

referencial nacional no assunto. 

Na temática de preservação dos recursos naturais, KARJALAINEN et al (2013) 

apresentaram como a utilização do VFT pode auxiliar em um cenário complexo de tomada de 

decisão, como o que geralmente envolve o Environmental Impact Assessment (EIA), ligados à 

gestão de um corpo hídrico, contribuindo para que diversas visões das partes interessadas 

coadunem em propósitos que reflitam os valores necessários para preservação. 

No problema de decisão apresentado por Karjalainen et al (2013), que envolve um 

corpo hídrico, está intrinsecamente ligado à gestão recursos hídricos, o que resulta nos 

múltiplos usos da água, não apenas para dessedentação, como lazer, piscicultura e mesmo 
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para geração de energia, fatores que, por vezes, podem representar metas divergentes e 

conflitantes sobre as finalidades que devem prevalecer. Desse modo, Karjalainen et al (2013) 

demonstraram que o VFT pode ser uma ferramenta útil para que as partes interessadas 

consigam visualizar e mesmo lidar com os trade-offs necessários para tomada de decisão. 

Esse fato é deveras importante para que no escopo da solução não figure como uma medida 

tomada “de cima para baixo”, como frisam os autores. 

Nesse sentido de gestão de partes interessadas e seus divergentes e conflitantes pontos 

de vistas, metas e vontades, Franco et al (2016) apresentam um estudo que evidencia o 

comportamento de um grupo de estudantes de pós-graduação, dividido em dois subgrupos, 

nos quais, o primeiro teria seus valores clarificados com o auxílio do VFT e o segundo não 

teria um apoio estruturado para tomada de decisão, em um problema de alocação 

orçamentária. 

De acordo com Franco et al (2016), o grupo que teve a oportunidade de ter seus 

valores evidenciados, seus objetivos clarificados, delimitados e divididos em meios e 

fundamentais, com o auxílio do VFT, mostraram maiores níveis de aceitação com o resultado 

das decisões tomadas em detrimento do outro grupo. 

Não apenas na interação de pontos de vista de diferentes indivíduos perante um 

problema, mas pertencentes a mesma organização, o VFT pode ser utilizado, também, no caso 

dos diferentes indivíduos estarem divididos entre organizações distintas, desse modo, dentro 

de cada uma residindo uma diversidade de visões, que, em conjunto, formarão valores, que 

podem ser convergentes ou não com os demais valores conjuntos de diferentes indivíduos de 

outra organização. Esse é o estudo de caso apresentado por Keisler et al (2014). 

Keisler et al (2014) expõem o resultado da utilizando do VFT em três organizações 

distintas que precisam somar esforços para implementar melhorias em um conjunto 

habitacional. Um dilema de gestão de ações que, caso não bem somados, podem resultar na 

perda de recursos, tempos e esforços que melhorariam de fato um bairro.  

É necessário construir uma agenda comum de objetivos, e estes objetivos precisam ser 

hierarquizados, de maneira que representem os valores das partes interessadas, tantos dos 

habitantes, como das próprias organizações, para que o convênio tenha êxito.  

Keisler et al (2014) apresentam que a percepção de útil para o VFT enquanto método 

de estruturação de problema, não reside apenas no fato de permitir clarificar os valores, 

construir alternativas participativas (e com o sentimento de participação), como por ser um 
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método mais qualitativo, permitiu que mesmo sem grandes conhecimentos técnicos, os 

habitantes e comunitários das organizações que precisavam consolidar uma agenda de ações 

conseguissem compreender facilmente o método, em geral. 

Os autores concluíram que fatores subjetivos estão diretamente atrelados à tomada de 

decisão e, por vezes, as partes interessadas não estão cientes de seus reais interesses, o que 

pode levar a frustações. Do mesmo modo que em Almaian et al (2016), Comino & Ferretti 

(2016), Karjalainen et al (2013) e Keisler et al (2014) a clarificação dos valores, e, a partir 

disso, serem hierarquizados os objetivos, para, nesse ponto, serem definidas as alternativas a 

serem tomadas, não apenas produzem alternativas mais próximas dos valores (por serem 

produtos desses), mas criam a sensação de participação, tornando-os, os envolvidos, 

protagonistas do processo, como também, evidenciando a contribuição deles e mesmo a 

responsabilidade e ligação com o que foi decidido.  

Os trabalhos apresentados nessa sessão, dentro da concepção de qualidade de Garvin 

(1984), versão, não exclusivamente, da dimensão de qualidade percebida, que agrega toda 

uma carga simbólica e valorativa da decisão, e, se for pensado em aspecto amplo, no serviço 

prestado, no caso de ser executado o projeto ligado à implementação da decisão tomada frente 

ao problema formulado. Lesinski (2015) apresenta a utilização do VFT para auxilio da 

clarificação do valor no desenvolvimento da arquitetura de um sistema de fornecimento de 

informações para soldados, que, baseado na adoção Technical Performance Measure (TPM), 

precisa apresentar constante aderência com os valores do cliente, para que as modificações 

não impactem a utilização e aceitação. 

De acordo com Lesinski (2015) a adoção do VFT permite a participação do cliente 

mesmo na fase inicial, quando a concepção ainda está difusa, e nas demais fases, nas quais o 

nível de detalhamento se torna maior. Esse desenvolvimento próximo com o usuário é 

fundamental, não apenas para a aceitação, uma vez que, nesse caso, a doutrina militar não 

perpassa por questões de aceitabilidade diretamente. Entretanto, fatores involuntários, como a 

capacidade cognitiva de compreensão do sistema, são cruciais para a utilização. 

O sistema de fornecimento de informações não precisa apenas apresentar aderência, 

mas ser inteligível para os soldados, caso contrário será estrategicamente falho.  

O VFT, associado ao método Fuzzy, permitiu o desenvolvimento de uma arquitetura 

no sistema tal que os soldados puderam ter acesso à base de referências e digitais e impressas 

de forma facilitada.  
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O trabalho de Lesinski (2015), de forma indireta, evidencia que a participação no 

processo não apenas induz a uma melhor aceitação, conforme os trabalhos supracitados nesta 

sessão, como ainda, permite maiores chances do desenvolvimento de soluções, que, mesmo 

que o fato “aceitação” não seja relevante, a capacidade de utilização, seja crucial, e para tal o 

envolvimento do usuário final, seus valores, são fundamentais para concepção de alternativas 

com aderência. 

Percebe-se, nos trabalhos, mesmo naqueles ligados às decisões estratégicas de 

organizações com fins diretamente capitalistas, que o uso do VFT permite contribuir para 

estruturação dos problemas com um panorama maior de informações, por captar um universo 

maior de pontos de vistas, experiências, vivências e conhecimentos técnicos, mas que, para 

terem êxito na sua execução, precisaram vencer a barreira da cultura organizacional, que, em 

geral, é pouco tolerante a mudanças. Como o VFT permite a participação no processo de 

formulação clarificando os valores, os envolvidos conseguem não visualizar as alternativas 

como exógenas ao meio. 

Desde a publicação de Ralph L. Keeney sobre Value Focused-Thinking em 1992, 

diversos trabalhos foram realizados aplicando essa ferramenta de clarificação de objetivos, 

especificamente a situações que envolvam participação da sociedade, como os trabalhos de 

McDaniels; Gregory; Fields (1999) e Gregory; Arvai; McDaniels (2001), com a aplicação de 

VFT para estruturação da participação de cidadão em complexos processos de decisão na área 

ambiental (GERWING & MCDANIELS, 2006). 

Para participação de populações tradicionais em si, verifica-se a aplicação do VFT na 

caracterização de valores em relação a possíveis perdas de recursos devido ao 

desenvolvimento de um projeto de exploração energética em terras indígenas (MCDANIELS 

& TROUSDALE, 2005). 

Contudo, a utilização mais frequente é a aplicação do VFT na clarificação de valores 

ligados a objetivos coorporativos e/ou empresarias, sejam na gestão de ideias em projetos 

(SELART & TVEDT, 2011), na área de tecnologia educacional (SHENG, NAH & SIAU, 

2010) e mesmo em questões de ordem militar no combate ao terrorismo (KEENEY & 

WINTERFELDT, 2010), ou nos demais autores citados ao longo da sessão 2.2.1. 

No Brasil, a participação popular em processos de tomada de decisão, desde os 

orçamentos participativos, planos diretores e licenciamentos é recente, dada a abertura política 

e aos esforços dos movimentos sociais e organizações não governamentais. 
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Assim, nestas três décadas após o fim da Ditadura Militar (1964-1985), as audiências 

públicas e consultas públicas, previstas na Constituição Federal de 1988, tornaram-se mais 

comuns, entretanto, como Clemente (2011) exaustivamente demonstraram, analisando a 

democracia deliberativa e o orçamento público em quatro capitais do Brasil: Porto Alegre, 

Belo Horizonte, Recife e Curitiba, e, em todas elas, a participação oscilava entre elucidativa 

ou argumentativa – sendo essa oportunidade de exposição: direito a fala. 

O uso de VFT na clarificação de valores ligados aos recursos naturais, relacionados 

aos recursos hídricos ou ao meio ambiente de forma mais ampla, como na questão de gestão 

de rejeitos da exploração mineral, áreas que influenciam diretamente a sociedade, já foram 

realizados no Brasil (MORAIS et al, 2011).  Entretanto, a participação social ainda não é 

focada, ou mesmo é vinculada com a parte interessada, mas, não como principal, mas para um 

fator que influencia. 

Como as políticas afirmativas e de participação social plena são recentes no país, por 

exemplo, a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

ocorrida em 2004, a instituição do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), e 

mesmo o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir) foi regulamentado 

pelo Decreto n° 8136/2013, e apesar do Ministério da Cultura ter sua criação em 1985, ele só 

foi reestruturado em 2003. A Presidência da República aprovou a reestruturação do Ministério 

da Cultura, por meio do Decreto 4.805, sendo que a atual estrutura regimental do MinC é 

regida pelo Decreto nº 7.743, de 31 de maio de 2012. Assim, são deveras recentes e 

experimentais as ações frente às populações tradicionais. 

Mesmo a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, que é o órgão indigenista oficial do 

Estado brasileiro, criada por meio da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967, como mais 

antiga instância apoiadora de uma parcela das populações tradicionais, especificamente as 

indígenas, como já citado neste texto, as questões de conflitos entre indígenas e projetos de 

intervenção em suas áreas ainda são deveras conflituosas, demostrando que muito ainda 

preciso ser feito para o avanço da participação popular plena. 

Percebe-se que, por maiores esforços que a última década tenha trazido, seja em nível 

de conceito como de práxis, uma lacuna ainda existe na participação social plena e medidas 

afirmativas que não apenas protejam, mas que propiciem empoderamento social desses 

segmentos marginalizados da população, ainda carecem de mais pesquisas e 

desenvolvimento. 
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Assim, o trabalho de Gerwing & McDaniels (2006) é o único dos trabalhos 

consultados que diretamente aborta o VFT como meio para clarificar os valores que alicerçam 

os objetivos de populações tradicionais, no caso, abordado pelos autores, populações 

indígenas em relação à cultura do salmão. No Brasil não foi encontrado nenhum trabalho que 

diretamente envolva a utilização do VFT em projetos de intervenção em áreas de população 

tradicionais, regularizadas ou não, que tenham como foco clarificar seus valores para 

hierarquizar seus objetivos com os projetos. 

Os desafios nessas propostas além das divergências culturais como (GERWING & 

MCDANIELS, 2006), residem dificuldades oriundas do reduzido acesso à educação formal 

dessas populações, que limitam deveras a formação de uma visão crítica capaz de vislumbrar 

e problematizar sua realidade em conflito com externalidades, o que, pode ser um fator 

desencadeador da tendência tecnicista de viabilizar a participação por meio de seminários 

expositivos do que será feito, e pedir, em cima do que já foi decidido, alguma opinião. 

Vale ressaltar as palavras de Darcy Ribeiro proferidas em conferência realizada em 

São Paulo em uma reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), na 

PUC-SP, na qual expos uma análise da crise da educação no Brasil e pôs isso em um texto, 

que era a conferência dele, chamado “Sobre o Óbvio”: “a crise educacional do Brasil da qual 

tanto se fala, não é uma crise, é um programa”. 

2.3 Potencial de inovação 

Como expressa a escassa revisão de literatura, não há muitos estudos sobre a 

clarificação dos valores, que norteiam a construção dos objetivos, que as populações 

tradicionais podem apresentar em relação à concepção e implementação de projetos de 

intervenção em seus territórios. 

 Assim um estudo que demonstre a viabilidade, no contexto amazônico, de ser 

possível construir um meio formal e estruturado de verificar quais as reais expectativas das 

populações tradicionais, o que elas de fato esperam de projeto, que valores devem nortear, 

para além de concepções de gerenciamento de projetos, mais focadas nos valores culturais, 

sociais históricos da sua realidade, é deveras promissor. 

Não que não existam meios que oportunizem este caminho. A perícia antropológica é 

uma ferramenta que viabiliza o direito a fala das populações tradicionais e mapeia diversas 
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cristalizações no território, entretanto, por vezes, é um documento a mais que no relatório 

final, pouco ou nada é consultado pelas equipes de topografia. 

Nesse sentido, uma sistemática baseada em um método de estruturação de problemas, 

pode contribuir para uma melhor compreensão dos intervenientes, que precisam ser 

considerados, para que as previsões legais, de respeitar os valores históricos, sejam cumpridas 

de fato, e, mesmo, compreendidas pelas equipes técnicas, as quais, por vezes, apresentam 

graves dificuldades em operacionalizar meios de permitir o lugar de fala das populações 

tradicionais, conforme exposto no capítulo 2. 

Ao menos com as informações preliminarmente levantadas não foi encontrada, no 

Brasil, publicação científica, no último lustro, que narre a aplicação de VFT (como exemplo 

de método focado no valor) ou SODA (método focado na alternativa) sendo utilizado para 

estruturar problemas de populações tradicionais, com elas sendo partícipe no processo. No 

exterior, o trabalho Gerwing & McDaniels (2006), com as intituladas “Primeiras Nações”, que 

são populações tradicionais, em termos do Brasil, indígenas, já data de quase dez anos, e 

nesse percurso, os trabalhos encontrados além desse, são focados em áreas empresariais, nos 

quais as populações tradicionais não são o foco de ação. 

Assim, este trabalho além de relevante contribuição inovadora para o cenário nacional, 

pode contribuir para fomentar um meio de empoderamento social, de setores tão 

marginalizados, como ainda, contribuir para o debate de políticas afirmativas e geração de 

tecnologia social, que possibilite ser um ferramental de apoio, não só à tomada de decisão, 

mas, mesmo a luta dessas populações frente ao paradigma do tecnicismo e mesmo a ação dos 

agentes do capital que, de forma velada, acabam por influenciar os projetos de intervenção 

nos territórios dessas populações. Afinal, seria um registro documental para comprovar seus 

foi prospectada as informações necessárias para respeitar os limites da tradição, conforme 

solicita a Portaria 89/2010 da SPU. 

2.4 Contribuições do capítulo 

Os agrupamentos humanos, juridicamente intitulados povos e comunidades, 

comumente abordados academicamente como populações tradicionais, podem ter seus 

territórios passíveis de regularização fundiária. Contudo, os mecanismos de gestão 

democrática ainda não conseguem garantir uma participação ativa, o que por vezes, pode 
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representar projetos que não consigam suprir as reais necessidades e até resultem em situações 

negativas para essas populações. 

Mesmo em um ambiente como o militar, apresentado por Lesinski (2015), e exposto 

na revisão de literatura desse trabalho, onde a doutrina militar, em tese, não permitiria 

relevância para percepções individuais, e a aceitação estaria ligada a ordem de comando, o 

autor demonstra a importância de construir alternativas com os valores, pois, além de aceitar, 

é preciso compreender o que será aceito, não apenas por fatores de apoio, como no caso 

ligado aos habitantes de um bairro, (também exposto por Keisler el al (2014) na revisão de 

literatura), mas, por questões de compreensão do processo, para que ele seja sustentável, no 

sentido de se manter no decorrer de seu ciclo de execução, pelo motivo dos envolvidos 

compreenderem, aceitarem e almejarem o sucesso da intervenção. 

Dos trabalhos pesquisados, apenas o de Gerwing & McDaniels (2006), de fato 

abordam um problema envolvendo uma população tradicional, no qual a participação é o 

focal da análise. 
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3 TERRITÓRIOS DE POPULAÇÕES TRADICIONAIS 

Os agrupamentos humanos desenvolvem relações de territorialidade com o espaço que 

ocupam, tornando-o a base de sua (re)produção social, de sua identidade, configurando seu 

território de existência. 

Esse território de existência pode ser identificado pelo prático-inerte, termo de Sartre, 

bem explicitados pelo geografo Milton Santos, que significa as cristalizações da experiência 

passada (SANTOS,1997), tais cristalizações evidenciariam a construção do território por um 

dado agrupamento humano, e teria na paisagem um registro desse processo. 

Um exemplo do Estado do Pará seria a abertura do Conjunto BASA, na cidade de 

Belém, capital do Pará, que, inicialmente um conjunto (aberto), tornou-se um condomínio 

(fechado). Assim, a territorialidade dos moradores neste espaço se deu pela fragmentação 

(este trabalho não adentrará nos motivos), ou seja, na construção de muros e portões (que 

podem ser lidos como as cristalizações).  Contudo, anos depois, os gestores urbanos 

decidiram utilizar a via central do Conjunto como uma artéria pública, derrubando o muro, 

alterando a paisagem de condomínio, e, realizado a integração desse território a mobilidade 

urbana geral. O muro representava uma segurança, e a alteração da paisagem do Conjunto, 

transmitiu um desconforto que culminou em um conflito entre os moradores do Conjunto e a 

municipalidade. 

Quando se pensa nesse processo no sudeste do Pará, é fundamental considerar que os 

grandes projetos implementados na Amazônia seguiram um modelo de desenvolvimento 

“desequilibrado e corrigido” (SUDAM, 1976), e as consequências disso se somam no 

decorrer da história das cidades da região. 

Se entre agentes urbanos as intervenções sobre o território se dão de forma caótica, 

contraditória e adversa, sabendo que a justiça, segundo as contribuições de Alain Reynaud, 

encontra-se diferenciada não apenas socialmente, mas também, espacialmente (REYNAUD, 

1981), o processo de intervenção sobre os territórios de grupos sociais marginalizados tem 

grande probabilidade de se dar não apenas de forma mais desigual, como também autoritária. 

Na esfera da relação campo-cidade, esse processo é problemático, pois o agravamento das 

desigualdades quando se trata das pressões e impactos negativos sobre as populações 

tradicionais é ainda maior.  

Desse modo, as pressões oriundas dos agentes do capital não se limitam sobre os 

pequenos produtores rurais, ela também atinge remanescentes quilombolas, indígenas, 
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ribeirinhos, etc, populações com diretas relações sociais, econômicas e culturais com o 

território que ocupam, sendo, logo, consideradas potencialmente mais vulneráveis, e, dado o 

isolamento, menos assistidas nesse embate. 

Dadas as suas características de (re)produção econômica histórica e cultural, mudanças 

na paisagem, podem significar graves alterações negativas dos recursos vitais para sua 

existência. As pressões dos agentes do capitalismo não se limitam ao meio urbano, e, quando 

agem no meio não-urbano, sua ação, em geral, se dá de forma mais brutal. O exemplo cabal 

disso são os conflitos fundiários que assolam a realidade paraense. 

De acordo com Alves (2014) a mobilidade descendente espacial designa o processo 

onde o indivíduo, ou grupos de indivíduos, por não conseguir permanecer em uma dada área, 

muda-se para áreas mais precárias. A paisagem resultante desse processo evidencia um 

panorama de problemas, dilemas e conflitos, desde impactos na esfera das sociabilidades 

como na qualidade de vida. Nota-se empiricamente nas periferias dos grandes centros urbanos 

da Amazônia que expressiva quantidade de moradores dessas áreas é oriunda do que é 

intitulado por êxodo rural, expulsos por conflitos agrários em busca de uma realidade melhor, 

que muitas vezes, mostra-se nefasta.  

Dentre o panorama de diversos segmentos marginalizados, analisando somente as 

populações tradicionais, que podem ser ribeirinhos, remanescentes quilombolas, seringueiros, 

caiçaras, indígenas, etc., que, dadas as práticas extrativistas, possuem em comum que a sua 

existência é tão diretamente ligada ao território que modificações na paisagem, que 

implicassem em depauperação dos recursos naturais, trariam em seu bojo uma sentença cabal 

de seu desaparecimento. 

Assim, em um processo de regularização fundiária, seria fundamental a sua inserção 

no processo de demarcação, para potencializar a oportunidade de que a poligonal que 

delimitará seu espaço de ocupação, de fato, corresponda ao seu território.  

Para enfretamento desse dilema social, diversas políticas públicas foram desenvolvidas 

para dar subsídio de garantir os mínimos direitos de proteção aos habitantes de permanecerem 

em suas localidades e não irem somar os números de densificação da mobilidade descendente 

espacial. 

Uma dessas políticas públicas é o Termo de Autorização de Uso Sustentável– TAUS, 

que é um mecanismo legal que permite que esses segmentos, marginalizados das políticas 

públicas e pouco assistidos dos direitos básicos de cidadania, possam ter acesso às ações do 
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Estado. Contudo, muitas vezes, as ações interventoras, pouco problematizadas e estruturadas 

para as especificidades do modo de viver dessas populações, acabam por potencializar e/ou 

gerar novos conflitos. 

Na luta pelo direito ao uso e ocupação das margens dos rios federais, os ribeirinhos 

lutam pela manutenção de sua existência, e muitas vezes, o auxílio das esferas públicas, por 

melhores intenções que tenham, resulta em projetos que violam as cristalizações de sua 

territorialidade, representando uma ameaça eminente a sua identidade. 

Essas ameaças configuram aumento do seu percurso diário, isolamento de 

comunidades, ameaça da preservação de lugares de reminiscência identitária, viação do 

contrato social historicamente instituído da comunidade, criando cercas e divisas 

anteriormente inexistentes. 

Um dos principais motivos, que pode explicar o surgimento dessas ameaças, é a fraca 

formalização e estruturação da participação popular na síntese dos projetos de traçado da 

poligonal de ocupação. Dentre os meios de limitar esses agravantes e permitir a participação 

popular são as audiências públicas, onde a equipe técnica, embasada, às vezes, em uma 

prospecção antropológica, apresenta as opções que podem ser executadas na área. 

Todavia, as audiências públicas tendem quase que majoritariamente apresentar 

soluções técnicas oriundas de prospecções, onde o habitante foi mero objeto de pesquisa, ou 

seja, ele foi registrado, fotografado, porém, não foram sumarizadas as suas pretensões, os seus 

objetivos e expectativa com o projeto, assim, o seu conhecimento local, por vezes, não é 

considerado como contribuição, que pode compor a solução técnica pretendida.  

 As opções não são diretamente construídas pelos habitantes, e, geralmente, 

apresentam graves problemas de aderência, além de serem formalmente pouco estruturadas, 

resultando em uma fraca percepção das partes interessadas (os habitantes) de que eles 

contribuíram de fato para formulação da solução, solução essa que eles terão de conviver, e, 

assim, os sentimentos de desacordo e insatisfação são elevados.  

O território é produzido por uma série de relações que o indivíduo ou grupos de 

indivíduos – os chamados atores – mantêm entre si e com a natureza, expressos e registrados 

na paisagem (natural e cultural). Considerando as populações tradicionais ribeirinhas, ocorre 

que atores do capital vislumbram a utilização [usurpação?] do território, e, em razão da 

precária situação fundiária, os ribeirinhos, por vezes, são repelidos de seus territórios de 

origem.  
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Em contrapartida, no caso em que ocorre auxílio púbico, percebe que território não é 

lido enquanto produto da espacialidade das relações históricas, econômicas e sociais, entre 

pessoas e delas com a natureza, mas, como mero espaço, onde se pode intervir tecnicidades 

exógenas que desconsideram que não serão implementadas simplesmente em um espaço, mas, 

em um espaço construído pelos atores, apropriado e organizado de acordo com seus objetivos 

e interesses, materializado na paisagem (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 - Trapiche do Aracaju, localizado na Comunidade de Gurupá, Cachoeira do Arari, 

Arquipélago do Marajó -PA. Uma característica marcante da ocupação e utilização da área de várzea é o 

elevado grau de preservação da vegetação ripária. Fonte: Autor, 2013. 

 Essa paisagem, que evidenciará o prático-inerte, por vezes, é cartografada por 

métodos não formais, ou atividades exploratórias alicerçadas em entrevistas e questionários, 

mas se limitando a identificação de marcos, o que não necessariamente exprime de forma 

verossímil a ocupação e produção do território, nem as tramas de relação de poder já 

instituídas, e como um projeto de intervenção em si, o que os atores (as partes interessadas) 

do local esperam em relação à intervenção. 

Esse fato é deveras preocupante, uma vez que, se a medida prima por ordenar o uso e 

ocupação, também tem de ter por foco o apoio a reprodução socioeconômica e cultural da 

população alvo, e é corriqueiro, por exemplo, de uma prospecção não formalmente 
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estruturada e com fraca identificação clara dos objetivos habitantes do território, severas 

alterações na paisagem são decorrentes, com impactos negativos na organização social e 

cultural: como a delimitação de áreas historicamente comunais, que acabam sendo 

demarcadas para um grupo ou um indivíduo específico. 

Dada a percepção de riqueza e não recursos em relação aos bens naturais, as 

populações tradicionais, apesar de necessitária da natureza como mercadorias, para conseguir 

capital, fazem um uso pautando, em geral, de que os elementos vitais para a coletividade 

pertencem à coletividade. Assim, são uma riqueza natural, não mero recurso capitalista, como 

pauta o mercado, o que incentiva, possivelmente, os fortes laços de cooperação, que 

cercamentos podem limitar (Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2 - Açaizais na Comunidade de Gurupá, Cachoeira de Arari, Arquipélago do Marajó-PA. Essa 

comunidade de remanescestes quilombolas vive da base extrativista das riquezas da várzea, e é incomum o uso 

de cercados. Fonte: autor, 2012. 

Assim, este projeto se destina a apresentação de uma ferramenta de elicitação como 

processo de seleção racional dos objetivos das partes interessadas para traçado de poligonal de 

ocupação de ribeirinhos, no sudeste paraense, especificamente na cidade Marabá - Pará, como 

meio de evidenciar os diferentes objetivos das partes interessadas de maneira racional, 

estruturada e formal, para que as partes interessadas diretamente, relacionadas aos projetos, os 

habitantes, possam influenciar de forma mais ativa o processo de decisão, assim 
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potencializando a busca por uma solução que atenda, tanto quanto possível, as perspectivas e 

interesses individuais, como inclusive sua inserção no processo. 

Como bem expressaram Andrade et al (2014:59) sobre a “perversidade arquitetônica e 

urbanística à qual a população de baixa renda está submetida”, no caso das autoras que 

estudaram habitações de interesse social urbanas, o cenário nos rincões do país, é ainda mais 

alarmante. 

As audiências públicas são os meios que em tese propiciam a “participação” popular, 

contudo, seria válido considerar, no sentido stricto sensu por serem a via juridicamente 

instituída, entretanto, considerando o proceder das audiências públicas, que mais apresentam 

opções formuladas em gabinetes técnicos, do que opções que considerem o modo de viver, os 

saberes locais e a forma de apropriação do espaço.  

O resultado disso são projetos que pouco ou nada respeitam a historicidade, 

territorialidade e implicam muitas vezes em complicadores que ameaçam a identidade das 

populações tradicionais. No tocante a demarcação de poligonais para a outorga do direito ao 

uso e ocupação de um dado solo, muitas vezes, questões simples como o caminho de 

percurso, são desconsideradas, e trazem implicações que mutilam a vivência cotidiana. 

Desse modo, precisa emergir meios que possibilitem uma participação mais proativa 

das populações tradicionais envolvidas no processo de delimitação de área, para que, assim, a 

poligonal traçada, de fato expresse o seu território de vivência, e os espaços destinados ao uso 

comunal, respeitem as cristalizações anteriormente modeladoras da paisagem. 

Não que seja a derradeira solução da problemática, porém, um norte inicial para traçar 

a poligonal, além de meras definições topográficas o “top-down”, características nesse tipo de 

projeto. Contudo, a busca por metodologias de apoio e incentivo a participação social e que, 

construindo meios para que os maiores interessados pelo projeto, a população assistida, 

possam contribuir e expressar seus asseios e vontades, que são fruto de sua vivência no 

território que, por vezes, são minorados ou, mesmo, desprezados.  

As práticas técnicas e acadêmicas vigentes, por mais bem-intencionadas que sejam, 

primam pelo uso de soluções prontas, o que resultam, geralmente, em amplificações das 

desigualdades. Urge por práticas que consigam proceder ao caminho inverso, auxiliar (e não 

determinar) o que se espera do projeto, e do panorama de vontades, permitindo meios para 

que a população consiga por si mesma decidir o que de fato deseja de melhor. Isto sim seria 
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uma participação popular que permitiria a construção do “ethos cultural e de sua cidadania” 

Le Goff (1997:138). 

3.1 Contribuições do capítulo 

Fatores históricos e econômicos levaram a uma ocupação desiquilibrada pelo capital na 

Amazônia, dentre diversas consequências negativas, pode-se frisar a expropriação dos 

territórios das populações tradicionais da região. 

As populações tradicionais possuem uma organização própria e interação sinergética 

com a paisagem que precisa ser levada em consideração, caso contrário, projetos de 

intervenção em seus territórios poderão, ao invés de salvaguardá-los, decretar a depauperação 

dos seus recursos naturais e simbólicos, cruciais para manutenção e reprodução desses grupos. 

Muitos métodos de estruturação apresentam configurações que permitiriam que essas 

populações pudessem interagir, influenciar e mesmo decidir, de forma mais direta, nos 

projetos que forem realizados em seu território. 

É válido frisar que as equipes irão trabalhar sobre um cenário dinâmico, social, cultural 

e historicamente construído, e que as visitas técnicas e vivências de campo não são suficientes 

para captar a espacialidade necessária que a poligonal que demarcará o território necessita ter. 
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4 SISTEMÁTICA PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

DE TRAÇADO DE POLIGONAL  

A sistemática proposta para propiciar uma participação mais ativa da população é 

composta de 5 etapas: (1) levantamento cartográfico e de campo, (2) Aplicação do 

questionário, (3) definição dos objetivos da população, (4) definição da mensuração dos 

objetivos, (5) apresentação dos resultados (Figura 4.1).  

 

 

 

 

Figura 4.1 - Fluxo de atividades do método executivo de traçado de poligonal proposto. Fonte: 

Elaborado pelo autor. 

Nos subitens do capítulo 4 será detalhada cada etapa. 
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4.1 Levantamento cartográfico e visita de Campo 

A visita de campo deve ser previamente agenda com as lideranças locais, que devem 

receber por escrito, em linguagem clara e objetiva o que a equipe de campo deseja realizar, 

quando, e quais as possíveis consequências diretas para a comunidade da participação. 

É importante que esse contato escrito não seja realizado com linguagem rebuscada e 

excesso de termos técnicos, além do que, deve buscar agendar as visitas de campo nos finais 

de semana, para que a comunidade possa, caso deseje, participar. 

A visita de campo não deve se limitar a mera coleta de dados geográficos e 

topográficos, atentando-se para a oralidade e historicidade da comunidade, respeitando seus 

saberes populares e a forma pela qual delimitou o seu território, sempre que possível. 

Quando se consiga agendar um dia para essa visita de campo, se os recursos permitirem, 

ela não deve ser realizada apenas uma vez, pois, quanto mais visitas forem feitas, maiores 

serão as chances de que a equipe consiga uma quantidade de informação significativa que 

permita delimitar com maior precisão a poligonal de ocupação do território. 

É fundamental que as equipes tenham um treinamento preliminar em gerenciamentos de 

recursos humanos, de gerenciamento de partes interessadas, antes de ir a campo, caso 

contrário, toda a preparação inicial pode ser comprometida com choques culturais. 

É importante, além do levantamento geomorfológico da área, a equipe ter um 

conhecimento prévio do processo de ocupação. 

Uma vez em campo, é fundamental envolver a comunidade o máximo possível na coleta 

de dados, atentando-se para descobrir quem são os moradores mais antigos e aceitando as 

indicações deles de membros da comunidade que devem acompanhar o procedimento. 

Por mais experiente que seja a equipe, deve-se ter em mente que ela está “observando 

um frame de um filme inteiro” sobre a comunidade. Desse modo, ter pessoas que conheçam 

de fato a área é crucial, contudo, não deve existir uma postura hierarquizada, tratando os 

colaboradores como guias de uma expedição, caso contrário, as demais etapas do trabalho 

ficarão comprometidas. 

Assim, de forma sintética, devem-se levantar dados histórico-sociais da ocupação, 

características geomorfológicas do relevo, encontrar uma data possível para comunidade, 

envolver a comunidade, ficar atento às oralidades, ter membros com participação ativa na 

coleta de dados, e por fim, partilhar esses resultados iniciais, estando disponível para 

esclarecimentos, debates e questionamentos sobre esses resultados. 
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Assim, o produto dessa primeira etapa será um relatório fotográfico sobre a percepção 

dos técnicos sobre a ocupação da área, com informações dos moradores sobre o processo de 

ocupação, com registros fotográficos de marcos que a própria comunidade tenha definido 

como limites (cercas, rios, pontes, etc.). Esse primeiro relatório deve ser entregue a 

comunidade, e no ato da entrega, agendada quando será realizada a primeira reunião com a 

atividade de prospecção dos objetivos. 

4.2  Aplicação do Questionário 

Uma vez estabelecido o canal de comunicação e conseguido se encorajar a participação 

da comunidade, deve-se fazer uso do seguinte questionário para iniciar a concepção do 

projeto de traçado de uma poligonal: 

 

1) Quais são os moradores mais antigos da comunidade? 

2) O Senhor (a) pode me contar como foi que a comunidade surgiu? 

3) Quais moradores podem ser guias das equipes para percorrer a área? 

4) Quais moradores podem ser nossos correspondentes? 

5) Que dias e horários a comunidade pode estar presente para as audiências? 

6) Quais moradores podem compor a equipe? 

7) Quais moradores podem participar da organização dos mapas? 

8) Quais líderes comunitários podem representar os idosos, as mulheres, as crianças e 

os homens da comunidade? 

As perguntas auxiliarão no processo interativo que permitirá construir a lista de 

objetivos da comunidade em relação ao projeto. É necessária cautela para tal atividade. 

Como toda pesquisa por meio de uso de questionário, deve-se buscar uma amostragem 

ideal para se ter um vislumbre mais significativo da comunidade. Um indivíduo pode ser 

entrevistado isoladamente, ou um grupo de indivíduos, desde que, esse grupo pertença ao 

mesmo núcleo familiar. Obrigatoriamente deve ser informado que não será registrada 

nenhuma forma de identificação. 
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Esse questionário é norteador e não limitado em si, podendo ser acrescido de mais 

questionamentos dependendo da comunidade que seja alvo. 

O questionário ser formado por perguntas abertas, possivelmente, irá aumentar o 

trabalho na análise dos dados e na sistematização, que irá gerar as informações necessárias 

para conceber e implementar o projeto. Entretanto, pelo fato de ser um questionário aberto 

permitirá que as oralidades, historicidades e vivências, que precisam ser captadas, sejam 

devidamente coletadas. Os questionários fechados apresentam uma limitação quando a 

captação desses tipos de dados, para gerar informações nesse nível de detalhamento. 

É necessário que o questionário seja realizado de maneira que o participante se sinta 

seguro e com o devido decoro, caso contrário, corre-se o sério risco do comprometimento das 

respostas.  

Esse questionário não deve ser mais um instrumento burocrático, atrelado aos tantos 

outros que, geralmente, os projetos de regularização fundiária já possuem. 

Com as respostas desse questionário não se conseguem resultados em si, mas o 

caminho para que os resultados sejam obtidos. 

Rememorando que o procedimento para traçar um poligonal inicia por conhecer os 

pontos, o questionário permitirá maiores chances de identificar onde, geograficamente, esses 

pontos se encontram no território, através da identificação das historicidades da ocupação 

desse território, como também, por ele permitir identificar agentes locais que, além de 

apoiadores, podem compor a equipe de execução, como membros da comunidade que irão 

informar onde se localizam os “limites da tradição”. 

Nesse aspecto, o questionário também pode ser formidavelmente interessante, uma vez 

que, as maiores queixas relatadas pelos participantes da pesquisa (conforme exposto no 

capítulo 2) é que as audiências públicas não permitem que eles participem de fato do projeto. 

O sentimento de participação pode ser um propulsor da redução do surgimento de 

partes interessadas que não apoiem o projeto, e, mesmo, sejam bloqueadores, o que coloca o 

questionário e o uso de workshop como um recurso importante, para os gestores de partes 

interessadas nos projetos. 

Contudo, as populações tradicionais são um grupo deveras heterogêneo e esse estudo 

de caso foi realizado com uma população ribeirinha, é necessário compreender que sob esse 

termo existe toda uma diversidade, com organização social, histórica e cultural distinta. 
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A título de exemplificação o questionamento 8 seria deveras inapropriado para uma 

comunidade indígena, que apresenta uma organização diferenciada do papel do gênero na 

participação social. 

Respeitadas essas questões culturais e feitas as adaptações devidas, seria possível, 

através do questionário, construir um canal inicial de comunicação, porém, como foi exposto 

pelos moradores, esse canal não pode deixar de existir. Fato esse representado pelo 

questionamento 4. 

Nesse ponto, é preciso ser cuidadoso nas indicações que serão dadas para não se criar 

conflitos internos de representatividade dentro da comunidade. 

Em posse das respostas dos questionários elas podem ser agrupadas por similaridade e 

dar um diagnóstico geral, não definitivo, porém norteado para ações a serem tomadas, de 

acordo com as respostas que aparecerem mais vezes, por exemplo, a escolha do 

correspondente se o indivíduo que mais vezes foi citado para essa função.  Como os demais 

representantes podem ser identificados por esse desejo da maioria. É importante não escolher 

apenas um indivíduo, de acordo com a situação, pode-se perceber que a hegemonia fica entre 

três nomes, seja escolhido três nomes, porém, mantendo a razoabilidade. 

Uma vez identificados os moradores mais antigos, pode-se buscar as oralidades que 

ajudaram na busca pelos marcos da ocupação do território, e verificar se eles são proximais às 

respostas dadas na pergunta dois. Caso positivo, seguir no processo, caso contrário, será 

necessário coletar mais informações. 

Com a resposta da pergunta três, pode-se começar a montar a equipe junto com os 

prestadores dos serviços e os membros da comunidade que darão suporte a atividade, e, de 

acordo com a escala e cronograma previsto, manter o canal de comunicação adotado com o 

representante apontado na reposta do questionamento quatro. Esse representante será o elo 

com a comunidade após a partida da equipe para executar a parte burocrática do trabalho. 

Definidos os dias e horários com as respostas da pergunta cinco, pode-se compartilhar 

das decisões que foram tomadas graças às respostas deles e informar as demais etapas do 

projeto. 

Após a coleta dos dados, os moradores apontados na resposta da pergunta seis poderão 

auxiliar nos ajustes dos dados coletados, referentes ao traçado preliminar da área. 
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4.3 Definição dos objetivos da população 

Com o uso da abordagem VFT, os objetivos dos participantes em relação ao prestador 

do serviço podem ser clarificados e desse modo ser verificado se o que está será realizado de 

fato atende aquilo que os participantes almejam. 

O processo interativo deve começar com os representantes da comunidade expondo 

aquilo que eles almejam que o projeto tenha, para que seja incorporado ao escopo do projeto. 

Essa exposição deve ser organizada da maneira que a situação in loco permitir.  

É deveras importante nessa etapa que a equipe técnica conduza a explicação sobre o que 

é objetivo estratégico, fundamental e meio, sem fazer uso de linguagem rebuscada ou de 

violência simbólica. O diálogo deve ser direto, objetivo e franco, e todas as vezes que for 

considerado que o objetivo deveria ser reescrito, deve-se esperar até o final do elencado, 

quando a tabela inicial for formada, e, somente após isso, começar qualquer modificação para 

adequação a termos mais usuais ou de fácil mensuração, sempre de forma dialógica com os 

participantes, e verificando se há concordância. 

Essa etapa permite indiretamente aferir se as expectativas da própria equipe técnica 

conseguiram se fazer evidentes ou realizadas, e, caso contrário, os participantes mostrarem-se 

antagônicos aquilo que a equipe técnica acreditava estar fazendo, permite que ela reveja seus 

atos, e possa adequá-los à expectativa dos participantes, considerando, obviamente, o que for 

razoável. Deve, com base disso, definir-se o objetivo estratégico do projeto. 

Uma vez que estejam listados os objetivos e exista um consenso entre os presentes que 

aqueles são os objetivos da comunidade para com o projeto de traçado da poligonal, deve-se 

indagar em relação a cada objetivo, o motivo dele ser importante, para que, assim, possa-se 

distinguir se ele é um objetivo fundamento, ou, um objetivo meio. Essa distinção será 

realizada de acordo com a resposta da indagação. Caso a resposta informe que tal objetivo é 

importante para se alcançar algo, ele é fundamental, caso ele seja importante para se alcançar 

algum objetivo (que este sim, levará a algum resultado esperado), trata-se de um objetivo 

meio. 

Essa etapa apresenta uma importância crucial, pois nela se definirá os parâmetros que 

serão apresentados a comunidade na execução do projeto, sendo um respaldo, de que a equipe 

técnica conduziu o projeto de acordo com as expectativas dos representantes da comunidade. 
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4.4 Definição da mensuração dos objetivos 

Com os objetivos definidos e hierarquizados, deve definir meios de mensuração para 

que se possa demonstrar o quanto eles foram ou não atendidos durante a execução do projeto.  

Em nível de exemplo, se uma dada comunidade mostre que como um de seus objetivos 

para com o traçado de poligonal é que ao menos seis áreas de uso comunal sejam mantidas. 

Uma forma de mensuração seria o número de áreas comunais, sendo a integralidade do 

atendimento desse objetivo ter-se no final do traçado seis áreas, caso apenas três áreas tenham 

sido delimitadas como comunais, ter-se-ia o atendimento de apenas cinquenta por cento do 

objetivo. 

Desse modo, pode-se ter atributos do tipo natural (número de áreas comunais), 

construídos (porcentagem de áreas comunais em relação à área total). Deve-se optar em 

mostrar ambos, sempre que possível, para que fique deveras esclarecido o quanto do objetivo 

demandado pela população foi atendido. 

Por ventura, durante a execução, podem-se encontrar obstáculos para atender a 

integralidade de algum objetivo, e devem-se registrar os motivos que levaram a não se 

conseguir atender a demanda, para que, quando o traçado for realizado e a cartografia final for 

apresentada, sejam informados os motivos que levaram, para que um dado objetivo, não tenha 

sido completamente atendido. 

Pode-se ainda com esses atributos alimentar o plano de gerenciamento de riscos do 

projeto, como também, ele deve ser incorporado ao plano de gerenciamento de partes 

interessadas. 

Após a construção da mensuração dos objetivos, se for o caso, a equipe técnica deve 

intervir se algum objetivo se mostrar inexequível, ou, com algum conflito técnico que, de 

antemão, inviabilize que sua integralidade seja cumprida. 

Deve-se buscar uma postura dialógica e iniciar uma negociação para sua substituição, 

ou diminuição do patamar definido para atendimento de um dado objetivo, ou mesmo, sua 

remoção. 

Como todo processo desenvolvido com uma comunidade, diversas tensões e conflitos 

podem aflorar nesse momento, e compete à equipe técnica apresentar desenvoltura para 

conduzir a situação de forma mais harmoniosa possível. Essa etapa pode demandar um dia 

inteiro de atividade de campo. 
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4.5 Apresentação dos resultados 

Por fim, o produto final, a forma como se pretende realizar a cartografia que gerará o 

traçado da poligonal pode ser apresentada em uma audiência pública, anteriormente agendada 

e apreciada pelos representantes apontados pela resposta da pergunta oito. 

Nenhuma atividade deve ser realizada em paralelo, seguindo-se um modelo linear para 

que toda a equipe esteja focada em cada atividade. Dada a estrutura reduzida dos órgãos 

responsáveis por esse tipo de atividade, as equipes de técnicos enviados ao local são deveras 

reduzidas, sendo melhor trabalharem juntas do que dispersarem.  

Uma vez realizadas todas essas etapas, pode-se se partir para o traçado da poligonal, 

propriamente dito. 

É necessário se ter em mente que os objetivos foram apresentados a comunidade geral, 

não apenas aos representantes por ela delegados, e que na exposição geral, pode surgir 

demanda de que novos objetivos sejam incorporados. Deve-se verificar a viabilidade e fazer a 

incorporação, e também, definir como eles serão mensurados. 

Essa audiência pública deve ser aberta para inscrições, mas, antes que as falas dos 

demais membros da comunidade sejam iniciadas, deve-se incentivar que os membros da 

comunidade que participaram da concepção do projeto façam um relato de experiência de sua 

atuação na atividade de delimitação dos objetivos. 

Nesse momento, deve-se ficar atento para as percepções da comunidade e para 

possíveis conflitos entre os presentes.  

Deve-se estar preparado para atividades de negociação e mesmo para exposição de 

uma matriz de mudança. 

Assim, para cada objetivo listado, deve-se ter em mente, antes da audiência, o quanto 

em custo e tempo representa atendê-lo, e quais os possíveis impactos em modificações dos 

parâmetros de atendimento previamente estabelecidos. 

Deve-se buscar uma postura dialógica, porém sensata frente as proposições que se 

fizerem de alteração e deixar evidentes as metas acordadas com a comunidade durante essa 

audiência.  Ela funcionará como anteparo para validação das atividades executivas do projeto, 

quando a poligonal for então traçada.  
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4.6 Contribuições do capítulo 

A utilização dos fundamentos do VFT permite identificar os objetivos que a população 

tradicional, que poderá ter seu território regularizado, apresenta em relação a esse projeto. 

Dado ao caráter expositivo das audiências públicas e elas não conseguem captar de forma 

organizada as oralidades, e, com a sistemática proposta, há grandes chances que 

conseguiriam. 

A participação é um fator crucial para o sucesso de um projeto e a percepção de sucesso 

por parte das pessoas que estarão recebendo o serviço. Projetos impositivos recebem pouco 

apoio popular e essa falta de apoio das partes interessadas, principalmente dos membros da 

comunidade alvo da ação, pode levar ao surgimento de membros bloqueadores e que se 

portem de forma antagônica ao projeto, o que nesses casos, pode representar o surgimento de 

falhas de difícil correção. 

Apesar dos workshops possibilitarem evidenciar os objetos necessários para se 

conseguir melhorar a prestação do serviço, é preciso considerar que, por maiores que sejam os 

empenhos das equipes em desejarem construir projetos mais participativos, é necessário 

considerar que a permanecia da equipe envolve altos custos para o projeto. Possuir um 

caminho mais rápido e prático para exposição dos dados que levaram ao agrupamento de 

informações, o qual gere os conhecimentos cruciais para a execução, com maiores chances de 

sucesso do projeto, é deveras importante. 

O conjunto de 8 questionamentos que podem auxiliar na prospecção das informações 

que permita estruturar os valores, conduz a construção de um cenário que incentive a se 

pensar sobre quais objetivos se desejam alcançar. 

Esse questionário não deve ser encarado como uma “receita”, mas como um material de 

apoio complementar a análise, que deve ser adaptado as especificidades da comunidade que 

for alvo de ação. Da mesma forma, as demais partes da sistemática devem, e, podem ser 

flexibilizadas conforme a situação. 

A utilização dos fundamentos do VFT auxilia na organização e estruturação dos 

objetivos, tornam mais fácil visualizar e mensurá-los, o que será importante para comprovar 

que as demandas da comunidade com o projeto serão atendidas, ou, ao menos, existir um 

esforço para que elas fossem atendidas por parte da equipe executora. O sentimento de 

participação, que poderia ser utilizado no gerenciamento de partes interessadas para 

conquistar mais membros apoiadores ou mesmo neutralizar membros bloqueadores. 
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5 ESTUDO DE CASO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO TRAÇADO 

DE POLIGONAL UTIZANDO A SISTEMÁTICA PROPOSTA 

O estudo de caso foi realizado em uma comunidade de ribeirinhos que resiste às 

margens do rio Tocantins, no município de Marabá, Estado do Pará, Brasil, a qual está 

passando por um processo de regularização fundiária desenvolvido pelo município. 

Entretanto, parte da área é de gerência territorial da União, como supracitado, por questões de 

confidencialidade não serão dadas maiores informações sobre a comunidade.  

Considerando que moradores menores de 18 (dezoito) anos não participariam e que 

pelo protocolo aprovado no Comitê de Ética também não participariam indivíduos não 

alfabetizados, o número de participantes foi de 30 indivíduos, não podendo ser fornecidas 

informações que possibilitem a identificação dos mesmos, respeitando os compromissos 

firmados com a comunidade e com o protocolo de segurança. Devido a isso, coordenadas 

geográficas e mesmo o nome da comunidade não será fornecido. É válido lembrar que muitas 

comunidades similares tentam continuar sobrevivendo nas margens dos rios amazônicos e que 

o não fornecimento dessas informações, além de resguardar o direito à privacidade também se 

refere a não interferir no processo de regularização. 

Assim, foi possível inicial o workshop para identificar os objetivos idealizados em 

relação ao serviço que seria prestado e posteriormente auxiliaria no entendimento do 

problema, aumentando a participação social, conforme será detalhado nos próximos itens. 

5.1 Identificação dos objetivos da prestação do serviço do traçado da 

poligonal a partir dos valores 

 Antes do início das atividades previstas nesse estudo de caso, os moradores da 

comunidade foram convocados para participar de uma reunião que tinha por propósito 

informar sobre a pesquisa que seria realizada. Das 60 famílias convidadas por meio de convite 

impresso entregue em suas residências, um total de 50 pessoas participou dessa reunião, sendo 

que 30 indivíduos aceitaram participar do estudo.  

Todos foram informados que sua identificação não seria revelada, de acordo com o 

protocolo de ética firmado com o Comitê de Ética da Universidade Federal do Pernambuco. 

Após tomarem conhecimento do que se tratava, os 30 moradores puderam relatar que 
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dificuldades eles acreditavam que existiam no processo de traçado da poligonal de ocupação 

do seu território.  

Foram realizados os seguintes questionamentos descritos no item 4.2, para iniciar o 

processo interativo. Foram identificados 5 moradores mais antigos, a história de ocupação do 

local de acordo com as narrativas dos moradores e que moradores conheciam toda a extensão 

para auxiliarem a equipe. Dos moradores, foi identificado um morador que periodicamente 

precisa ir à sede municipal, e ele poderia ser o correspondente, levando informações sobre o 

andamento do projeto. 

No tocante aos dias e horários das audiências, a comunidade preferiu que fossem no 

período noturno no domingo. Entretanto, para atender essa demanda é necessário verificar o 

planejamento institucional do órgão responsável, como também, a disponibilidade da equipe. 

Para estar junto à equipe de planejamento do traçado da poligonal foram indicados 

cinco moradores. Outros cinco foram indicados para auxiliar na elaboração dos mapas 

(responder aos possíveis questionamentos sobre área).  

Por fim, foram indicados moradores para representar idosos, mulheres, crianças e 

homens na comunidade, com o intuito de formar um comitê local de acompanhamento. 

As respostas foram registradas, e serviram de balizadoras para dar sequência ao 

projeto. Como nelas estão registros que possibilitam a identificação dos membros da 

comunidade, elas não serão divulgadas na íntegra. Contudo, com base nelas foi possível 

ordenar quais seriam aqueles participantes que iriam representar a comunidade na etapa 

seguinte, e quais, após essa etapa, iriam a acompanhar a equipe quando o traçado fosse de fato 

executado (parte que não faz parte deste estudo). 

Os presentes foram orientados que cada um poderia citar que dificuldades acreditavam 

existir para executar o traçado da poligonal de sua comunidade, dando sequência ao processo 

interativo. Foi desenhado em um cartaz um retângulo no qual estava escrito traçado da 

poligonal, e, ligado a esse retângulo, um retângulo menor representando cada participante por 

um número, com as dificuldades narradas por esse participante, ligadas a esse triângulo 

menor. Dos trinta participantes, 20 se pronunciaram, 10 participantes expressaram que já se 

sentiam contemplados nas falas dos 20 que se manifestaram, conforme a Figura 5.1. 
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Figura 5.1 Workshop do primeiro encontro apresentando as dificuldades citadas pelos presentes. Fonte: 

Elaboração do autor. 

Faz-se importante registrar a percepção de dificuldades do projeto, uma vez que, além 

de serem os principais contemplados com a realização do projeto, eles também são clientes, se 

for considerado que o traçado da poligonal é um serviço. 

Como clientes a visão deles do projeto além de importante está diretamente ligada ao 

grau de satisfação com o produto final da execução do projeto, além de que, a visão de 

dificuldade deles, não necessariamente é a mesma da equipe executora. Possivelmente, nesse 

tipo de serviço a equipe executora apresentará preocupações com logística, custos e prazos. 

Vale ainda ressaltar que, como clientes que participaram direta e indiretamente do processo, 

eles podem representar tanto partes interessadas apoiadoras, como neutras e mesmo 

opositoras do projeto, o que poderia representar sinergias negativas que limitem ou mesmo 

signifiquem o fracasso e/ou insatisfação com o projeto. 

Pode-se perceber pela fala de um morador um grande descontentamento com o 

projeto: 

 

“ [...] nos nunca sabe de nada, o povo vem aqui, fala um monte de coisa, 

mas o tempo passa, o mês passa, passa ano, tem eleição, e quando a gente vê, nada 

foi feito, aí, esse povo vem aqui de novo, caçando a mesma conversa, nos perde o 
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tempo de novo, espera mais um tempo, e nada acontece [...]” (FALA DE UM 

MORADOR, 2016). 

 

Na fala de outro morador é possível perceber outro tipo de descrença: 

 

“ [...] sabe moço, esse povo até vem aqui, dá alguma assistência pra nós, 

ouvi, fala muito, ouvi pouco, mas fala bastante, mas depois que vai embora, a gente 

num tem mais notícia; eles some, passa muito tempo sem vim, a gente sabe que aqui 

é longe, que não é fácil, e eles têm os afazeres dele tudo, mas podia vim aqui dizer 

alguma coisa, quanto tempo falta, se vai acontecer algo mesmo, a gente vai ficando 

sem esperança [...]” (FALA DE UM MORADOR, 2016). 

 

Por fim, na fala de outro morador, que, como outros demais, apresenta um grau menor 

de descrença em relação ao projeto, porém é visível que, como os demais, não se encontra 

satisfeito: 

 

“ [...] eu participo desde o começo, fui lá reclamei, briguei, vim em reunião 

à noite aqui no centro comunitário, e sei que o povo que vai ajudar nós não é 

mentiroso, eles vão fazer sim, o ruim é que nós não sabe quando, não tem como 

sabe, nos vai esperando que esteja vivo para vê [...]” (FALA DE UM MORADOR, 

2016). 

 

Com base na figura 5.1 foi possível organizar em grupos distintos as principais 

dificuldades citadas pelos moradores. Para realizar isso, foi lido em voz alta cada uma das 

dificuldades elencadas pelos participantes, e assim, foram agrupadas as que aparentavam 

expressar a mesma dificuldade, apenas narradas com palavras diferentes, porém, dizendo a 

mesma coisa, ou similar.  

Quando se conseguiu traçar essas zonas distintas, com frases homólogas, foi 

questionado se existia concordância com as zonas criadas, sendo que os participantes 

concordaram que existia (figura 5.2). 

As falas dos demais moradores apresentam similaridade com essas três falas. Assim, é 

possível, como mostra a figura 5.2, classificar as falas através de zonas e identificar as 

dificuldades segundo a opinião dos moradores da comunidade em três grandes grupos. 
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Figura 5.2 Resultado do workshop com identificação das zonas homologas de dificuldades citadas pelos 

moradores. Fonte: Elaboração do autor. 

Assim, interpretando o significado geral das zonas homólogas, com o auxílio dos 

participantes (era indagado a eles se eles concordavam com a interpretação que era sugerida), 

é possível na Figura 5.2 apresentar que as três zonas homólogas versam sobre três tipos de 

dificuldades: 

 

 O alto grau de desconfiança e descrédito da comunidade em relação ao projeto; 

 Falta de informações sobre o que está acontecendo; 

 Dificuldade de participação ativa no projeto. 

 

Desse modo, é possível dizer que esses são os principais desafios a serem superados 

no projeto para sua implementação. Caso o projeto não supere esses desafios iniciais, que são 

as dificuldades listadas pelos moradores, o projeto pode encontram resistências que poderiam 

ter sido neutralizadas no início do processo, e, dependendo do grau de influência da parte 

interessada, pode até representar dificuldades maiores. 

Ampliando as interpretações das falas e o resultado do workshop e utilizando-se dos 

fundamentos do método VFT, pode-se chegar à definição dos valores da comunidade que 

nortearam esse projeto, podendo sintetizá-los em termos mais usuais no gerenciamento de 
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projetos, de acordo com a concordância dos participantes de que as dificuldades elencadas nas 

zonas homólogas se tratam de: 

 Qualidade na prestação do serviço 

 Comunicação eficiente  

 Respeito à identidade local 

Com a concordância dos presentes sobre as zonas homólogas e sobre os valores 

elencados, foi explanado o que seria objetivo estratégico, objetivo fundamental e objetivo 

meio.  

Após isso, eles foram elencando o que eles acreditavam serem esses objetivos. Isso foi 

desenvolvido com todos os participantes juntos (como supracitado os líderes comunitários 

preferiram que todas as atividades fossem feitas em conjunto). Para que isso fosse possível, 

foi dada oportunidade de fala para que todos se manifestassem. Também foi necessário 

estimular a participação de todos.  

Nesse nível de interação os participantes estavam mais participativos, e por isso, mais 

cooperativos em ser manifestar. Mesmo assim, continuou-se estimulado a participação deles, 

de forma contínua. 

Assim, inúmeras vezes, era necessário permitir intervalos, e interações não formais, 

para que eles sentissem mais liberdade para expor as suas observações. Um fato que foi 

crucial, foi a ação dos líderes comunitários, que por terem relações estabelecidas com os 

participantes, conseguia que a cooperação deles fosse mais plena, com suas intervenções e 

solicitações.  

O resultado foi sistematizado na Tabela 5.1, após a concordância de todos. Essa 

concordância foi avaliada através de indagação direta: “alguém gostaria de fazer mais alguma 

sugestão? ”. Nesse momento é importante que a linguagem não verbal seja o mais solicita 

possível, para que os participantes não se sintam acuados. 

Organizados em objetivos meios, fundamentais e estratégicos (de acordo com a 

opinião dos participantes) e classificados de acordo com os valores.  

Com base na Figura 5.1 e 5.2, pode-se perceber, de acordo com a opinião dos 

participantes que o objetivo estratégico é “Aumentar a eficiência da prestação de serviço”. 
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Tabela 5.1 Objetivo estratégico, fundamentais e meios. 

Objetivo estratégico: Aumentar a eficiência da prestação de serviço 

1. Melhorar o acesso as audiências públicas. 

1.1. Apresentar o procedimento que será realizado a comunidade. 

1.1.1. Implementar sistema de comunicação direta com a comunidade. 

1.1.2 Permitir a participação de outras lideranças comunitárias da área no 

processo. 

2. Ter uma equipe experiente. 

2.1. Equipe formada por técnicos de várias áreas. 

2.2. Ter na equipe pessoas da comunidade. 

3. Aumentar a participação da comunidade no processo de regularização 

fundiária. 

3.1. Ouvir mais a comunidade. 

3.2. Saber que locais são de uso de todos e quais não. 

3.3. Alterar o dia que as coisas acontecem. 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

Para se chegar à identificação desse objetivo estratégico, pediu-se para que os 

participantes comentassem os valores identificados e eles perceberam, durante a conversação, 

que os valores estavam ligados à forma como o serviço era prestado, se a forma fosse 

modificada positivamente os valores expostos seriam atendidos. 

Analisando a Tabela 5.1, percebe-se que os objetivos meios não são facilmente 

passíveis de uma quantificação. Assim, caso deseje-se proceder aos melhoramentos seria 

difícil quantificar, tanto quantitativamente, como mesmo qualitativamente, por não estarem de 

um modo que seja possível mensurar as modificações após intervenções corretivas. 

Assim, para permitir uma operacionalização, optou-se por pôr os verbos das frases de 

cada subitem em termos que permitam mensurar as ações. Como essa modificação seria 

realizada, optou-se por reescrever os próprios itens para facilitar sua aderência a indicadores 

que por ventura fossem desenvolvidos para analisar o desempenho. Na Tabela 5.2 constam os 

objetivos modificados. 
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Tabela 5.2 Novo Quadro com os objetivos modificados e hierarquizados. 

Objetivo Estratégico: Aumentar a eficiência da prestação de serviço 

1. Melhorar o acesso informações do projeto. 

1.1.  Maximizar o número de pessoas na comunidade que compreendem o 

projeto que será realizado. 

1.1.1  Maximizar o número de vias de comunicação entre os agentes do órgão 

executor e a comunidade. 

1.1.2 Maximizar o número de lideranças inseridas no fluxo de informação 

sobre projeto. 

2. Ter uma equipe com mais conhecimentos sobre o local. 

2.1. Minimizar a homogeneidade de áreas de conhecimento entre os técnicos. 

2.2. Aumentar o número de moradores envolvidos na equipe. 

3. Aumentar a participação da comunidade no processo de definição dos 

marcos. 

3.1. Maximizar o número de encontros entre a equipe e a comunidade. 

3.2. Maximizar o uso de mapas mentais elaborados pela comunidade. 

3.3. Minimizar a ocorrência de audiências durante a semana. 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

Utilizando a pergunta “por que isso é importante? ”, foi possível construir as Árvores 

de objetivos (Figura 5.3) que apresentam a rede de objetivos meio e fim. 



Capítulo 5 Sistemática proposta para projeto de traçado de poligonais 

65 

 

 

Figura 5.3 Árvore de Objetivos. Elaboração do autor. 

Sendo que os objetivos meios correspondem aos valores mencionados pelos 

representantes da população que contribuem para uma melhor obtenção dos objetivos 

fundamentais. Estes se comportam como substrato para melhorar a qualidade da prestação do 

serviço, enquanto que os objetivos meios são aspectos da tomada de decisão que podem ser 

aplicados ou contribuir para as alternativas do problema. 

Conhece-se o estado atual por meio do primeiro workshop realizado, exposta na figura 

5.3. Assim, uma comparação entre o cenário atual com um cenário modificado, atendendo aos 

anseios dos moradores, evidenciaria melhoras, ou mesmo pioras, porém, não daria um 

direcionamento mais factual, pelo fato de não ser possível perceber o quanto melhoraria ou 

pioraria com as modificações. Para resolver essa questão, foi desenvolvida a tabela 5.3. 
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Tabela 5.3 Hierarquia dos objetivos fundamentais com atributos. 

Objetivo Estratégico: Aumentar a eficiência da prestação de serviço Atributos 

1. Melhorar o acesso informações do projeto.  

1.1.  Maximizar o número de pessoas na comunidade que compreendem 

o projeto que será realizado. 

 

1.1.1  Maximizar o número de vias de comunicação entre os agentes do 

órgão executor e a comunidade. 

Nº de vias 

1.1.2 Maximizar o número de lideranças inseridas no fluxo de 

informação sobre projeto. 

Nº de lideranças 

2. Ter uma equipe com mais conhecimentos sobre o local.  

2.1. Minimizar a homogeneidade de áreas de conhecimento entre os 

técnicos. 

Nº de áreas 

profissionais 

2.2. Aumentar o número de moradores envolvidos na equipe. 
Nº de moradores 

envolvidos  

3. Aumentar a participação da comunidade no processo de definição 

dos marcos. 

 

3.1. Maximizar o número de encontros entre a equipe e a comunidade. Nº de encontros 

3.2. Maximizar o uso de mapas mentais elaborados pela comunidade. Nº de mapas 

3.3. Minimizar a ocorrência de audiências durante a semana. 
Nº de finais de 

semana utilizados 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

Após a eliminação de alternativas redundantes foi decidido, dadas as limitações de 

prazo e tempo, a um conjunto de alternativas como ações a serem implementadas a curto e 

médio prazo, na busca de alcançar o atendimento dos anseios da população e melhorar a 

percepção de qualidade do serviço: 

 Disponibilizar um número de contato 

 Ter informes periódicos 

 Irá se atender aos requisitos da Portaria 89/2010 da SPU, prevalecendo a 

titularidade para mulheres e o respeito aos limites da tradição 

Para que o último item seja atendido, irá buscar-se viabilizar convênios com outras 

instituições (tanto outros órgãos técnicos da União, como também, instituições de ensino 
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superior), para que oficinas possam ser realizadas, para incentivar a participação e contribuir 

para o empoderamento da comunidade. 

Após isso, poderá se instituir uma Comissão Local para suporte do projeto no 

momento em que ele sair da fase de planejamento e for ser executado. 

Em relação a aumentar o número de encontros e modificar os horários, dependerá não 

apenas de alocação de recursos financeiros, mas, também, da disponibilidade da equipe 

técnica. 

5.2 Contribuições do capítulo 

A sistemática proposta para identificar os valores e objetivos, para organizar as 

percepções de dificuldades e que medidas mitigadoras poderiam ser tomadas, mostrou-se um 

meio acessível de fácil compreensão para os participantes, que, em diversas falas, 

expressaram não conseguir acompanhar as descrições exaustivas de memoriais técnicos que 

descrevem o que será feito, e na percepção deles, pouco ou nada informa.  

Tanto as falas, como as dificuldades imaginadas pelos participantes, e as correções que 

eles imaginam, refletem um fator crucial: a participação. E em decorrência da percepção de 

limitação dela, uma série de dificuldade reais (ou não) são postas, e pode significar um 

aumento potencial de partes interessadas opositoras ao desenvolvimento do projeto, o que 

representaria um trabalho maior para o gerenciamento de partes interessadas. 

Desse modo percebe-se um caminho linear para reduzir as dificuldades percebidas pela 

comunidade. 

Inicialmente seria necessária a realização de vivências na comunidade, os técnicos da 

equipe iriam conviver com a comunidade, conhecendo a comunidade poderiam perceber os 

horários mais adequados para realizar as audiências, possivelmente dias, o que permitiria 

conhecer o território da comunidade, não o tratando como mero espaço, sem dinâmicas e 

produção de sociabilidades e paisagens culturais, que se sobrepõem e intercalam a paisagem 

natural. 

Com essas vivências, alterações de horários, e um política de diálogo aberto, 

permitindo maiores exposições e contribuições dos saberes populares no procedimento, seria 

possível construir uma ponte de comunicação mais efetiva entre a comunidade e a equipe, 

além de aumentar o sentimento de participação. 
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Com o aumento das audiências e as vivências seria possível realizar pesquisa de 

histórias orais, as oralidades da comunidade poderiam ser de grande valia para conhecer os 

marcos topográficos tradicionais, as cristalizações da ocupação e compreender melhor a 

dinâmica de territorialidade, potencializando as chances poligonal apresentar contornos 

coerentes com esse território. 

Entretanto, mesmo as vivências na comunidade da equipe, o diálogo aberto e a 

pesquisa de histórias orais não seriam suficientes, afinal, por maiores e exaustivos esforços 

que sejam feitos, a equipe de demarcação irá conhecer apenas um momento da comunidade e 

aquilo que foi oportunizado de contato e relato. Assim, necessitaria que membros da 

comunidade fossem componentes participantes da demarcação, evidenciando alguns marcos 

que podem não ter sido percebidos, mesmo com os relatos, como a sutil diferenciação de 

áreas de uso comunal e de uso privado, e seus respectivos limites. 

Contudo, é válido relembrar que, como atores da produção do espaço concreto, e não 

ideal, eles apresentam vontades, veleidades, interesses, práticas éticas ou não, fazendo ser 

oportuno realizar confirmações e conferências com o maior número possível de membros da 

comunidade. 

Para isso, é urgente a criação de um canal de comunicação, de estabelecer vínculos de 

confiança. A participação ativa do projeto, porém momentânea, não é suficiente, e pode 

resultar que algumas partes interessadas que foram apoiadoras do projeto, de neutras tornem-

se até opositoras. 

É válido lembrar que apesar de não ficar evidente, a comunidade é um cliente do 

projeto, e deve ser tratada como tal, e, como todo cliente de um serviço, precisa ser 

informado, sempre que possível e periodicamente, sobre o atendimento de sua demanda. 

Conseguindo resolver essas situações, as chances do serviço prestado ser eficiente, 

além de serem maiores, contribuem para um sentimento maior de cidadania, o que é 

fundamental para construção de um projeto dessa magnitude, onde as pessoas estão labutando 

por direitos fundamentais, sendo, por vezes, afastadas da execução do projeto, o que significa 

um erro crucial que pode minorar não apenas o sucesso, mas a construção do supracitado 

sentimento de cidadania. 
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6 CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

6.1 Considerações 

Considerando as especificidades de cada traçado de poligonal, para cada caso, poderá 

se encontrar um dado grupo de alternativas, de acordo com os objetivos da população. Caso se 

deseje identificar os trade-offs (passo 4), poder-se-á continuar com as etapas do VFT. 

A rede de objetivos meio-fim apresenta as relações entre categorias de objetivos meios 

e objetivos fundamentais para a melhoria da prestação do serviço de traçado de poligonal, de 

acordo com as percepções da comunidade do local.  

Os benefícios da disponibilização e uso das informações dessa pesquisa estão 

relacionados à contribuição prática para a busca de melhorias dos processos de participação 

de populações tradicionais em projetos que prevejam intervenção nos seus territórios, de 

forma a contribuir para o empoderamento social e que precisam ser presentes e necessários 

em uma sociedade democrática e participativa. 

Além disso, soma aos esforços por reduzir a lacuna de comunicação entre as equipes 

de projetos de traçado a poligonal de área em territórios de populações tradicionais que, por 

vezes, frente às formações diversas, lidam de forma díspar e improdutiva com os fatores 

culturais presentes, evidenciando a precariedade da formação em humanidades. 

Pode-se citar, também, que o apoio às populações tradicionais em seu empoderamento 

e fortificação de um canal de fala contribui de sobremaneira para a construção de cenários 

mais participativos e em consonância com uma cidadania plena, onde laços comunitários com 

a paisagem sejam valorizados e protegidos e, desse modo, as riquezas naturais possam ter 

mais chances de chegarem íntegras às futuras gerações. 

Nesse aspecto, desenvolver meios participativos para as populações tradicionais que 

possibilitem participar dos projetos de intervenção em seus territórios pode representar, além 

da conservação de riquezas naturais, um aumento potencial das oportunidades de conservação 

de riquezas simbólicas, viabilizando um meio de sustentabilidade da reprodução social e 

conservação da paisagem cultural da população e, assim, de sua identidade. 

Considerando as ameaças que a globalização, via massificação para o consumo, age 

sobre essas populações, que tem em seus territórios os meios simbólicos e materiais para sua 
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(re)produção, um mecanismo de exposição de seus valores pode servir de registro e mesmo de 

norteador de ameaças a seus valores, que já podem começar a ter seus laços identitários 

enfraquecidos pelos agentes do capital. 

Com uma visão idealista da atividade acadêmica, ainda pode coadunar com a 

construção de um ideário de valorização das populações tradicionais, de seus modos de viver, 

seus conhecimentos locais, atualmente marginalizados, em geral, nos processos, tanto de 

intervenção direta em seus territórios, ou na concepção de políticas afirmativas, como as 

habitações de interesse social, que pouco vislumbra as nuances da territorialidade e identidade 

das populações tradicionais em seus projetos arquitetônicos. A expropriação dos direitos das 

populações tradicionais e sua depauperação são diárias, necessitando toda soma de esforços 

em apoio à manutenção de sua existência. 

O workshop permite uma interação maior do que a mera exposição de memoriais 

descritivos e informes repletos de termos técnicos, que em muitas ocasiões representam uma 

violência simbólica para os envolvidos, que com as limitações e barreiras tecnocráticas 

acabam sendo afastados de ter uma participação ativa, que se não é um direito, é um 

catalizador de acertos. 

O uso de um meio gráfico, em que a matemática era apenas no nível aritmético, tornou 

possível que a comunidade, em uma situação real, fosse partícipe do processo de tomada de 

decisão, e, considerando que eles que viveram com as consequências do projeto, é 

fundamental que isso seja não apenas possível, mas seja mesmo norteador na atividade. 

Lastimavelmente, em decorrência do protocolo de ética, um seguimento acabou por 

ser marginalizado na pesquisa que foram aqueles não alfabetizados. E representavam um 

número significativo. Contudo, dada a simplicidade da solução gráfica, eles poderiam 

facilmente ser inseridos no procedimento de busca de valores e objetivos. 

Recomenda-se que em pesquisas futuras sejam ampliados para as demais partes 

interessadas, pois iriam enriquecer e complementar o procedimento, com ainda poderia 

potencializar a diminuição de preconceitos oriundos da parte técnica sobre a participação 

social plena. 

Um ponto comum em diversas falas foi o fato de a comunidade sentir o seu direto de 

fala ferido, de sentirem-se alijados, que sua opinião não tem tanto mérito, o que é um grande 

equívoco, uma vez que a equipe técnica possui o conhecimento sistêmico e instrumental para 
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realizar a atividade, mas o conhecimento sobre o local, esse não pode ser resumido a uma 

série de imagens de satélite ou coordenadas geográficas. 

Os membros das equipes das áreas de humanidade e biológicas, em geral, demonstram 

uma facilidade maior de diálogo, entretanto, os membros da área de exatas, apresentam 

grandes dificuldades de utilizar as informações oriundas dos saberes populares no processo de 

traçado de uma poligonal. 

Muitas outras formas devem ser evidenciadas para se superar esse paradigma e é 

primaz construir um novo, onde equipes técnicas apresentem além de um diálogo melhor 

entre si, consigam encarar os seus reais clientes e em oportunizem uma via de comunicação 

de ambos os lados, não incentivem uma postura passiva, que é estranha aos movimentos 

sociais que historicamente lutam para continuar existindo apesar das forças opressoras 

sistêmicas. 

Não se pode permitir que um projeto que, em tese, é realizado para combater essa 

opressão estrutural, seja realizado de forma a confirmar e manter essas imposturas e práticas 

arraigadas de desprezo e descrédito aos grupos marginalizados. 

Muito ainda é preciso avançar, nesses tempos obscuros da democracia, mas a centelha 

democrática deve se valer de todos os meios, inclusive os acadêmicos, para continuar. 

O VFT mostrou-se deveras promissor para auxiliar as equipes a visualizar os objetivos 

das populações alvos de ações e que valores elas apresentam em relação a essa prestação dos 

serviços. Consequentemente foi fundamental para se conseguir construir uma rotina factível 

de execução do traçado de poligonal que permita que nas audiências públicas a população 

alvo da ação tenha o seu momento de fala oportunizado. 

Por mais que a proposição apresentada por ventura torne o processo mais oneroso, 

indiretamente irá contribuir para uma maior aceitação da atividade o que pode minorar gastos 

futuros e transtornos oriundos da insatisfação popular. 

6.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

A população tradicional que permitiu a realização do Estudo de Caso se trata de uma 

população ribeirinha. Desse modo, propõe-se a realização em outras comunidades ribeirinhas 

para possíveis refinamentos dos questionários e adequações a outras especificidades que essa 

comunidade não possui, mas que pode ser comum a outras comunidades. 
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Além da replicação da pesquisa, sugere-se que sejam envolvidas outras partes 

interessadas no projeto, como membros da equipe técnica, moradores próximos a 

comunidade, órgãos públicos, etc. 

Por fim, recomenda-se que mais trabalhos que abordem maneiras de aumentar a 

participação social, com o auxílio de ferramentas formais de organização de problemas, sejam 

realizados, mas com a preocupação de que o método empregado seja compreendido pela 

população, que a mesma possa inclusive replicá-lo caso deseje; a academia necessita produzir 

mais tecnologias sociais. 
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