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Introdução
&ęϰ÷ãĢ÷ľ¾ż¾μϰĢϰłÿ÷ěÿżÙ¾ßĢϰßãϰŏľØ¾ěÿű¾ÜÕĢϰãłŊ¿ϰ¾łłĢÙÿ¾ßĢϰ¾ĢϰßãłãěŢĢēŢÿęãěŊĢϰ
das cidades. É um processo em que o espaço rural se transforma em urbano e
onde ocorre a migração populacional do tipo campo-cidade.
Maricato (2015), em uma síntese histórica da urbanização brasileira, descreve que o movimento migratório campo-cidade sofreu reforço a partir da década
de 1930, com a regulamentação do trabalho urbano (não extensiva ao campo),
com o incentivo à industrialização, construção da infraestrutura industrial, entre
outras medidas. Acrescenta a autora que as oportunidades que, de fato, existiam
nas primeiras décadas do século XX para a população de imigrantes e depois
para os migrantes, como inserção econômica e melhoria de vida, extinguiram-se. O que houve foi uma extensão das periferias urbanas, a partir dos anos de
1980. A expressão mais concreta deste fato está na segregação espacial ou amØÿãěŊ¾ēμϰÙĢěż÷ŏľ¾ěßĢϒłãϰãęϰÿęãěł¾łϰľã÷ÿĹãłϰĢěßãϰ¾ϰĻĢØľãű¾ϰäϰüĢęĢ÷ãěã¾ęãěŊãϰ
disseminada, originando, no país, extensas áreas de concentração de pobreza,
que até então se expressavam de forma esparsa nas zonas rurais antes do processo de urbanização. De forma inédita, a alta densidade de ocupação do solo e a
exclusão social começaram a expandir-se.
Considerando-se as projeções de crescimento da população urbana brasileira
e as consequências negativas movidas por uma urbanização desorganizada, vislumbra-se um cenário atual preocupante. Um prognóstico do aumento das aglomerações irregulares, da segregação espacial, da exclusão, da pobreza, e de vários
outros problemas de ordem social podem agudizar mais ainda esse cenário.
A situação das aglomerações irregulares agrava-se ainda mais com a inexistência de políticas públicas habitacionais, cuja propositura deve ser de responsabilidade dos municípios onde estão localizadas. O Plano Municipal de Habitação, por exemplo, é um documento em que o município realiza uma análise
aprofundada da sua situação habitacional, estabelecendo os objetivos de uma
Política Habitacional e linhas de ação para alcançá-los.
A elaboração do Plano Habitacional é uma das exigências para que o município possa acessar os recursos do Sistema Nacional de Habitação de Interesse
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Social – SNHIS. O SNHIS é um sistema nacional, descentralizado e democrático
ĽŏãϰŏěÿżÙ¾ϰ¾łϰyĢēāŊÿÙ¾łϰßãϰü¾ØÿŊ¾ÜÕĢϰłĢÙÿ¾ēϰãϰöĢęãěŊ¾ϰ¾ϰĻľĢßŏÜÕĢϰßãϰü¾ØÿŊ¾ÜÕĢϰ
de qualidade para população de baixa renda, através da ação conjunta dos seus
diversos agentes promotores.
ã÷ŏěßĢϰ¾ϰyãłĽŏÿł¾ϰßãϰAěöĢľę¾ÜĹãłϰ¿łÿÙ¾łϰXŏěÿÙÿĻ¾ÿłϰϔϰyãľżēϰßĢłϰXŏěÿÙāĻÿĢłϰľ¾łÿēãÿľĢłϰϒϰΌΊΑμϰßĢϰAěłŊÿŊŏŊĢϰľ¾łÿēãÿľĢϰßãϰ9ãĢ÷ľ¾ż¾ϰãϰ&łŊ¾ŊāłŊÿÙ¾ϰϒϰA9&μϰěĢϰ
que se refere às condições de moradia e ações promovidas pelas prefeituras, foram
ŢãľÿżÙ¾ß¾łϰ¾łϰĢÙĢľľçěÙÿ¾łϰßãϰłÿŊŏ¾ÜĹãłϰľãē¾ÙÿĢě¾ß¾łϰÎϰĻľãÙ¾ľÿãß¾ßãϰě¾łϰÙĢěßÿÜĹãłϰ
de moradia dos municípios. Das quatro situações pesquisadas, a mais comum foi a
presença de loteamentos irregulares e/ou clandestinos, registrada em 3.374 muniÙāĻÿĢłμϰόΐΊμΐϰЙϰßĢϰŊĢŊ¾ēϰßĢłϰęŏěÿÙāĻÿĢłϰĻãłĽŏÿł¾ßĢłύμϰłã÷ŏÿß¾ϰß¾ϰãŨÿłŊçěÙÿ¾ϰßãϰö¾Ţãē¾łμϰęĢÙ¾ęØĢłμϰĻ¾ē¾żŊ¾łϰĢŏϰ¾łłãęãēü¾ßĢłμϰľã÷ÿłŊľ¾ß¾ϰãęϰΓΏΌϰęŏěÿÙāĻÿĢłϰόΑμΌЙϰßĢϰ
total de municípios pesquisados). Importante mencionar as outras duas situações
estudadas: a existência de ocupações de terrenos ou prédios por movimentos de
ęĢľ¾ßÿ¾ϰόЙϰßĢłϰęŏěÿÙāĻÿĢłϰĻãłĽŏÿł¾ßĢłύϰãϰ¾ϰãŨÿłŊçěÙÿ¾ϰßãϰÙĢľŊÿÜĢłϰĢŏϰÙ¾ł¾łϰßãϰ
ÙĥęĢßĢłϰόΌμЙϰßĢłϰęŏěÿÙāĻÿĢłϰĻãłĽŏÿł¾ßĢłύλϰϰĻãłĽŏÿł¾ϰ¾ÙľãłÙãěŊ¾ϰĽŏãϰ¾ϰĢÙĢľrência destas situações está relacionada ao tamanho da população, ou seja, todas
as situações pesquisadas ocorrem com maior frequência em municípios de maior
porte populacional.
A pesquisa investigou ainda quais as ações relacionadas à moradia estavam
sendo aplicadas pelas prefeituras municipais. Foram oito tipos de ações analisaß¾łνϰÙĢěłŊľŏÜÕĢϰßãϰŏěÿß¾ßãłϰü¾ØÿŊ¾ÙÿĢě¾ÿłμϰÙĢęϰöľãĽŏçěÙÿ¾ϰãęϰΐμΊЙϰßĢłϰęŏěÿÙāĻÿĢłμϰÙĢěÙãłłÕĢϰßãϰ¾ēŏ÷ŏãēϰłĢÙÿ¾ēμϰÙĢęϰΎЙμϰęãēüĢľÿ¾ϰßãϰŏěÿß¾ßãłϰü¾ØÿŊ¾ÙÿĢě¾ÿłμϰ
ÙĢęϰΏμΎΊЙμϰľã÷ŏē¾ľÿű¾ÜÕĢϰöŏěßÿ¿ľÿ¾μϰÙĢęϰΌμΒΊЙμϰŏľØ¾ěÿű¾ÜÕĢϰßãϰ¾łłãěŊ¾ęãěŊĢłμϰ
ÙĢęϰμΓΊЙμϰĢöãľŊ¾ϰßãϰę¾Ŋãľÿ¾ēϰßãϰÙĢěłŊľŏÜÕĢμϰÙĢęϰμΌΊϰЙμϰĢöãľŊ¾ϰßãϰēĢŊãłμϰÙĢęϰ
ΌΌμΊЙϰ ãϰ ¾ĽŏÿłÿÜÕĢϰ ßãϰ ŏěÿß¾ßãłϰ ü¾ØÿŊ¾ÙÿĢě¾ÿłμϰ ÙĢęϰ ΎμΐΊЙλϰ ĢěłŊ¾Ŋ¾ϒłãμϰ ßÿ¾ěŊãϰ
das informações apresentadas na pesquisa do IBGE, que há um afastamento entre as ações aplicadas pelos municípios e a demanda da população que reside em
łÿŊŏ¾ÜĹãłϰĻľãÙ¿ľÿ¾łϰĽŏ¾ěßĢμϰě¾ϰę¾ÿĢľϰĻ¾ľŊãϰßĢłϰXŏěÿÙāĻÿĢłϰľ¾łÿēãÿľĢłϰόΐΊμΐЙύμϰäϰ
constatada a existência de loteamentos irregulares ou clandestinos, enquanto a
ação aplicada para solucionar os problemas habitacionais, a de maior ocorrência,
nestes mesmos municípios, não é a Regularização Fundiária.
No âmbito dos municípios, os critérios de ordenação das cidades, expresłĢłϰěĢϰĻē¾ěĢϰßÿľãŊĢľϰęŏěÿÙÿĻ¾ēμϰĻľãłłŏĻĹãęϰŏęϰĻ¾ĻãēϰãłŊľ¾Ŋä÷ÿÙĢϰßãϰßãżěÿÜÕĢϰ
das políticas urbanas, visando a viabilidade dos programas habitacionais. Mesmo com a existência das diretrizes, propostas na Base Legal da Regularização
Fundiária Urbana – REURB, os problemas relacionados ao aumento das áreas
irregulares e clandestinas permanecem. A prioridade de muitos municípios em
estimular a especulação imobiliária, em detrimento da elaboração de Políticas
Públicas voltadas para o acolhimento destas comunidades, pode ser fator preĻĢěßãľ¾ěŊãϰě¾ϰę¾ěŏŊãěÜÕĢϰß¾ϰĻľãÙ¾ľÿãß¾ßãλϰϰÿěãżÙ¿Ùÿ¾ϰß¾łϰyĢēāŊÿÙ¾łϰyŐØēÿÙ¾łϰ
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aplicadas, em razão da falta de sistemas de gestão, tais como, o Planejamento
Estratégico Situacional, elaborado após profunda imersão nas características e
peculiaridades de cada comunidade, também pode contribuir para a perpetuação
do problema.
Este fato corrobora a ideia de que as atuais Políticas Públicas habitacionais
precisam de uma remodelação. O método PES pode ser altamente adequado para
tal objetivo. A elaboração de uma análise situacional, ou explicação da realidade
(MATUS, 1993), vinculando as comunidades segregadas, àquelas que desfrutam
da infraestrutura e dos serviços públicos, já seria um passo para aproximar a
ĻĢēāŊÿÙ¾ϰĻŐØēÿÙ¾ϰß¾łϰěãÙãłłÿß¾ßãłϰľã¾ÿłϰßãϰłãŏłϰØãěãżÙÿ¿ľÿĢłλϰϰ
Carlos Matus constituiu a ideia da análise situacional no planejamento e,
compondo-a, trouxe o momento explicativo. Segundo o autor, a concepção situacional do planejamento reconhece a existência de múltiplos atores, sugerindo
uma visão que adote ações estratégicas e comunicativas entre eles, visando a
construção de acordos acerca dos problemas a enfrentar, dos objetivos a alcançar e das alternativas de ação a serem desenvolvidas. Estabelece ainda, o autor,
ĽŏãϰĢϰęäŊĢßĢϰy&ϰłÿ÷ěÿżÙ¾ϰŏęϰ¾Ţ¾ěÜĢϰě¾ϰßãęĢÙľ¾Ŋÿű¾ÜÕĢϰßĢłϰĻľĢÙãłłĢłϰßãϰĻē¾nejamento e gestão, ao valorizar a interpretação de cada indivíduo/ator sobre a
situação problema, mediante suas crenças, experiências e posição no jogo social.
Utilizando-se de referencial teórico com abordagem no Ciclo de Políticas Públicas, no Planejamento Estratégico Situacional e na Base Legal da Regularização Fundiária, este estudo pretende contribuir com uma proposta de metodologia
de Elaboração de Política Pública de Regularização Fundiária, a partir da contribuição do Planejamento Estratégico Situacional. Para tanto, o trabalho tem como
objetivo geral mapear a metodologia utilizada para formulação da política de re÷ŏē¾ľÿű¾ÜÕĢϰöŏěßÿ¿ľÿ¾ϰßãϰ¾ěĢ¾łμϰěĢϰ¾ěĢϰßãϰΌΊΓϰãμϰãłĻãÙÿżÙ¾ęãěŊãμϰÙĢęϰØ¾łãϰě¾ϰ
acepção de Matus, entender como se dá o processo de produção de diagnósticos
prévios de Regularização Fundiária.

O Debate Sobre o Ciclo de Políticas Públicas
e o Papel da Etapa de Formulação
No campo das políticas públicas é importante destacar o aspecto multidisciplinar que o cerca, a amplitude dos modelos analíticos e seu caráter democrático.
Neste capítulo, enfatiza-se o ciclo das políticas públicas, em especial o momento
de sua formulação, fase fundamental para a tomada de decisão e a implementaÜÕĢϰßãϰ¾ÜĹãłϰĽŏ¾ēÿżÙ¾ß¾łλϰ
¾ľ¾Ţÿ¾ϰόΌΊΊΐμϰĻλΌΒύμϰßãłÙľãŢãϰ¾ϰĻĢēāŊÿÙ¾ϰĻŐØēÿÙ¾ϰÙĢęĢϰŏęϰŽŏŨĢϰßãϰßãÙÿłĹãłϰ
públicas, cuja orientação é manter o equilíbrio social ou introduzir desequilíbrios
ßãłŊÿě¾ßĢłϰ¾ϰęĢßÿżÙ¾ľϰãłŊ¾ϰľã¾ēÿß¾ßãλϰÕĢϰßãÙÿłĹãłϰÙĢěßÿÙÿĢě¾ß¾łϰĻãēĢϰĻľģĻľÿĢϰ
ŽŏŨĢϰ ãϰ Ļãē¾łϰ ľã¾ÜĹãłϰ ãϰ ęĢßÿżÙ¾ÜĹãłϰ Ľŏãϰ ãē¾łϰ ĻľĢŢĢÙ¾ęϰ ěĢϰ ŊãÙÿßĢϰ łĢÙÿ¾ēμϰ Øãęϰ
ÙĢęĢϰĻãēĢłϰŢ¾ēĢľãłμϰÿßãÿ¾łϰãϰŢÿłĹãłϰßĢłϰĽŏãϰ¾ßĢŊ¾ęϰĢŏϰÿěŽŏãěÙÿ¾ęϰě¾ϰßãÙÿłÕĢλϰ

GESTÃO PÚBLICA: CASOS, ANÁLISES E PRÁTICAS

123

Outro aspecto importante, destacado por Saravia, é de que o processo de política
pública não possui uma racionalidade manifesta, não se trata de uma ordenação tranquila em que cada ator social conhece e desempenha o papel esperado.
Numa perspectiva operacional, o autor reconhece que se trata de um sistema
de decisões públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou corretivas,
ßãłŊÿě¾ß¾łϰ ¾ϰ ę¾ěŊãľϰ Ģŏϰ ęĢßÿżÙ¾ľϰ ¾ϰ ľã¾ēÿß¾ßãϰ ßãϰ ŏęϰ Ģŏϰ Ţ¿ľÿĢłϰ łãŊĢľãłϰ łĢÙÿ¾ÿłμϰ
ĻĢľϰęãÿĢϰß¾ϰßãżěÿÜÕĢϰßãϰĢØČãŊÿŢĢłϰãϰãłŊľ¾Ŋä÷ÿ¾łϰßãϰ¾Ŋŏ¾ÜÕĢϰãϰß¾ϰēĢÙ¾ÜÕĢϰßãϰľãÙŏľsos necessários para atingir os objetivos constituídos. Assim, a política pública
äϰÙĢěłŊÿŊŏāß¾ϰĻĢľϰßãÙÿłĹãłϰÙĢěßÿÙÿĢě¾ß¾łϰĻĢľϰŏęϰŽŏŨĢμϰÙĢęϰ¾ϰĻ¾ľŊÿÙÿĻ¾ÜÕĢϰãłtratégica de diversos atores, que estabelecem um sistema de decisões públicas
Ţÿł¾ěßĢϰę¾ěŊãľϰĢŏϰęĢßÿżÙ¾ľϰ¾ϰľã¾ēÿß¾ßãϰßãϰĻãłłĢ¾łμϰ¾Ŋľ¾ŢäłϰßãϰĢØČãŊÿŢĢłϰãϰãłŊľ¾Ŋä÷ÿ¾łϰßãżěÿßĢłλϰ
Secchi (2012, p.43) estabelece que o ciclo de políticas públicas se trata de
um esquema de visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e interdependentes. O modelo apresentado por
ãÙÙüÿϰäϰľãłŊľÿŊĢϰ¾ϰłãŊãϰö¾łãłϰÿěÿÙÿ¾ÿłμϰĽŏ¾ÿłϰłãČ¾ęνϰύϰÿßãěŊÿżÙ¾ÜÕĢϰßĢϰĻľĢØēãę¾ξϰ
2) formação da agenda; 3) formulação de alternativas; 4) tomada de decisão; 5)
ÿęĻēãęãěŊ¾ÜÕĢξϰΐύϰ¾Ţ¾ēÿ¾ÜÕĢξϰãϰΑύϰãŨŊÿěÜÕĢμϰÙ¾łĢϰĢϰĻľĢØēãę¾ϰŊãěü¾ϰłÿßĢϰľãłĢēŢÿßĢλ
Por sua vez, Malmegrim (2010, p. 25), apresenta o modelo denominado “Ciclo
de Gestão”, aplicado ao contexto do trabalho do gestor público e que prevê que a
gestão seja executada em quatro etapas contínuas: Planejamento (P), Execução
(E), Avaliação (A) e Controle (C). O modelo PEAC pode ser aplicado em todos os
níveis hierárquicos da administração, seja estratégico, tático ou operacional.
As políticas públicas estão situadas, portanto, no nível da gestão estratégica (MALMEGRIM, 2010). Entretanto, é importante compreender que os ciclos de
gestão, nos diferentes níveis hierárquicos, devem inter-relacionar-se de forma
direta, no sentido de alinhar as políticas públicas com os planos e os programas
elaborados no nível tático, e com as ações operacionais. Esta Inter-relação reforça a necessidade do planejamento em todos os níveis organizacionais e a participação direta de múltiplos atores nas diferentes etapas. Pressupõe-se a aplicação
ßãϰŏęϰĻē¾ěãČ¾ęãěŊĢϰĽŏãϰÙĢěŊãęĻēãϰŏę¾ϰ¾ęĻē¾ϰãϰßÿŢãľłÿżÙ¾ß¾ϰĻ¾ľŊÿÙÿĻ¾ÜÕĢϰßĢłϰ
atores no processo.
De acordo com Secchi (2013), os atores são indivíduos e instituições que inŽŏãěÙÿ¾ęϰ Ģłϰ ĻľĢÙãłłĢłϰ ßãϰ ĻĢēāŊÿÙ¾łϰ ĻŐØēÿÙ¾łλϰ ÕĢϰ ãēãłνϰ ¾ŊĢľãłϰ ÷ĢŢãľě¾ęãěŊ¾ÿłϰ
(burocratas, juízes, políticos e outros) e não governamentais (grupos de interesse,
partidos políticos, meios de comunicação, destinatários das políticas, organizações do terceiro setor, organismos internacionais, pesquisadores, especialistas,
associações de classe e outros.
A formulação de políticas públicas no ciclo de políticas públicas se situa enŊľãϰ¾łϰö¾łãłϰßãϰÿßãěŊÿżÙ¾ÜÕĢϰßĢϰĻľĢØēãę¾μϰöĢľę¾ÜÕĢϰßãϰ¾÷ãěß¾ϰãϰöĢľęŏē¾ÜÕĢϰßãϰ
alternativas. Já no ciclo de Gestão PEAC está localizada na etapa de Planejamen-
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to. Nas duas abordagens estas fases têm em comum o fato de que diversos atores
participam no ato da decisão, tais como: os partidos políticos, os movimentos
sociais, as associações, a mídia, a administração pública, os destinatários das políticas públicas, as ONG’s, os parlamentos, prefeitos, governadores, presidente. Na
ż÷ŏľ¾ϰΊΎϰäϰ¾ĻľãłãěŊ¾ß¾ϰ¾ϰö¾łãϰßãϰ8Ģľęŏē¾ÜÕĢϰßãϰyĢēāŊÿÙ¾łϰyŐØēÿÙ¾łμϰçěö¾łãϰßãłŊãϰ
estudo, dentro do Ciclo de Políticas Públicas, e inserida na fase de Planejamento
do Ciclo de Gestão PEAC.
A formulação das políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações, que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. A política
pública é formulada ou desenhada para atuar sobre a fonte ou a causa de um
determinado problema ou conjunto de problemas, sendo sua solução ou minimização considerada o objetivo geral da ação pública.
Muitas vezes, nesse processo de diagnóstico, há o reconhecimento dos efeiŊĢłμϰę¾łϰěÕĢϰłãϰäϰÙ¾Ļ¾űϰßãϰßãżěÿľϰãϰ¾Ŋÿě÷ÿľϰ¾ϰÙ¾ŏł¾ϰßĢϰĻľĢØēãę¾λϰ"ãłŊ¾ϰöĢľę¾μϰ¾ϰ
ßÿłŊÿěÜÕĢϰãěŊľãϰÙ¾ŏł¾ϰãϰãöãÿŊĢϰĻľãÙÿł¾ϰãłŊ¾ľϰÙē¾ľ¾ϰĻ¾ľ¾ϰŏę¾ϰęãēüĢľϰßãżěÿÜÕĢϰß¾ϰ
ĻĢēāŊÿÙ¾λϰ¾ēϰßãżěÿÜÕĢϰÿęĻēÿÙ¾ϰě¾ϰěã÷ĢÙÿ¾ÜÕĢϰãϰãęϰ¾ÙĢľßĢłϰãěŊľãϰĢłϰ¾÷ãěŊãłϰãϰ¾łϰ
instituições envolvidas no desenho da política, tendo como base o diagnóstico e
¾ϰÿßãěŊÿżÙ¾ÜÕĢϰß¾ϰöĢěŊãϰĢŏϰÙ¾ŏł¾ϰßĢϰĻľĢØēãę¾ϰ¾ϰłãľϰÙĢęØ¾ŊÿßĢμϰÙĢěŢãľ÷ÿßĢϰĻ¾ľ¾ϰ
ŏę¾ϰßãżěÿÜÕĢϰßĢϰĢØČãŊÿŢĢϰß¾ϰόěĢŢ¾ύϰ¾ÜÕĢϰĻŐØēÿÙ¾λϰ
ã÷ŏěßĢϰ ¾ľß¾Ùüϰ όΌΊΌμϰ Ļλΐύμϰ ßÿ¾÷ěĢłŊÿÙ¾ľϰ ¾łϰ ÙĢěßÿÜĹãłϰ Ľŏãϰ Ù¾ŏł¾ęϰ Ģłϰ
ĻľĢØēãę¾łϰäϰßãϰöŏěß¾ęãěŊ¾ēϰÿęĻĢľŊÆěÙÿ¾ϰĻ¾ľ¾ϰ¾ϰłŏ¾ϰÙĢęĻľããěłÕĢϰãϰßãżěÿÜÕĢλϰ
Acrescenta o autor que algumas condições problemáticas não são reconhecidas
pelos atores envolvidos, como causas de problemas. Neste sentido, propõe que
¾łϰ¾ēã÷¾ÜĹãłϰÙ¾ŏł¾ÿłμϰÿęĻēāÙÿŊ¾łϰãęϰßÿ¾÷ěģłŊÿÙĢłϰĻ¾ľ¾ϰßãżěÿÜĹãłϰßãϰĻľĢØēãę¾łμϰ
podem facilmente escapar do exame necessário, sendo de fundamental importância o olhar atento dos atores que realizam determinada análise, na busca do
exame profundo das condições e sua relação direta com os problemas.
A ideia concebida, a partir das referências, é de que as inconsistências na
ãē¾ØĢľ¾ÜÕĢϰãϰãŨãÙŏÜÕĢϰßĢϰßÿ¾÷ěģłŊÿÙĢϰ¾Ù¾Ø¾ęϰ÷ãľ¾ěßĢϰÙĢěöŏłÕĢϰě¾ϰßãżěÿÜÕĢϰßĢϰ
que é causa e o que é efeito de um problema e podem ter sua origem na construção do planejamento, quando nele propõe-se apenas uma verdade, apenas uma
ÙĢěż÷ŏľ¾ÜÕĢλϰAłŊĢϰľãöĢľÜ¾ϰ¾ϰÙĢěÙãĻÜÕĢϰßãϰĽŏãϰ¾ϰ¾ě¿ēÿłãϰßĢϰłŏĻĢłŊĢϰĻľĢØēãę¾ϰßãŢãϰ
ser profunda e que deve ter a participação de todos os atores que estejam nele envolvidos. A esta análise Matus dá o nome de Análise Situacional, em substituição
ao diagnóstico tradicional.
Segundo Matus (1993), para uma mesma situação-problema podemos construir diferentes explicações, em que cada ator social tem a sua visão de realidade,
das ações e dos resultados que se possa alcançar. Seguindo-se nesta linha de raciocínio, entramos no campo do Planejamento Estratégico Situacional de Carlos
Matus.
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Planejamento Estratégico Situacional – PES, Um Enfoque no
Momento Explicativo
Carlos Matus (1993) argumenta que planejar é pensar antes de agir, pensar de
forma sistemática, com método, explicar cada uma das possibilidades, analisar
suas perspectivas, vantagens e desvantagens e propor objetivos. O autor do PES
propõe que o planejamento deve ser construído por todos os atores envolvidos e
ěÕĢϰ¾Ļãě¾łϰĻãē¾ϰĻãľÙãĻÜÕĢϰß¾ϰľã¾ēÿß¾ßãϰß¾ĽŏãēãϰĽŏãϰĻē¾ěãČ¾λϰX¾ŊŏłϰόΓΓΐύϰ¾ĻĢěta as características e faz uma crítica aos modelos de planejamento tradicionais,
nos quais ele percebe certa utilidade e qualidade, porém, incompletude para a
aplicação no setor público.
y¾ľ¾ϰ Ģϰ ¾ŏŊĢľμϰ ¾ϰ ãłłçěÙÿ¾ϰ ß¾ϰ Ļē¾ěÿżÙ¾ÜÕĢϰ ęĢßãľě¾ϰ ÙĢěłÿłŊãϰ ãęϰ ÙĢěłÿßãľ¾ľ-se o problema de tomar decisões, sabendo que não podemos conhecer o futuro,
apenas prever algumas possibilidades. Acrescenta Matus que o planejamento
estratégico corporativo, apesar de algumas vezes apresentar boa qualidade, é
inapropriado como ferramenta ao serviço público, com seus gestores e atores políticos. Segundo o autor, os problemas das empresas privadas apresentam alguns
aspectos comuns aos das instituições públicas, sendo a maioria destes aspectos
formada por diferenças e não semelhanças.
X¾ŊŏłϰόΓΓΐύϰŏŊÿēÿű¾ϒłãϰěĢϰy&ϰßĢϰŊãľęĢϰϛęĢęãěŊĢϜϰěĢϰēŏ÷¾ľϰßĢϰŊãľęĢϰϛãŊ¾pas” em razão de que estes momentos representam instâncias que se repetem,
durante todo o processo de planejamento. Neste sentido, momento indica ocasião, circunstância ou conjuntura pela qual passa um processo contínuo ou em
Ù¾ßãÿ¾μϰĽŏãϰěÕĢϰŊãęϰÙĢęãÜĢϰěãęϰżęϰßãżěÿßĢłλϰϰϰ`ϰęäŊĢßĢϰy&ϰĻľãŢçϰĢłϰęĢęãětos explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional para o processamento técnico-político dos problemas.
Segundo Giacomoni e Pagnussat, o momento explicativo (foi, é, tende a ser),
refere-se à construção de explicações que servem para fundamentar a própria
ação e interferir e compreender a ação dos demais atores. A apreciação da situação conduz aos objetivos e os objetivos à seleção de problemas e ao aprofundaęãěŊĢϰß¾ϰãŨĻēÿÙ¾ÜÕĢϰłÿŊŏ¾ÙÿĢě¾ēϰόΌΊΊΐμϰĻλΎύλϰ
O momento normativo (deve ser), refere-se à seleção das operações e às
ações necessárias para atingir os objetivos. O plano adquire a forma de propostas
de decisão que devem ser tomadas a partir da situação inicial. O momento normativo implica um cálculo aproximado dos resultados. Em razão disto é preciso
reconhecer a existência da incerteza e das surpresas, trabalhando com cenários,
planos de contingência e outros métodos apropriados. Desta forma, a situação-objetivo de um plano sempre está condicionada à ocorrência de um cenário.
όΌΊΊΐμϰĻλΎύλϰ
Já o momento estratégico (pode ser do deve ser), propõe a exploração de diferentes modos de jogar, considerando os oponentes e os aliados, para incorporar
viabilidade ao plano concebido no segundo momento. Nesta etapa, a criação das
Όΐ
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condições políticas para a ação econômica e das condições econômicas para a
ação política é fundamental. O cálculo interativo que caracteriza o momento estratégico é o que demanda o processamento técnico-político que compõe toda a
ãłŊľ¾Ŋä÷ÿ¾λϰόΌΊΊΐμϰĻλΎΌύϰ
O momento tático-operacional (fazer), é o momento da ação. A ação, entretanto, nunca é mera execução do plano, mas uma adaptação desse às circunstâncias do momento. A tendência é de predomínio das urgências, da velocidade
ß¾ϰ¾ÜÕĢμϰ¾łϰßãżÙÿçěÙÿ¾łϰßĢłϰĢľ÷¾ěÿłęĢłϰãŨãÙŏŊĢľãłμϰ¾ϰßãłÿěöĢľę¾ÜÕĢμϰ¾ϰßÿłŊľ¾ÜÕĢϰ
tática e a incapacidade de recalcular o plano e não se entregar à improvisação.
Aqui, o essencial é dispor de um sistema de direção estratégica de uma agenda
do dirigente que chame atenção sobre as importâncias e os processos, de modo
técnico-político, e sobre as propostas centrais de decisão. Mas nada disso é possível se o jogo institucional for de baixa responsabilidade, não existir gerência
criativa por operações e o dirigente não prestar contas nem souber exigi-las de
łãŏłϰ ãŨãÙŏŊÿŢĢłλϰ Zãłłãϰ ęĢęãěŊĢϰ ßãÙÿßãϒłãϰ ŊŏßĢϰ ãμϰ ě¾ϰ Ļľ¿ŊÿÙ¾μϰ ÿłłĢϰ łãϰ ŢãľÿżÙ¾ϰ
com o domínio do plano sobre a improvisação ou da improvisação sobre o plano
ό9ÿ¾ÙĢęĢěÿϰãϰy¾ěŏłł¾ŊμϰΌΊΊΐύλ
Adaptando a perspectiva do Ciclo de Políticas Públicas aos momentos do
Planejamento Estratégico Situacional tem-se a seguinte esquematização:
Figura 1. Adaptação do Ciclo de Políticas Públicas aos momentos do Planejamento
Estratégico Situacional.

Fonte: Elaborado pelo autor.

ZĢŊãϰ Ľŏãμϰ ě¾ϰ ż÷ŏľ¾ϰ μϰ ¾ϰ ãŊ¾Ļ¾ϰ ßãϰ ãŨŊÿěÜÕĢϰ öĢÿϰ ľãŊÿľ¾ß¾ϰ ßĢϰ ÿÙēĢϰ ßãϰ yĢēāŊÿÙ¾łϰ
Públicas, uma vez que o Planejamento Estratégico Situacional se apresenta como
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ŏęϰĻľĢÙãłłĢϰÙĢěŊāěŏĢμϰãęϰÙ¾ßãÿ¾μϰĽŏãϰěÕĢϰŊãęϰÙĢęãÜĢϰěãęϰżęϰßãżěÿßĢłλϰ`ϰęĢmento explicativo tem fundamental importância na concepção e execução dos
demais momentos do Planejamento Estratégico Situacional: normativo, estratégico e tático-operacional. O momento explicativo pode ser adaptado à etapa
de Formulação de Políticas Públicas, em razão de seu caráter analítico. Nele são
ĻľĢßŏűÿß¾łϰ¾łϰãŨĻēÿÙ¾ÜĹãłϰłĢØľãϰĢłϰĻľĢØēãę¾łϰãϰ¾ϰÿßãěŊÿżÙ¾ÜÕĢϰßãϰłŏ¾łϰÙ¾ŏł¾łϰãϰ
suas consequências. Neste sentido, propõe-se utilizar a análise situacional, ferľ¾ęãěŊ¾ϰßĢϰXĢęãěŊĢϰ&ŨĻēÿÙ¾ŊÿŢĢϰßĢϰy&μϰě¾ϰÿßãěŊÿżÙ¾ÜÕĢϰßĢϰĻľĢØēãę¾μϰĻľÿęãÿľ¾ϰ
fase da etapa de elaboração de políticas, no Ciclo de Políticas Públicas.
De um ponto de vista pragmático, o Momento Explicativo é onde os probleę¾łϰłÕĢϰÿßãěŊÿżÙ¾ßĢłμϰłãēãÙÿĢě¾ßĢłϰãϰßãłÙľÿŊĢłμϰłŏ¾łϰÙ¾ŏł¾łϰãϰÙĢěłãĽŏçěÙÿ¾łϰłÕĢϰ
analisadas, bem como são localizados seus nós críticos, que geram um impacto
maior sobre ele, e que devem ser enfrentados para alcançar os objetivos1.
No PES, um problema é considerado como uma discrepância entre o que é e o
que deve ser, ou uma situação dada como insatisfatória, indesejável, e que se pretende transformar em uma situação desejável, sempre para um ou mais atores.
O conceito de ator no PES compreende o ator e a sua situação, o espaço particular
em que esse se encontra em um contexto social, político ou econômico e no qual
ele possui uma percepção particular da realidade, em função de seus interesses.
y¾ľ¾ϰX¾ŊŏłμϰόΓΓΐύμϰĢϰ¾ŊĢľϰłĢÙÿ¾ēϰĻĢßãϰłãľϰŏę¾ϰĻãłłĢ¾μϰŏęϰ÷ľŏĻĢϰĢŏϰŏę¾ϰĢľ÷¾ěÿzação, que participa de algum jogo social, que possui algum projeto político, tem
o controle de algum recurso relevante e capacidade de produzir fatos capazes de
viabilizar seu projeto. Segundo Matus (1993) quem tem a capacidade de planejar
é o mesmo que tem a capacidade de tomar decisões.
'ϰöŏěß¾ęãěŊ¾ēμϰĻĢľŊ¾ěŊĢμϰ¾ϰÿßãěŊÿżÙ¾ÜÕĢϰßãϰŊĢßĢłϰĢłϰĻĢłłāŢãÿłϰ¾ŊĢľãłμϰě¾ϰöĢľmulação e na execução de Políticas Públicas, buscando evitar distorções e prejuízo aos resultados desejados.
Neste sentido, o Momento Explicativo do PES pode ser uma ferramenta auŨÿēÿ¾ľϰě¾ϰÿßãěŊÿżÙ¾ÜÕĢϰßĢϰĻľĢØēãę¾μϰěĢϰÿÙēĢϰßãϰyĢēāŊÿÙ¾łϰyŐØēÿÙ¾łλϰϰľãēãŢÆěÙÿ¾ϰ
deste momento ou etapa, no caso do Ciclo de Políticas Públicas, está no impacto
que causa sobre todo o processo de planejamento ou de produção de políticas,
que se desenvolvem posteriormente. A forma como o problema é compreendido,
ĻãēĢłϰßÿŢãľłĢłϰ¾ŊĢľãłϰãěŢĢēŢÿßĢłμϰ¾ϰę¾ěãÿľ¾ϰÙĢęĢϰäϰÙĢęĻ¾ľŊÿēü¾ß¾ϰ¾ϰłŏ¾ϰßãżěÿção, orientará todo o debate que permeará as escolhas no processo decisório e
ÿěŽŏãěÙÿ¾ľ¿ϰ¾łϰ¾ÜĹãłϰěĢłϰęĢęãěŊĢłϰłŏØłãĽŏãěŊãłλϰ
O Momento Explicativo, assim como os demais momentos do PES, é operacionalizado através de ferramentas metodológicas. Não há ferramenta exclusiva
para um determinado momento e nenhuma ferramenta exclui a outra. EspeciϨϰ
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żÙ¾ęãěŊãμϰěĢϰXĢęãěŊĢϰ&ŨĻēÿÙ¾ŊÿŢĢμϰĻĢßãϒłãϰŏŊÿēÿű¾ľϰß¾ϰě¿ēÿłãϰÿŊŏ¾ÙÿĢě¾ēμϰß¾ϰ
Matriz de Hierarquização dos Problemas pelos Atores, do Fluxograma Situacional, da Análise de Sensibilidade, do Quadro dos Nós Críticos/Indicadores e da
Árvore dos Problemas e Objetivos, também conhecida como Árvore Explicativa.
A Análise Situacional compreende duas frentes de captação e organização
de informações. A primeira frente capta e organiza os dados que permitem conhecer o passado e como se explica, atualmente, o sistema. É similar a fase de
diagnóstico, utilizada no planejamento tradicional. A segunda frente elabora e
reconhece as projeções futuras de um sistema, ainda sem a intervenção. Mostra
o processo de sinergia do sistema em sua forma natural, que denota para onde
estamos indo, no caso de não aplicar-se uma ação consciente e ajustada, pelos
¾ŊĢľãłϰłĢÙÿ¾ÿłϰĽŏãϰ¾ÿϰłãϰãěÙĢěŊľ¾ęλϰ'ϰÿßãěŊÿżÙ¾ľϰĢϰϛ&ŏϰãěßãľÿ¾ϰãľϜλϰ&łŊ¾ϰöľãěŊãϰäϰ
alimentada pelos insumos, formados por dados obtidos na internet, por referênÙÿ¾łϰØÿØēÿĢ÷ľ¿żÙ¾łμϰĻĢľϰÿěöĢľę¾ÜĹãłϰãłŊ¾ŊāłŊÿÙ¾łϰãϰüÿłŊģľÿÙ¾łμϰĻĢľϰãěŊľãŢÿłŊ¾łϰÙĢęϰ
ãłĻãÙÿ¾ēÿłŊ¾łμϰ ÿěöĢľę¾ÜĹãłϰ żě¾ěÙãÿľ¾łμϰ ãŊÙλϰ ϰ łã÷ŏěß¾ϰ öľãěŊãϰ äϰ ¾ēÿęãěŊ¾ß¾ϰ ĻĢľϰ
fontes de projeções, formada por taxas anuais de crescimento, análise de tendências, taxas percentuais médias, projeções econométricas etc.
ϰĻ¾ľŊÿľϰß¾ϰãē¾ØĢľ¾ÜÕĢϰßĢϰĽŏ¾ßľĢϰßãϰÿěłŏęĢłμϰßãϰłŏ¾ϰĢľßãě¾ÜÕĢϰãϰÙē¾łłÿżcação, e do quadro de projeções, do reconhecimento dos possíveis cenários, sem
as intervenções necessárias, passa-se a listar os problemas chave e descrever a
situação inicial.
Na etapa das projeções elabora-se um cenário futuro, desconsiderando a intervenção política e social. As questões que norteiam esta etapa são: Como será o
futuro se não houver uma intervenção? Para onde estamos indo?
Como instrumento complementar, no auxílio à etapa de projeções, utiliza-se
da Projeção das Variáveis, que se resume em conhecer para onde dirige-se o sistema, produto das ações rotineiras. Através de técnicas quantitativas de projeção
de variáveis, o processo mede a sinergia e o movimento conjuntural que direciona o sistema.
Para Valero (2018, p. 47), o Planejamento Estratégico Situacional tem início
formal com o processo de seleção dos problemas, sendo este, o último objeto das
instâncias anteriores. Segundo a autora, a seleção dos problemas é uma tarefa
criativa e descentralizada. Em cada nível hierárquico é necessário focar a atenÜÕĢϰě¾ϰŊ¾ľãö¾ϰßãϰãěöľãěŊ¾ľϰĢłϰĻľĢØēãę¾łϰĽŏãϰłãČ¾ęϰĻľģĻľÿĢłλϰAłŊĢϰłÿ÷ěÿżÙ¾ϰßÿűãľϰ
que, cada ator vai apresentar a sua percepção dos problemas. Só os atores podem
declarar um problema.
Um processo de formação de problemas pode passar por várias fases, antes
de evidenciar ou captar a atenção dos atores, entre elas temos:
•
•

o ator expressa insatisfação ao comparar suas aspirações com a realidade;
o ator aprecia esta insatisfação como inevitável;
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•
•
•

o ator declara esta insatisfação como um problema e declara-o como parte de
seu projeto de governo (Matriz de seleção de problemas pelo ator que planeja);
o ator declara o problema em sua área de governança;
Ģϰ¾ŊĢľϰßãłÙľãŢãϰĢϰĻľĢØēãę¾ϰĻ¾ľ¾ϰãłĻãÙÿżÙ¾ľϰłãŏϰłÿ÷ěÿżÙ¾ßĢϰόãē¾ØĢľ¾ϰĢϰ8ēŏŨĢgrama Situacional).

Segundo Valero (2018), o Planejamento Estratégico Situacional tem na Matriz de Hierarquização de Problemas por parte dos atores uma ferramenta que
estabelece o processo de seleção, sustentado por um conjunto de critérios que
permitem a sistematização objetiva e real das demandas sociais que devem, com
urgência, serem enfrentadas.
Ainda segundo Valero (2018), para elaborar a Matriz de Hierarquização de
Problemas deve-se seguir os seguintes passos: a) no primeiro passo faz-se uma
lista dos problemas semiestruturados que estão dentro do jogo do ator que planeja (cujo controle poderia ser compartilhado) e que estão afetando o sistema. Essa
declaração dos problemas é colocada uma abaixo da outra, na área das linhas.
E, b) no segundo passo se colocam os diferentes critérios de avaliação, na parte
superior da matriz: valor político do problema, governabilidade sobre o problema,
custo de postergação do problema, exigência de inovação e impacto público sobre
a gestão.
&ęϰÙĢěŊÿěŏÿß¾ßãμϰÿěÿÙÿ¾ϒłãϰ¾ϰ¾Ţ¾ēÿ¾ÜÕĢϰßãϰÙ¾ß¾ϰŏęϰßĢłϰĻľĢØēãę¾łϰÿßãěŊÿżcados, segundo os diferentes critérios. A avaliação é feita por cada um dos atores
que formam a equipe que elabora o processo. Dentro do processo de avaliação dos
atores participantes, a escala atribuída por critério irá oscilar entre valores de 2
¾ϰΊμϰĢěßãϰĢϰŢ¾ēĢľϰßãϰΌϰäϰ¾ŊľÿØŏāßĢϰÎĽŏãēãłϰĻľĢØēãę¾łϰßãϰ¾ēŊĢϰěāŢãēϰßãϰłÿ÷ěÿżÙÆěÙÿ¾ϰ
ãęϰŊãľęĢłϰßĢϰÙľÿŊäľÿĢϰłãēãÙÿĢě¾ßĢμϰϰÎĽŏãēãłϰßãϰęäßÿĢϰěāŢãēϰßãϰłÿ÷ěÿżÙÆěÙÿ¾ϰãęϰ
ľãē¾ÜÕĢϰ¾ĢϰÙľÿŊäľÿĢϰãęϰĽŏãłŊÕĢϰãϰΊϰÎĽŏãēãłϰßãϰØ¾ÿŨĢϰěāŢãēϰßãϰłÿ÷ěÿżÙÆěÙÿ¾λϰ'ϰÿęportante que a avaliação do impacto de determinado critério em relação ao problema seja feita considerando os recursos, interesses, propósitos, capacidades,
tempo no exercício do poder e outros elementos que são característicos de quem
ãłŊ¿ϰ ãŨãÙŏŊ¾ěßĢϰ Ģϰ ĻľĢÙãłłĢλϰ ZĢϰ żě¾ēϰ ß¾ϰ ¾Ţ¾ēÿ¾ÜÕĢμϰ ľã¾ēÿű¾ß¾ϰ ĻĢľϰ Ù¾ß¾ϰ ŏęϰ ßĢłϰ
atores, tem-se uma coluna com os subtotais, formada pela soma dos valores atribuídos aos critérios de avaliação, para cada problema avaliado. Estes subtotais,
de cada ator, são somados para encontrar-se o resultado da avaliação, em pontos,
atribuída em conjunto para cada problema.
Desta forma, tem-se a hierarquização dos problemas, elaborada a partir da
Matriz de Hierarquização e de acordo com os critérios propostos pelos atores e
suas respectivas avaliações.
ĢęϰĢϰĻľĢØēãę¾ϰÿßãěŊÿżÙ¾ßĢϰßãŢãϒłãϰãěŏęãľ¾ľϰĢłϰö¾ŊĢłϰĽŏãϰľãŢãē¾ęϰ¾ϰłŏ¾ϰ
existência. Para descrever o problema com mais detalhes e de maneira consistente utiliza-se da ferramenta denominada Vetor de Descrição de Problemas
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– VDP, gerando uma visão lógica do problema com seu enunciado e seus descritores. Algumas considerações sobre os descritores devem ser observadas: é
preciso descrever os problemas de maneira precisa e mensurável, o que possibilita a criação de indicadores para acompanhar a evolução que as mudanças irão
proporcionar; caracterizar a descrição do problema sem fazer referência às suas
Ù¾ŏł¾łϰãϰÙĢěłãĽŏçěÙÿ¾łξϰĢϰÙĢěČŏěŊĢϰßãϰßãłÙľÿŊĢľãłϰßãŢãϰłãľϰłŏżÙÿãěŊãϰĻ¾ľ¾ϰÙ¾ľ¾Ùterizar o problema e gerar uma única interpretação e concordância, pelos atores,
sobre a realidade situacional.
`ϰ 8ēŏŨĢ÷ľ¾ę¾ϰ ÿŊŏ¾ÙÿĢě¾ēϰ äϰ ŏę¾ϰ ľãĻľãłãěŊ¾ÜÕĢϰ ÷ľ¿żÙ¾ϰ ßĢϰ ĻľĢØēãę¾μϰ öĢľmado pelas causas, pelas consequências e pelo Vetor de Descrição do Problema
(VDP). A ideia é tornar visível e compreensível aos atores a necessidade de mudanças.
Os elementos apresentados nesta seção fundamentam a ideia de que a análiłãϰłÿŊŏ¾ÙÿĢě¾ēϰłãϰÙĢěż÷ŏľ¾ϰÙĢęĢϰŏę¾ϰöãľľ¾ęãěŊ¾ϰę¾ÿłϰĽŏ¾ēÿżÙ¾ß¾ϰěĢϰ¾ŏŨāēÿĢϰß¾ϰ
ÿßãěŊÿżÙ¾ÜÕĢϰßĢϰĻľĢØēãę¾μϰßĢϰĽŏãϰĢłϰßÿ¾÷ěģłŊÿÙĢłϰŏŊÿēÿű¾ßĢłϰěĢłϰĻē¾ěãČ¾ęãěŊĢłϰ
tradicionais.
Demonstrado o caminho metodológico, explica-se a realidade útil para a
montagem de diagnósticos. Na seção seguinte apresenta-se uma abordagem da
Regularização Fundiária no Brasil, com ênfase no processo urbano. Cabe mencionar um aspecto importante: sem a efetivação de uma ampla e justa regularização
fundiária rural, a regularização fundiária urbana é um mero processo paliativo,
no sentido de que o espaço urbano, nas grandes cidades, é cada vez mais escasso.

Regularização Fundiária no Brasil, Ênfase no Processo Urbano
e seu Alinhamento com as Políticas Públicas de Habitação
No Brasil, os efeitos nocivos da urbanização desordenada começaram a ser senŊÿßĢłϰ ě¾ϰ ßäÙ¾ß¾ϰ ßãϰ ΓΐΊλϰ `ϰ öĢľŊ¾ēãÙÿęãěŊĢϰ ßĢϰ łãŊĢľϰ ÿěßŏłŊľÿ¾ēμϰ ÙŏČĢϰ ßãłãěŢĢēŢÿmento ocorreu nas décadas anteriores (1930, 1940 e 1950), levou a consolidação
das grandes cidades, as quais transformaram-se em verdadeiros polos de dinamização e transformações do espaço urbano e da sociedade2. Os aspectos legais,
relacionados à Regularização Fundiária no Brasil, começaram a ganhar destaque
na década de 1970.
Destaque neste estudo é conferido à Regularização Fundiária Urbana
(REURB), a qual abrange as medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais
destinadas à incorporação de núcleos urbanos informais, ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. A REURB foi instituída visando
ÿßãěŊÿżÙ¾ľϰ Ģłϰ ěŐÙēãĢłϰ ŏľØ¾ěĢłϰ ÿěöĢľę¾ÿłμϰ Ľŏãϰ ßãę¾ěß¾ęϰ ßãϰ ľã÷ŏē¾ľÿű¾ÜÕĢμϰ Ģľganizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de
ΌϨϰ 0217(0Ï552TXHpR8UEDQRQR0XQGR&RQWHPSRUkQHR5HYLVWDSDUDQDHQVHGHGHVHQYROYLPHQWR&XULWLED
QSMXOGH]
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modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação
de ocupação informal anterior. Entre outros objetivos a REURB propõe: criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor dos seus ocupantes; ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência
dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados; promover
a integração social e a geração de emprego e renda; estimular a resolução extraČŏßÿÙÿ¾ēϰßãϰÙĢěŽÿŊĢłμϰãęϰľãöĢľÜĢϰÎϰÙĢěłãěłŏ¾ēÿß¾ßãϰãϰÎϰÙĢĢĻãľ¾ÜÕĢϰãěŊľãϰ&łŊ¾ßĢϰãϰ
sociedade; garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas; garantir a efetivação da função social da propriedade; ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
ü¾ØÿŊ¾ěŊãłξϰÙĢěÙľãŊÿű¾ľϰĢϰĻľÿěÙāĻÿĢϰÙĢěłŊÿŊŏÙÿĢě¾ēϰß¾ϰãżÙÿçěÙÿ¾ϰě¾ϰĢÙŏĻ¾ÜÕĢϰãϰěĢϰ
uso do solo; prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais; conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher; franquear
participação dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária.
Como já sugerido anteriormente, a existência de instrumentos de gestão pública habitacional, as proposituras relacionadas às políticas públicas e o planejaęãěŊĢϰßãŢãęϰŊãľϰĢľÿ÷ãęϰěĢłϰęŏěÿÙāĻÿĢłμϰĢěßãμϰ÷ãĢ÷ľ¾żÙ¾ęãěŊãμϰēĢÙ¾ēÿű¾ęϒłãϰĢłϰ
espaços urbanos e os assentamentos irregulares.
Em relação aos instrumentos de gestão pública habitacional, presentes nos
ęŏěÿÙāĻÿĢłϰ Øľ¾łÿēãÿľĢłμϰ ¾ϰ XZAϰ ΌΊΑϰ ÿßãěŊÿżÙĢŏϰ Ľŏãϰ ΌλΌΌϰ ęŏěÿÙāĻÿĢłϰ όΓμΑЙϰ
do total) declararam possuir um Plano Municipal de Habitação. Cabe lembrar
que é através do Plano Municipal de Habitação que os municípios realizam um
diagnóstico da situação habitacional do município, estabelecem os objetivos da
política habitacional e as linhas de ação para alcançá-los. A elaboração do Plano
Municipal de Habitação é uma das exigências para que o município possa acessar os recursos do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS.
ÿěß¾ϰłĢØľãϰ¾ϰXZAϰΌΊΑμϰ¾ϰĻãłĽŏÿł¾ϰÿßãěŊÿżÙĢŏϰĽŏãϰΐΎμΒϰЙϰßĢłϰęŏěÿÙāĻÿĢłϰßĢϰ
Brasil articulam o Plano Municipal de Habitação com o Plano Diretor Municipal.
¾Øãϰł¾ēÿãěŊ¾ľϰĽŏãϰĢϰyē¾ěĢϰ"ÿľãŊĢľϰXŏěÿÙÿĻ¾ēϰäϰßãżěÿßĢϰěĢϰĻ¾ľ¿÷ľ¾öĢϰȸϰßĢϰľtigo 182 da Constituição Federal de 1988 como o instrumento básico da política
de desenvolvimento e de expansão urbana. Trata-se de legislação de elaboração
ĢØľÿ÷¾Ŋģľÿ¾ϰĻ¾ľ¾ϰęŏěÿÙāĻÿĢłϰÙĢęϰę¾ÿłϰßãϰΌΊλΊΊΊϰü¾ØÿŊ¾ěŊãłμϰĽŏãϰßãżěãμϰãěŊľãϰĢŏtras coisas, regras para a ocupação do solo urbano. Complementando a análise
ßĢϰÙĢěŊãŨŊĢμϰ¾ϰĻãłĽŏÿł¾ϰßĢϰA9&ϰÿßãěŊÿżÙĢŏϰĽŏãϰΏΓμΐЙϰßĢłϰXŏěÿÙāĻÿĢłϰ¾ĻľãłãěŊ¾ϰ¾ϰ
existência do Conselho Municipal de Habitação.

Uma Análise Situacional da Política e dos Processos
de Regularização Fundiária do Município de Canoas
Nesta seção são apresentados os dados empíricos, objetivando responder ao problema de pesquisa, qual seja, entender qual a metodologia utilizada na elabora-
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ção da política de Regularização Fundiária no Município de Canoas-RS no ano de
2019 e, adicionalmente, propor como o Método PES pode servir como estratégia
de elaboração de uma política futura, que pretenda atender, de forma mais quaēÿżÙ¾ß¾μϰÎłϰěãÙãłłÿß¾ßãłϰß¾ϰĻĢĻŏē¾ÜÕĢϰ¾ēŢĢλϰy¾ľ¾ϰŊ¾ěŊĢϰãłÙĢēüãŏϒłãϰľã¾ēÿű¾ľϰŏęϰ
estudo de caso, fundamentado nas proposições teóricas apresentadas nas seções
2, 3 e 4. A coleta das evidências foi realizada através de fontes documentais, registros em arquivos, entrevistas semiestruturadas, observação direta e observação participante.
Como fontes documentais foram utilizados os processos físicos e virtuais de
regularização fundiária do município, as Leis Municipais, o Plano Diretor Municipal, os Instrumentos Jurídicos utilizados nos processos de regularização, diagnósticos sociais, levantamentos planialtimétricos e cadastros socioeconômicos.
Foram utilizadas informações dos arquivos de pesquisas do IBGE, da Fundação
de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul e do “Estado da Cidade: um retrato
de Canoas”, publicação realizada pela equipe de pesquisa e estatística do Instituto Canoas XXI, autarquia do município.
As entrevistas semiestruturadas foram realizadas na Secretaria Municipal
ßãϰ"ãłãěŢĢēŢÿęãěŊĢϰľØ¾ěĢϰãϰ>¾ØÿŊ¾ÜÕĢμϰãłĻãÙÿżÙ¾ęãěŊãϰÙĢęϰĢłϰłãľŢÿßĢľãłϰēÿgados à Diretoria de Regularização Fundiária - DRF e à Equipe Social e OrganizaÜÕĢϰĢęŏěÿŊ¿ľÿ¾ϰϒϰ&`λϰϰľãē¾ÜÕĢϰßĢłϰĻľĢżłłÿĢě¾ÿłϰãěŊľãŢÿłŊ¾ßĢłμϰłŏ¾ϰēĢÙ¾ÜÕĢϰãϰ
seu cargo são apresentados no quadro de n.º 01
{ŏ¾ßľĢϰλϰAßãěŊÿżÙ¾ÜÕĢϰßĢłϰãěŊľãŢÿłŊ¾ßĢł
Entrevista

Secretaria/ Diretoria

Cargo que ocupa/ocupou

1

Desenvolvimento Urbano
e Habitação/ Diretoria de
Regularização Fundiária

Diretora

2

Desenvolvimento Urbano e
Habitação/ Gabinete do Secretário

Arquiteta Urbanista

3

Desenvolvimento Urbano
e Habitação/ Diretoria de
Regularização Fundiária

Assistente Administrativo

4

Desenvolvimento Urbano e
Habitação/ Diretoria de Políticas
Sociais de Habitação

Gestora Técnica Administrativa

5

Secretaria Municipal de Projetos
Estratégicos - Diretoria de Cadastro Assessor de Gestão Municipal II - Geógrafo
Técnico e Geoprocessamento

Fonte: o autor (2019)

ϰãłÙĢēü¾ϰßĢϰXŏěÿÙāĻÿĢϰßãϰ¾ěĢ¾łϰĢÙĢľľãŏϰĻĢľϰĽŏãłŊĹãłϰĻľĢżłłÿĢě¾ÿłϰãϰ¾Ù¾dêmicas. O autor principal é servidor do município há nove anos, cinco dos quais
executando atividades na Unidade de Inscrição Fiscal e na Diretoria de Cadastro
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Técnico e Geoprocessamento, realizando trabalho técnico voltado ao registro e
atualização dos cadastros imobiliários do município, executando, entre outras
atividades, as etapas dos processos de regularização fundiária em que são criados os cadastros imobiliários dos loteamentos clandestinos e o registro dos respectivos possuidores. A relação direta com as demandas da população tem origem no trabalho de atendimento ao público, incluindo a população residente em
áreas irregulares. Tal situação permitiu que fosse observado o contexto de forma
direta e participante.
Na sequência apresenta-se uma contextualização do município de Canoas e
a análise de seus processos de regularização fundiária.

Município de Canoas, síntese da evolução urbana
e cenário socioeconômico atual
ã÷ŏěßĢϰĢϰłāŊÿĢϰĢżÙÿ¾ēϰßĢϰęŏěÿÙāĻÿĢϰě¾ϰÿěŊãľěãŊ3, a evolução urbana de Canoas
foi impulsionada pela construção da estrada de ferro e pela primeira estação ferroviária, inaugurada em 1874. Isto fez com que tivesse início o povoado no entorno da estação. Em 1937 ocorreu a instalação do 3.º Regimento de Aviação Militar
(RAV), antigo V Comando Aéreo Regional (V COMAR) e atual ALA3. Em 1938, o
povoado foi elevado à condição de Vila e no ano 1939, através do Decreto Estadual
de n.º 7.839, à condição de Cidade. Estes fatos foram decisivos para o crescimento
da ocupação de Canoas, que até então acontecia de forma lenta. A partir do ano
de 1945 começam a se instalar na cidade as indústrias, criando vagas de trabalho
e a necessidade de moradias para os trabalhadores. A ocupação das terras se dá
nas regiões que hoje são formadas pelos bairros Niterói, Fátima e Mathias Velho.
Z¾łϰßäÙ¾ß¾łϰßãϰΓΐΊϰãϰΓΑΊμϰĢŏŊľĢłϰĻĢěŊĢłϰß¾ϰÙÿß¾ßãϰÙĢęãÜ¾ęϰ¾ϰłãľϰĢÙŏĻ¾ßĢłϰ
pelos trabalhadores, onde hoje localizam-se os bairros São Luís, Brigadeira, Igara,
Olaria, Rio Branco, Guajuviras, e Marechal Rondon.
"ãϰ ¾ÙĢľßĢϰ ÙĢęϰ Ģłϰ ß¾ßĢłϰ ßĢłϰ ÙãěłĢłϰ ßãęĢ÷ľ¿żÙĢłϰ ßĢϰ AěłŊÿŊŏŊĢϰ ľ¾łÿēãÿľĢϰ
ßãϰ 9ãĢ÷ľ¾ż¾ϰ ãϰ &łŊ¾ŊāłŊÿÙ¾ϰ ϒϰ A9&μϰ ¾ϰ ĻĢĻŏē¾ÜÕĢϰ ßãϰ ¾ěĢ¾łϰ ŊãŢãϰ ŏęϰ ÙľãłÙÿęãěŊĢϰ
ßãϰΎμΎΊЙμϰßĢϰ¾ěĢϰßãϰΓΑΊϰ¾Ģϰ¾ěĢϰßãϰΓΒΊμϰĻ¾łł¾ěßĢϰßãϰΏλΑΊϰü¾ØÿŊ¾ěŊãłϰĻ¾ľ¾ϰ
ΌΌΊλΎΎΐϰü¾ØÿŊ¾ěŊãłλϰϰŊ¾Ũ¾ϰßãϰŏľØ¾ěÿű¾ÜÕĢμϰěãłŊãϰęãłęĢϰĻãľāĢßĢμϰÙüã÷Ģŏϰ¾ϰΓΑμΏϰ
ЙλϰϰZ¾łϰßäÙ¾ß¾łϰßãϰΓΒΊϰãϰΓΓΊϰüĢŏŢãϰŏę¾ϰÙĢěłÿßãľ¿ŢãēϰãŨĻ¾ěłÕĢϰß¾ϰĢÙŏĻ¾ÜÕĢϰ
ßĢϰ ŊãľľÿŊģľÿĢϰ ęŏěÿÙÿĻ¾ēμϰ Ùüã÷¾ěßĢϰ ĻľģŨÿęĢϰ ß¾ϰ łŏ¾ϰ ŊĢŊ¾ēÿß¾ßãλϰ ϰ ż÷ŏľ¾ϰ ßãϰ ěλȸϰ Γμϰ
elaborada pela Diretoria de Cadastro Técnico e Geoprocessamento do município,
ilustra o histórico da urbanização de Canoas, desde o seu início, até a primeira
década do Século XXI. No ano de 2010, o município atingiu a marca de 323.827
ü¾ØÿŊ¾ěŊãłϰãϰŏę¾ϰŊ¾Ũ¾ϰßãϰŏľØ¾ěÿű¾ÜÕĢϰßãϰΊΊμΊΊЙλϰ
Atualmente, Canoas tem uma população estimada em 344.957 habitantes
ãϰ ŏę¾ϰ ßãěłÿß¾ßãϰ ßãęĢ÷ľ¿żÙ¾ϰ ßãϰ ΌλΎΑΊμΏϰ ü¾ØÿŊ¾ěŊãłϰ ĻĢľϰ PęΦϰ όß¾ßĢłϰ ßĢϰ A9&ϒ
3
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201Βύλϰ`ϰęŏěÿÙāĻÿĢϰ¾ĻľãłãěŊ¾ϰŏęϰyAϰĻãľϰÙ¾ĻŊ¾ϰßãϰ|ϹϰΏΐλΓΓΏμμϰĢÙŏĻ¾ěßĢϰ¾ϰΒȷϰ
ĻĢłÿÜÕĢϰěĢϰ|ÿĢϰ9ľ¾ěßãϰßĢϰŏēϰãϰΌΊΑȷϰĻĢłÿÜÕĢϰěĢϰĻ¾āłλϰϰ|ãÙãÿŊ¾ϰľã¾ēÿű¾ß¾ϰãęϰΌΊΑϰ
öĢÿϰßãϰ|ϹϰμΑϰØÿēüĹãłλϰĻãł¾ľϰßãϰĢÙŏĻ¾ľϰ¾ϰλȷϰĻĢłÿÜÕĢϰěĢϰ&łŊ¾ßĢϰßĢϰ|ÿĢϰ9ľ¾ěßãϰßĢϰ
ŏēϰãϰ¾ϰΎȷϰĻĢłÿÜÕĢϰěĢϰĻ¾āłμϰãęϰľãÙãÿŊ¾łϰľã¾ēÿű¾ß¾łμϰĢϰęŏěÿÙāĻÿĢϰ¾ĻľãłãěŊ¾ϰŏęϰāědice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,750, o que lhe confere
¾ϰΊΌȷϰĻĢłÿÜÕĢϰěĢϰ&łŊ¾ßĢϰãϰ¾ϰΏΏȷϰĻĢłÿÜÕĢϰěĢϰĻ¾āłλϰ¾ØãϰēãęØľ¾ľϰĽŏãϰĢϰA">XϰÙĢěsidera três dimensões sociais, a longevidade, a educação e a renda, ou seja, vida
longa e saudável, acesso à educação e padrão de vida. .
No que diz respeito às ocupações irregulares, Canoas apresenta 123 áreas em
situação de irregularidade. Destas, 33 são loteamentos que se encontram em fase
de regularização.

Elaboração da política pública de Regularização
Fundiária no Município de Canoas-RS
O processo de Regularização Fundiária no Município de Canoas foi regulamentado pela Lei Municipal n.º 5495 de 19 de abril de 2010, que instituiu o Programa
Canoas Minha Terra com o objetivo de realizar a Regularização Fundiária Plena
nas áreas de interesse social do município.
O artigo 2.º da Lei 5495 de 2010 estabelece que o “Programa Canoas Minha
Terra” é composto por um conjunto de ações realizadas, que visam a implementação de políticas públicas relacionadas à regularização, urbanização e melhoria
das condições de moradia de assentamentos irregulares, a serem realizadas sob
a coordenação da Câmara Setorial de Regularização Fundiária, de forma integrada pelos órgãos da administração municipal, entre eles: a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDUH), a Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social (SMDS), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente
(SMMA), a Secretaria Municipal de Obras (SMO), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico ((SMDE), a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
(SMSU), o Instituto Canoas XXI, a Procuradoria-Geral do Município (PGM), as
Subprefeituras e a Coordenadoria de Relações Comunitárias.
O artigo 4.º da Lei 5495 de 2010 determina que os processos de Regularização Fundiária do Município sejam realizados atendendo ao princípio da gestão
democrática da cidade, efetivado por meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, da Câmara Setorial de Regularização Fundiária, de Audiências e
Consultas Públicas, garantido o acesso aos projetos, em qualquer fase, por parte
da população.
O destaque nos artigos 2.º e 4.º da Lei 5495 de 2010 se deve pelo fato de indicarem os atores que participam da elaboração e execução dos processos de
Regularização Fundiária.
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Canoas, CMDU, foi re÷ŏē¾ęãěŊ¾ßĢϰĻãē¾ϰRãÿϰXŏěÿÙÿĻ¾ēϰßãϰěλȸϰΏΐΊΐμϰßãϰΌΏϰßãϰČŏēüĢϰßãϰΌΊϰãϰÙĢěż÷ŏľ¾ϒłãϰ

GESTÃO PÚBLICA: CASOS, ANÁLISES E PRÁTICAS

135

como o órgão de interação da Política de Desenvolvimento Urbano do município
ĽŏãϰŊãęϰĻĢľϰżě¾ēÿß¾ßãϰłŏ÷ãľÿľϰĻĢēāŊÿÙ¾łμϰĻē¾ěĢłμϰĻľĢ÷ľ¾ę¾łϰãϰĻľĢČãŊĢłϰßãϰßãłãěvolvimento urbano. O CMDU é formado por vinte e um membros, oriundos da
administração municipal, da sociedade civil e outras instituições.
O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social foi
instituído através da Lei Municipal de n.º 5355, de 11 de dezembro de 2008, reguē¾ęãěŊ¾ß¾ϰĻãēĢϰ"ãÙľãŊĢϰXŏěÿÙÿĻ¾ēϰßãϰěλȸϰΌΊΒμϰßãϰΊΐϰßãϰ¾÷ĢłŊĢϰßãϰΌΊΎμϰ¾ŊãěßãěßĢϰ
ao disposto no Caput e nos incisos I e II do Artigo 12 da Lei Federal n.º 11.124, de
ΐϰßãϰČŏěüĢϰßãϰΌΊΊΏϰãϰÙĢěłÿßãľ¾ěßĢϰ¾ϰ¾ßãłÕĢϰßĢϰęŏěÿÙāĻÿĢϰ¾ĢϰÿłŊãę¾ϰZ¾ÙÿĢě¾ēϰ
de Habitação de Interesse Social - SNHIS, na forma do inciso IV, do mesmo Artigo
Όμϰß¾ϰęãłę¾ϰRãÿϰ8ãßãľ¾ēλϰϰżě¾ēÿß¾ßãϰßĢϰÙĢěłãēüĢϰäϰ÷ãľÿľϰĢϰ8ŏěßĢϰXŏěÿÙÿĻ¾ēϰßãϰ
Habitação de Interesse Social – FMHIS.
A Câmara Setorial de Regularização Fundiária (CSRF) foi instituída através
ßĢϰ"ãÙľãŊĢϰXŏěÿÙÿĻ¾ēϰßãϰěλȸϰΑΐΏμϰßãϰΑϰßãϰČŏēüĢϰßãϰΌΊΊΓλϰϰ¾ŊľÿØŏÿÜÕĢϰĻľÿěÙÿĻ¾ēϰß¾ϰ
CSRF é examinar e deliberar sobre matérias relativas à Regularização Fundiária
de Interesse Social no Município de Canoas.
É assegurada a participação da sociedade civil e de qualquer órgão da AdęÿěÿłŊľ¾ÜÕĢϰyŐØēÿÙ¾ϰĽŏãϰłãϰżűãľϰěãÙãłł¿ľÿĢμϰ¾ϰÙľÿŊäľÿĢϰß¾ϰ|8μϰĢŏϰĽŏ¾ěßĢϰüĢŏŢãľϰ
ãŨĻãßÿãěŊãϰãłĻãÙāżÙĢϰßãϰę¾Ŋäľÿ¾ϰßãϰľãłĻĢěł¾Øÿēÿß¾ßãϰßãϰģľ÷ÕĢłϰßÿłŊÿěŊĢłϰ¾ĢłϰĽŏãϰ
compõem a CSRF.
O Plano Diretor Urbano Ambiental (PDUA) de Canoas foi instituído pela Lei
XŏěÿÙÿĻ¾ēϰ ßãϰ ěλȸϰ ΏλΐΓμϰ ßãϰ ϰ ßãϰ ßãűãęØľĢϰ ßãϰ ΌΊΏλϰ `ϰ y"ϰ äϰ ÿěłŊÿŊŏāßĢϰ ÙĢęĢϰ
instrumento da Política Urbana do Município. Entre os artigos que compõem o
y"ϰßãϰ¾ěĢ¾łϰęãľãÙãęϰęãěÜÕĢϰãłĻãÙÿ¾ēμϰĻ¾ľ¾ϰ¾ϰżě¾ēÿß¾ßãϰßãϰľãöĢľÜ¾ľϰĢłϰ¾ľgumentos propostos neste estudo os seguintes:
O Art. 3 compatibiliza o PDUA aos planos nacionais, regionais e estaduais de
ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social e ao planejamento da Região Metropolitana de Porto Alegre.
`ϰľŊλϰΐϰãłŊ¾ØãēãÙãϰĽŏãϰłÕĢϰÿěłŊľŏęãěŊĢłϰßãϰ÷ãłŊÕĢϰßĢϰy"μϰ¾ϰľã÷ŏē¾ľÿű¾ÜÕĢϰ
öŏěßÿ¿ľÿ¾μϰ¾ϰßãę¾ľÙ¾ÜÕĢϰŏľØ¾ěāłŊÿÙ¾ϰĻ¾ľ¾ϰżěłϰßãϰľã÷ŏē¾ľÿű¾ÜÕĢϰöŏěßÿ¿ľÿ¾ϰãϰ¾ϰēãgitimação de posse.
O Art. 9 estabelece como instrumento complementar do PDUA o Plano Local
de Habitação de Interesse Social.
O Art. 91 estabelece como objetivos da Política Municipal de Habitação, assegurar a integração da Política Municipal de Habitação com as demais políticas
públicas, em especial as de desenvolvimento urbano, de mobilidade, de geração
de emprego e renda, sociais e ambientais; promover a regularização fundiária e
o reassentamento de famílias em área de risco; implantar o Plano Local de Habitação de Interesse Social.
O Art. 92 estabelece como objetivos da Política de Habitação de Interesse
ĢÙÿ¾ēνϰÿęĻēãęãěŊ¾ľϰ¾ϰľã÷ŏē¾ľÿű¾ÜÕĢϰöŏěßÿ¿ľÿ¾ϰãϰ¾ϰŏľØ¾ěÿű¾ÜÕĢϰãłĻãÙāżÙ¾ϰßĢłϰ¾łΐ
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sentamentos informais urbanos das populações de baixa renda e sua integração
à malha urbana; democratizar o acesso à terra e ampliar a oferta de moradias
para as populações de baixa renda acompanhada de uma política de geração de
emprego e renda; promover o cumprimento da função social da terra urbana, respeitando o meio ambiente, em consonância com o disposto na Lei Federal nº
10.257, de 2001 e neste PDUA; assegurar o direito social à moradia e reduzir o
ßäżÙÿŊϰ ü¾ØÿŊ¾ÙÿĢě¾ēξϰ ĻľĢęĢŢãľϰ ¾ϰ ĻľĢßŏÜÕĢϰ ü¾ØÿŊ¾ÙÿĢě¾ēϰ Ļ¾ľ¾ϰ ĻĢĻŏē¾ÜÕĢϰ ßãϰ Ø¾ÿxa renda em áreas com infraestrutura adequada mediante a ocupação de vazios
urbanos com a construção de moradias populares e implantação de lotes urbanizados e a recuperação e reabilitação de imóveis desativados e subutilizados;
urbanizar áreas denominadas loteamentos irregulares ou clandestinos de baixa
renda, com recuperação das condições ambientais, implantação de infraestruŊŏľ¾ϰãϰęãēüĢľÿ¾ϰß¾łϰÙĢěßÿÜĹãłϰßãϰł¾ēŏØľÿß¾ßãϰãϰü¾ØÿŊ¾Øÿēÿß¾ßãϰß¾łϰãßÿżÙ¾ÜĹãłξϰ
estimular a participação da iniciativa privada na produção de moradias, em esĻãÙÿ¾ēϰ¾łϰßãϰÿěŊãľãłłãϰłĢÙÿ¾ēξϰß¾ľϰÙĢěŊÿěŏÿß¾ßãϰ¾ĢϰĻľĢÙãłłĢϰßãϰłÿęĻēÿżÙ¾ÜÕĢϰß¾ϰ
ēã÷ÿłē¾ÜÕĢϰßãϰĻ¾ľÙãē¾ęãěŊĢμϰŏłĢϰãϰĢÙŏĻ¾ÜÕĢϰßĢϰłĢēĢϰãϰß¾łϰěĢľę¾łϰĻ¾ľ¾ϰ¾łϰãßÿżÙ¾ções, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes
e unidades de moradia, sem prejuízo das condições adequadas à habitabilidade
e ao meio ambiente; promover o reassentamento de famílias em área de risco e o
congelamento destas áreas.
O Art. 117 estabelece que o Poder Público poderá exercer o direito de preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa, entre particulares, nos termos dos arts. 25 a 27 da Lei Federal nº 10.257, de 2001 – Estatuto
da Cidade, determinando que o direito de preempção será exercido sempre que o
Poder Público necessitar de áreas para a regularização fundiária, a execução de
programas e projetos habitacionais de interesse social e a constituição de reserva
fundiária.
O Art. 252 estabelece que a regularização fundiária de interesse social observará os padrões urbanísticos e de infraestrutura para parcelamentos de interesse
social, incluídos em programas vinculados à política habitacional municipal, estadual e federal e pela própria Lei, regulamentados por Decreto Municipal.
`ϰľŊλϰΌΐΑϰãłŊ¾ØãēãÙãϰĽŏãϰ¾łϰę¾Ŋäľÿ¾łϰĽŏãϰŊľ¾Ŋãęϰß¾ϰľã÷ŏē¾ęãěŊ¾ÜÕĢϰß¾ϰÆmara Setorial de Regularização Fundiária deverão ser objetos de Lei.
A Diretoria de Regularização Fundiária, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Município de Canoas realiza a gestão da Áreas Irregulares e trabalha com a promoção da regularização fundiária de assentamentos humanos em situação precária. Os instrumentos jurídicos utilizados
pelo município de Canoas para a concretização da regularização fundiária são:
a Legitimação de Posse, o Processo Judicial de Usucapião e a Doação. Em áreas
particulares é aplicada a “Demarcação Urbanística”, que se trata de uma delimiŊ¾ÜÕĢμϰãŨãÙŏŊ¾ß¾ϰĻãēĢϰĻĢßãľϰĻŐØēÿÙĢμϰßãϰ¿ľã¾łϰĢÙŏĻ¾ß¾łϰĻ¾ľ¾ϰżěłϰü¾ØÿŊ¾ÙÿĢě¾ÿłμϰ
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só podendo ser utilizada na regularização fundiária de interesse social, ou seja,
área habitada por população de baixa renda. “A legitimação de Posse” é o documento que reconhece a posse do imóvel demarcado. Seu registro ocorre no Cartório de Registro de Imóveis, na matrícula do mesmo e em nome do legitimado.
A legitimação de posse pode ser convertida em propriedade após cinco anos, para
ēĢŊãłϰÙĢęϰ¿ľã¾ϰßãϰ¾ŊäϰΌΏΊϰęΦμϰãϰßãűϰ¾ěĢłϰĻ¾ľ¾ϰēĢŊãłϰÙĢęϰ¿ľã¾ϰę¾ÿĢľϰĽŏãϰΌΏΊęΦλϰ
Outro instrumento jurídico utilizado pelo município, para ocupações irregulares em áreas particulares, é o “Processo Judicial de Usucapião”. Este processo é
mais demorado, considerando-se o seu trâmite. É orientado e acompanhado pela
Diretoria de Regularização Fundiária e instruído pela Universidade Ritter dos
Reis – Uniritter. Nestes casos o município depende de decisão judicial para dar
o devido seguimento ao processo de regularização, pois o não comprometimento
do proprietário deve ser penalizado conforme determina a lei.
Nas áreas públicas ocupadas irregularmente, Canoas utiliza-se do instrumento de “Doação” para a regularização fundiária. A doação consiste em conceder ao morador, consolidado em área pública, o título de propriedade, tendo o poder público a prerrogativa de estabelecer restrições, como a vedação da alienação
do bem pelo prazo de dez anos.
ĢęĢϰČ¿ϰ¾ĻĢěŊ¾ßĢμϰßãłßãϰĢϰ¾ěĢϰßãϰΌΊΊμϰ¾ěĢ¾łϰŢãęϰãłŊľŏŊŏľ¾ěßĢϰãϰĽŏ¾ēÿżcando seus instrumentos de gestão habitacional, alinhados às políticas públicas,
aos programas e às bases legais existentes no âmbito federal. Apesar desta esŊľŏŊŏľ¾ÜÕĢμϰłÕĢϰÿßãěŊÿżÙ¾ßĢłϰĻľĢØēãę¾łϰě¾ϰãē¾ØĢľ¾ÜÕĢϰß¾łϰĻĢēāŊÿÙ¾łϰĻŐØēÿÙ¾łϰßãϰ
regularização fundiária do município.
Os dados estatísticos, elaborados pelo próprio município, são contraditórios
quando estabelecem, por exemplo, que no ano de 2014 havia 108 áreas irregulares,
números apresentados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Habitação. Em outro documento, elaborado pela própria secretaria, são citadas
117 áreas irregulares. Quando questionados sobre as divergências nos números,
os entrevistados registraram que quando houve a troca de gestão, no início do
ano de 2017, arquivos virtuais, registros históricos e documentos relacionados
aos processos de regularização fundiária não foram encontrados. Na sequência
da entrevista foi informada a existência de 123 áreas irregulares. Tal divergência
permite deduzir que o procedimento de regularização fundiária apresenta certa inconsistência em uma de suas primeiras fases, a demarcação urbanística, a
Ľŏ¾ēϰŊãęϰ¾ϰöŏěÜÕĢϰßãϰÿßãěŊÿżÙ¾ľϰĢłϰÿęģŢãÿłϰĻŐØēÿÙĢłϰãϰĻľÿŢ¾ßĢłϰ¾Øľ¾ě÷ÿßĢłϰĻãēĢłϰ
núcleos urbanos informais.
O que se pode deduzir, através do registro da DRF/SMDUH, é que há certa
desconformidade na elaboração do Diagnóstico Socioambiental, quando ocorre a
ÿßãěŊÿżÙ¾ÜÕĢϰß¾łϰ¿ľã¾łϰãϰßĢłϰľã¾ÿłϰØãěãżÙÿ¿ľÿĢłϰßĢϰĻľĢ÷ľ¾ę¾ϰßãϰľã÷ŏē¾ľÿű¾ÜÕĢλϰϰ
este fato podem estar associadas, também, a ausência de um acompanhamento
ãłĻãÙāżÙĢϰĻ¾ľ¾ϰ¾ϰ¾Ŋŏ¾ēÿű¾ÜÕĢϰß¾łϰÿěöĢľę¾ÜĹãłϰÙ¾ß¾łŊľ¾ÿłϰãϰ¾ϰÿě¾ĻēÿÙ¾Øÿēÿß¾ßãϰß¾łϰ
sanções pelo descumprimento do que estabelece a lei e as normas relacionadas.
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Por meio dos relatos da Diretora de Regularização Fundiária, Sra. Neiva Salete Gross Prates, constatou-se que a equipe de servidores à sua disposição é enxuta, além de ter sido, em parte, renovada, o que restringe as atividades processuais
e reprime a grande demanda por regularização. Além disto, acrescenta a Diretora,
os processos não são apreciados, de forma efetiva, por todos os atores envolvidos.
Os atores externos ao serviço público municipal, como o Registro de Imóveis e a
Justiça, em razão de seu grande volume de trabalho, prolongam, tornam mais demorados os processos de regularização. As concessionárias de serviços públicos,
neste caso a Rio Grande Energia – RGE e a Companhia Estadual de Saneamento
– CORSAN, garantem o fornecimento de água e energia elétrica, antes mesmo
de efetivados os levantamentos planialtimétricos e a adequação ao projeto urbanístico. Em outro trecho da entrevista foi relatado pela Arquiteta Urbanista, Sra.
Raquel Belzarena Trindade, que em determinados núcleos há ruas muito estreitas, onde um caminhão de bombeiros não tem acesso, sequer uma ambulância
ou outro veículo, como aquele que realiza a coleta de resíduos. Complementou a
Arquiteta com o registro de que existem determinadas ocupações em que políticos obtêm o maquinário e as ferramentas necessárias para a abertura de vias,
sem consultar a viabilidade urbana. O que resta ao município, na pretensão de
regularizar as ocupações, é atestar e aprovar o projeto urbanístico, contemplando
uma série de irregularidades.
A Unidade de Inscrição Fiscal, local onde trabalhei durante quatro anos, recebe os processos de regularização fundiária para, através dos levantamentos planialtimétricos e da relação de moradores, gerar os cadastros imobiliários. Cada caß¾łŊľĢϰÿęĢØÿēÿ¿ľÿĢϰÙĢěŊäęϰ¾łϰÿěöĢľę¾ÜĹãłϰßãϰēĢÙ¾ēÿű¾ÜÕĢϰßĢϰÿęģŢãēμϰÿßãěŊÿżÙ¾ÜÕĢϰ
do proprietário ou possuidor, medidas do terreno, área construída, se houver, e a caľ¾ÙŊãľÿű¾ÜÕĢϰßĢϰÿęģŢãēϰĻ¾ľ¾ϰ¾ϰżě¾ēÿß¾ßãϰß¾ϰŊľÿØŏŊ¾ÜÕĢλϰ|ãęãŊãěßĢϒěĢłϰÎłϰż÷ŏľ¾łϰ
ĽŏãϰÿēŏłŊľ¾ęϰĢłϰŽŏŨĢłϰßĢłϰĻľĢÙãłłĢłϰßãϰľã÷ŏē¾ľÿű¾ÜÕĢμϰłã÷ŏěßĢϰĢłϰÿěłŊľŏęãěŊĢłϰ
jurídicos, percebe-se que não está indicada esta etapa, apesar de sua importância.
`ÙĢľľãľ¾ęϰÿěŐęãľĢłϰÙ¾łĢłϰãęϰĽŏãϰĢłϰØãěãżÙÿ¿ľÿĢłϰßĢłϰĻľĢ÷ľ¾ę¾łϰßãϰľã÷ŏē¾ľÿű¾ção receberam seu título de propriedade e foram procurar a prefeitura para idenŊÿżÙ¾ľϰĢϰłãŏϰÙ¾ß¾łŊľĢϰÿęĢØÿēÿ¿ľÿĢμϰěÕĢϰãěÙĢěŊľ¾ěßĢϰĢϰßãŢÿßĢϰľã÷ÿłŊľĢλϰłϰ÷ãłŊĹãłϰ
municipais, no ímpeto de solenizar as entregas dos títulos de posse ou propriedade,
queimam as etapas em que são criados os respectivos cadastros imobiliários.
Por outro lado, há ocorrências de duplicidade cadastral, cuja origem está na
realização de sucessivos levantamentos planialtimétricos para uma mesma área
e o encaminhamento à Unidade de Inscrição Fiscal para a criação de novos cadastros, sem observar a existência dos mesmos.
Vê-se, portanto, que cada ator ou grupo de atores, neste processo complexo
da regularização fundiária, age de acordo com os seus objetivos e interesses, sem
estabelecer uma participação compartilhada e organizada. Aquilo que, na formalidade e na teoria parece ser completo, quando colocado em prática, apresenta
suas imperfeições.
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As possibilidades do Método PES como estratégia
de elaboração de uma política de Regularização Fundiária
Este é o momento em que as teorias são empregadas no contexto deste estudo
de caso. O Planejamento Estratégico Situacional – PES é uma ferramenta útil
para ser utilizada como estratégia de elaboração de uma política de RegularizaÜÕĢϰ8ŏěßÿ¿ľÿ¾ϰĽŏ¾ēÿżÙ¾ß¾ϰãęϰ¾ěĢ¾łλϰZĢϰy&μϰŏęϰĻľĢØēãę¾ϰäϰÙĢěłÿßãľ¾ßĢϰÙĢęĢϰ
uma discrepância entre o que é e o que deve ser, ou uma situação dada como insatisfatória, indesejável, e que se pretende transformar em uma situação desejável,
sempre para um ou mais atores.
ZĢϰÙ¾łĢϰãłĻãÙāżÙĢϰß¾ϰyĢēāŊÿÙ¾ϰßãϰ|ã÷ŏē¾ľÿű¾ÜÕĢϰ8ŏěßÿ¿ľÿ¾ϰßãϰ¾ěĢ¾łϰãěÙĢětram-se várias discrepâncias entre o que é e o que deve ser. Depara-se com várias
łÿŊŏ¾ÜĹãłϰÿěßãłãČ¿ŢãÿłϰÙĢęĢϰ¾łϰÿßãěŊÿżÙ¾ß¾łϰ¾ěŊãľÿĢľęãěŊãλϰZãłŊãϰłãěŊÿßĢμϰŏŊÿēÿzar-se, de uma análise situacional, explicar a situação atual e o que tenderia a ser,
Ù¾łĢϰěÕĢϰü¾Č¾ϰ¾ē÷ŏę¾ϰÿěŊãľöãľçěÙÿ¾ϰĢŏϰęĢßÿżÙ¾ÜÕĢλϰ
Entende-se que a situação desejável, no cenário da regularização fundiária
de Canoas, é aquela que contempla a conquista dos objetivos da REURB. Neste
łãěŊÿßĢμϰÙĢęĻãŊãϰľãÙŏĻãľ¾ľϰãłŊãłϰĢØČãŊÿŢĢłνϰ¾ϰÿßãěŊÿżÙ¾ÜÕĢϰßĢłϰěŐÙēãĢłϰŏľØ¾ěĢłϰ
ÿěöĢľę¾ÿłμϰĽŏãϰßãę¾ěß¾ęϰßãϰľã÷ŏē¾ľÿű¾ÜÕĢμϰĢľ÷¾ěÿű¾ÜÕĢϰãϰÙĢěżľę¾ÜÕĢϰß¾ϰĻľãłtação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições
urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior;
a criação de unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial
urbano e a constituição sobre elas dos direitos reais em favor dos seus ocupantes; a ampliação do acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de
modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados; a promoção da integração social e a geração de emprego
ãϰľãěß¾ξϰĢϰãłŊÿęŏēĢϰÎϰľãłĢēŏÜÕĢϰãŨŊľ¾ČŏßÿÙÿ¾ēϰßãϰÙĢěŽÿŊĢłμϰãęϰľãöĢľÜĢϰÎϰÙĢěłãěsualidade e à cooperação entre Estado e sociedade; a garantia do direito social à
moradia digna e às condições de vida adequadas; a garantia de efetivação da função social da propriedade; o ordenamento do pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes; a concretização do
ĻľÿěÙāĻÿĢϰÙĢěłŊÿŊŏÙÿĢě¾ēϰß¾ϰãżÙÿçěÙÿ¾ϰě¾ϰĢÙŏĻ¾ÜÕĢϰãϰěĢϰŏłĢϰßĢϰłĢēĢξϰ¾ϰĻľãŢãěÜÕĢϰ
e o desestimulo à formação de novos núcleos urbanos informais; a concessão dos
direitos reais, preferencialmente em nome da mulher; a franquia da participação
dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária.
&ϰĽŏ¾ēϰłãľÿ¾ϰ¾ϰöĢľę¾ϰę¾ÿłϰĽŏ¾ēÿżÙ¾ß¾ϰĻ¾ľ¾ϰłãϰ¾Ŋÿě÷ÿľϰ¾ϰłÿŊŏ¾ÜÕĢϰßãłãČ¾ß¾ςϰ
Utilizando-se a sequência do PES, a metodologia nos sugere que os momentos Normativo, Estratégico e Tático-Operacional auxiliam na execução e no
acompanhamento das etapas do Ciclo de Políticas Públicas. Este acompanhamento, contínuo e complementar, renova e aprimora os conceitos, os planos e as
ações. Desta forma, há a possibilidade de idealizar uma política pública que seja
elaborada e acompanhada por um conjunto amplo de atores, regulamentada por
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ŏę¾ϰØ¾łãϰēã÷¾ēμϰĻē¾ěãČ¾ß¾ϰãϰÿěłãľÿß¾ϰßãϰöĢľę¾ϰĽŏ¾ēÿżÙ¾ß¾ϰěĢłϰĻľĢ÷ľ¾ę¾łϰãϰ¾ÜĹãłϰ
de governo, com recursos disponíveis para a sua execução, com a sistematização e normatização de suas ações governamentais, com o acompanhamento e
żłÙ¾ēÿű¾ÜÕĢϰßãϰßãŢãľãłϰãϰľãłĻĢěł¾Øÿēÿß¾ßãłμϰÙĢęϰ¾ϰ¾Ţ¾ēÿ¾ÜÕĢϰãϰÙĢľľãÜÕĢϰßãϰ¾ÜĹãłϰ
ãϰÙĢęϰĢϰľãłŊ¾ØãēãÙÿęãěŊĢϰßãϰłãŏϰÙÿÙēĢλϰZĢϰÙ¾łĢϰãłĻãÙāżÙĢϰß¾ϰ|ã÷ŏē¾ľÿű¾ÜÕĢϰ8ŏědiária de Canoas, utilizar-se do modelo de processos poderia contribuir na pesĽŏÿł¾ϰßãϰĻ¾ßľĹãłϰÿßãěŊÿżÙ¿Ţãÿłϰßãϰ¾ŊÿŢÿß¾ßãłϰĢŏϰĻľĢÙãłłĢłϰãϰłŏ¾łϰľãē¾ÜĹãłϰÙĢęϰ¾ϰ
ĻĢēāŊÿÙ¾ϰĻŐØēÿÙ¾λϰy¾ľ¾ϰ¾ϰĢØŊãěÜÕĢϰßãϰľãłŏēŊ¾ßĢϰĽŏ¾ēÿżÙ¾ßĢμϰĢϰĻē¾ěãČ¾ęãěŊĢϰľãĽŏãľϰ
a utilização correta dos recursos disponíveis, incluindo as especialidades de seus
¾ŊĢľãłλϰϰãē¾ØĢľ¾ÜÕĢϰßãϰŏęϰX¾ěŏ¾ēϰ`Ļãľ¾ÙÿĢě¾ēϰßãϰ`ØČãŊĢłϰy¾ßľĢěÿű¾ßĢłϰßãżěÿria orientações, critérios e procedimentos a serem seguidos por todas as entidaßãłμϰ÷ľŏĻĢłϰãϰ¾ŊĢľãłϰãěŢĢēŢÿßĢłλϰ&łŊãϰłŏĻĢłŊĢϰĻ¾ßľÕĢϰßãżěÿľÿ¾μϰÙĢęϰĢØČãŊÿŢÿß¾ßãμϰ
¾łϰöŏěÜĹãłϰãϰľãłĻĢěł¾Øÿēÿß¾ßãłϰßãϰÙ¾ß¾ϰ¾ŊĢľϰěĢϰĻľĢÙãłłĢμϰĢϰęĢęãěŊĢϰãłĻãÙāżÙĢϰ
de agir e como agir.
ZÕĢϰĻĢßãϰü¾ŢãľϰÿěŊãľöãľçěÙÿ¾ϰĢŏϰÿě÷ãľçěÙÿ¾ϰßÿłÙÿĻēÿě¾ľϰě¾łϰãŊ¾Ļ¾łϰãłĻãÙāżcas do processo e esta independência técnica não impede que determinada etapa
esteja conectada às demais e sob o controle de todos. Um assentamento irregular,
ĻĢľϰłŏ¾ϰĻľģĻľÿ¾ϰßãěĢęÿě¾ÜÕĢμϰłÿ÷ěÿżÙ¾ϰĽŏãϰöĢÿϰÙĢěÙľãŊÿű¾ßĢϰßãϰöĢľę¾ϰÙĢěŊľ¿ľÿ¾ϰ
ao regramento urbanístico e jurídico e que para torná-lo regular são necessárias
¾łϰĻ¾ľŊÿÙÿĻ¾ÜĹãłϰßãϰŢ¿ľÿĢłϰłãŊĢľãłϰłĢÙÿ¾ÿłϰãϰßãϰĻľĢżłłÿĢě¾ÿłϰãłĻãÙÿ¾ēÿű¾ßĢłλϰ|ãgularizar um assentamento não é simplesmente abrir ruas inexistentes no plano
diretor, executar ligações clandestinas de água e energia elétrica e conceder título de propriedade aos moradores, e sim tornar o local apropriado para a moradia
e a convivência, contemplar o atendimento de todos os serviços públicos disponíveis, a segurança física de todos os cidadãos que ali habitam e garantir a real
qualidade de vida. Para isso é preciso que as etapas do processo de regularização
fundiária sejam respeitadas e desempenhadas por seus respectivos atores, que
não sejam antecipadamente executadas, sem o devido conhecimento técnico e
jurídico. Isto requer o envolvimento e a participação de todos os atores na concepção do processo. Nesta padronização deve ser incluído o estreitamento das
relações com o Tribunal de Justiça e com o Registro de Imóveis, objetivando a
Ùľÿ¾ÜÕĢϰßãϰęäŊĢßĢϰãłĻãÙāżÙĢμϰĽŏãϰßãłŊľ¾ŢãϰĢϰĻľĢłłã÷ŏÿęãěŊĢϰßĢłϰĻľĢÙãłłĢłϰěĢłϰ
quais estas instituições têm participação direta. Vereadores e líderes de associações têm papel importante nos processos de regularização fundiária, em razão
de sua posição de intermediação entre as comunidades e o executivo. A participação deste grupo de atores deve ocorrer nas negociações e nas proposições
ßãϰßãę¾ěß¾łϰãłĻãÙāżÙ¾łϰß¾łϰÙĢęŏěÿß¾ßãłλϰ`ŏŊľĢϰľãē¾ÙÿĢě¾ęãěŊĢϰĽŏãϰßãŢãϰłãľϰ
estreitado é o que envolve o município e as concessionárias de serviços públicos,
ĢØČãŊÿŢ¾ěßĢϰěĢľę¾Ŋÿű¾ľϰ¾ϰöĢľę¾ϰßãϰ¾Ŋŏ¾ÜÕĢϰěĢłϰěŐÙēãĢłϰÿľľã÷ŏē¾ľãłϰãϰÿßãěŊÿżÙ¾ľϰ
as necessidades relacionadas à infraestrutura, onde incluem-se a rede de água,
a energia elétrica, a iluminação pública, o esgotamento sanitário e o escoamento
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das águas pluviais. O diagnóstico social deve ser aprofundado e para que isto
ocorra devem ser realizadas várias visitas ao local. O objetivo é a interação destes
atores para o cadastramento dos grupos familiares. É imprescindível que todos
os lotes sejam catalogados e fotografados na fase inicial do trabalho, isto peręÿŊÿľ¿ϰ¾ĢϰęŏěÿÙāĻÿĢϰÿßãěŊÿżÙ¾ľϰĢϰĽŏãϰäϰ¾ěŊãľÿĢľϰãϰĻĢłŊãľÿĢľϰ¾ĢϰÿěāÙÿĢϰßĢϰĻľĢÙãłłĢϰ
de regularização. A presença do poder público estimula o início da especulação
imobiliária, ocasionando novas invasões e desmembramentos ilegais. O cadastramento das famílias e a catalogação correta podem impedir estes nós críticos
que interferem no andamento do processo.

Considerações Finais
Conforme mencionado, este trabalho teve por objetivo analisar a contribuição do
PES e a aplicação das ferramentas de análise situacional, para a formulação da
ĻĢēāŊÿÙ¾ϰßãϰľã÷ŏē¾ľÿű¾ÜÕĢϰöŏěßÿ¿ľÿ¾ϰßãϰ¾ěĢ¾łλϰ`łϰĢØČãŊÿŢĢłϰãłĻãÙāżÙĢłϰÙĢěłŊÿŊŏíram-se em mapear a construção de diagnósticos que precederam a elaboração
da política de regularização fundiária de Canoas, entender a metodologia utilizada na construção de diagnósticos, a partir da aproximação teórica do método PES
e demonstrar um protótipo das possibilidades do Método PES na elaboração da
ĻĢēāŊÿÙ¾ϰßãϰľã÷ŏē¾ľÿű¾ÜÕĢϰöŏěßÿ¿ľÿ¾μϰãłĻãÙÿżÙ¾ęãěŊãϰěĢϰęĢęãěŊĢϰãŨĻēÿÙ¾ŊÿŢĢμϰãěö¾Ŋÿű¾ěßĢϰ¾ϰ¾ě¿ēÿłãϰłÿŊŏ¾ÙÿĢě¾ēλϰϰ¾ĻľĢŨÿę¾ÜÕĢϰßĢϰęäŊĢßĢϰy&μϰãϰãłĻãÙÿżÙ¾ęãěte o momento explicativo da política de regularização fundiária no município
de Canoas, possibilitou o mapeamento de vários nós críticos, ou seja, elementos
que obstruem a implementação da política pública. Este fato valida a utilização
dos critérios de avaliação dos problemas e reforça a indispensável participação
de todos atores, na elaboração e na implementação da política pública. Os referidos nós críticos podem ser evitados no momento da elaboração dos critérios e
métodos, no planejamento sistemático das etapas, das competências e das atriØŏÿÜĹãłϰßãϰŏęϰßãŊãľęÿě¾ßĢϰ¾ŊĢľλϰÙľãłÙãěŊãϒłãϰĽŏãμϰĽŏ¾ěßĢϰłãϰßãżěãϰ¾ϰĻĢēāŊÿÙ¾ϰ
pública, devem estar claros os acordos, os compromissos, os interesses devem
ser negociados e colocados em plano superior os comuns, aqueles voltados ao
atingimento dos objetivos sociais. A designação de competências e atribuições,
o planejamento sistemático das etapas, devem ocorrer na elaboração dos programas, planos e ações, atividades inseridas na etapa de formulação de políticas
públicas. Deve-se evitar que, quando entregues ao nível tático, tais programas
e ações apresentem inconsistências. A conexão entre o que está formalmente
apontado e sua operacionalização precisa ser viabilizada por meio de normatizações e com a participação dos atores, objetivando um maior engajamento, o
entendimento e a execução das ações. Desta forma, por exemplo, as vias públicas
em um local ocupado, só poderiam ser abertas com o conhecimento e a aprovação do ator competente e em conformidade com o plano urbanístico municipal.
Mesma situação se aplica às ligações de água e de energia elétrica. A designação
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ãϰ Ľŏ¾ēÿżÙ¾ÜÕĢϰ ßãϰ ěĢŢĢłϰ łãľŢÿßĢľãłϰ ãϰ ¾ϰ ÙĢěŊľ¾Ŋ¾ÜÕĢϰ ßãϰ ĻľĢżłłÿĢě¾ÿłϰ ¾ŏŊĥěĢęĢłϰ
Ļ¾ľ¾ϰ ¾ϰ ãŨãÙŏÜÕĢϰ ßãϰ ãŊ¾Ļ¾łϰ ãłĻãÙāżÙ¾łϰ ßĢϰ ĻľĢÙãłłĢϰ ßãϰ ľã÷ŏē¾ľÿű¾ÜÕĢϰ öŏěßÿ¿ľÿ¾μϰ
auxiliariam na delimitação e controle das áreas ocupadas e, com isto, evitariam
divergências nas informações. Um diagnóstico socioeconômico mais aprofunß¾ßĢϰãϰŏę¾ϰżłÙ¾ēÿű¾ÜÕĢϰę¾ÿłϰ¾Ŋŏ¾ěŊãμϰãŢÿŊ¾ľÿ¾ęϰĢϰŏłĢϰßĢϰĻľĢ÷ľ¾ę¾ϰłĢÙÿ¾ēϰĻ¾ľ¾ϰ
żěłϰãłĻãÙŏē¾ŊÿŢĢłλϰę¾ϰãĽŏÿĻãϰěĢŊ¾ľÿ¾ēϰãϰŏę¾ϰ ¾ľ¾ϰČŏßÿÙÿ¾ēϰãłĻãÙÿ¾ēÿű¾ß¾łϰãŢÿtariam a morosidade dos processos. A inserção da Unidade de Inscrição Fiscal
no Ciclo de Gestão de Planos e Programas habitacionais auxiliaria na etapa de
geração e controle dos cadastros imobiliários relativos aos imóveis em regularização. E, investimentos que contemplem a criação de unidades habitacionais,
compatíveis com o ordenamento urbano, evitariam a formação de ocupações
sem infraestrutura adequada. O município dispõe de consideráveis áreas de terľ¾łμϰßãłĢÙŏĻ¾ß¾łμϰłãęϰÿßãěŊÿżÙ¾ÜÕĢϰßãϰĻľĢĻľÿãŊ¿ľÿĢϰãϰłãęϰÙ¾ß¾łŊľĢϰÿęĢØÿēÿ¿ľÿĢμϰ
łãĽŏãľϰłãěßĢϰŊľÿØŏŊ¾ß¾łμϰĽŏãϰĻĢßãľÿ¾ęϰłãľϰŏŊÿēÿű¾ß¾łϰĻ¾ľ¾ϰãłŊãϰżęλϰ8ÿě¾ēęãěŊãμϰ¾ϰ
utilização do método PES e, em especial o momento explicativo serve para se sugerir tais ações, com o auxílio das ferramentas de análise situacional, utilizadas
Ļ¾ľ¾ϰżěłϰßãϰľã÷ŏē¾ľÿű¾ÜÕĢϰöŏěßÿ¿ľÿ¾λ
Este campo de estudo, ampliado para os grandes centros urbanos e suas ocupações irregulares, abrangendo os efeitos das mudanças climáticas, a desigualdade social, a especulação imobiliária, a sustentabilidade e as altas densidades
ßãęĢ÷ľ¿żÙ¾łμϰěĢłϰ¾ĻľãłãěŊ¾ϰŏę¾ϰŢ¾łŊ¾ϰöĢěŊãϰßãϰĻãłĽŏÿł¾ϰãϰĽŏãłŊĹãłϰĽŏãϰęãľãcem especial atenção como:
•

•
•
•

•

Que políticas públicas poderiam estimular e auxiliar a permanência ou a
ęÿ÷ľ¾ÜÕĢϰß¾ϰĻĢĻŏē¾ÜÕĢϰĻ¾ľ¾ϰĢŏŊľĢłϰēĢÙ¾ÿłϰßĢϰŊãľľÿŊģľÿĢϰě¾ÙÿĢě¾ēμϰĽŏ¾ěßĢϰΒΊЙϰ
ß¾ϰĻĢĻŏē¾ÜÕĢϰØľ¾łÿēãÿľ¾ϰü¾ØÿŊ¾ϰ¾Ļãě¾łϰΊμΐЙϰßĢϰŊãľľÿŊģľÿĢϰßĢϰĻ¾āłςϰ
Quais as implicações da reforma agrária na permanência da população no
meio rural?
Reforma agrária e reforma urbana resolvem o problema de urbanização desordenada e de falta de moradia?
Que outros projetos sociais devem estar alinhados à reforma agrária e a reöĢľę¾ϰŏľØ¾ě¾μϰĻ¾ľ¾ϰĽŏãϰĢłϰãöãÿŊĢłϰľãŽÿŊ¾ęϰě¾ϰßÿłŊľÿØŏÿÜÕĢϰß¾ϰĻĢĻŏē¾ÜÕĢϰĻãēĢϰ
ŊãľľÿŊģľÿĢϰě¾ÙÿĢě¾ēϰãϰěĢϰŏłĢϰĽŏ¾ēÿżÙ¾ßĢϰß¾ϰŊãľľ¾ϰãϰßĢϰãłĻ¾ÜĢϰŏľØ¾ěĢςϰϰ
A urbanização sustentável do meio rural implicaria resultados positivos na
distribuição populacional e no problema de moradia?
ŢÿłŊ¾ϒłãϰŏęϰłäľÿĢϰßãł¾żĢϰĻãē¾ϰöľãěŊãλϰ
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