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Resumo
O Vale do Ribeira possui áreas de beleza natural extremamente exuberantes. Este possui
diversas Unidades de Conservação, sendo o Parque Estadual da Ilha do Cardoso (PEIC)
uma delas. O foco deste trabalho é a comunidade do Marujá, que reside no PEIC. Esta
comunidade tem sido bem sucedida em seus objetivos de conservação e preservação
ambiental. Apesar deste sucesso, constata-se que os moradores têm receio de serem
retirados do PEIC e têm ainda dúvidas sobre como se organizar para atingir seus
objetivos. O problema principal deste trabalho é como auxiliar esta comunidade a se
reorganizar para alcançarem seu objetivo de permanência no PEIC? Considera-se que
este tipo de problemática seja tratável mediante a utilização do Processo Sóciotécnico
MACBETH de Apoio Multicritério à Decisão e conclui-se que a utilização deste processo
auxiliou a comunidade a organizar melhor suas ideias, definir concretamente seus
objetivos e lutar pelo seu objetivo de permanência no PEIC.

Resumo expandido
O Vale do Ribeira possui uma das áreas de beleza natural mais exuberante do
Brasil. Entre seus parques e reservas naturais de mata atlântica se encontra uma imensa
biodiversidade, com mais de 10 mil espécies entre fauna e flora. O Vale do Ribeira foi
declarado pela UNESCO como reserva da biosfera e Patrimônio da Humanidade. Devido
a esses motivos, o Vale do Ribeira é alvo de diversas instituições de pesquisa nacionais e
internacionais.
O Vale do Ribeira possui aproximadamente 40% das unidades de conservação do
Estado de São Paulo. Uma dessas unidades de conservação é o Parque Estadual da Ilha
do Cardoso (PEIC), que será objeto de estudo neste trabalho.
O PEIC está localizado na Ilha do Cardoso, no litoral sul de São Paulo, a 272 km
da capital paulista. Este parque abrange uma área aproximada de 151 km2 e se encontra
separado do continente pelo canal do Ararapira e Baia de Trapandé. Na Ilha do Cardoso
residem aproximadamente 400 pessoas distribuídas em sete comunidades, sendo o foco
deste trabalho a Comunidade do Marujá.
A comunidade do Marujá se encontra na parte central da Ilha do Cardoso, tendo
como limites o canal estuarino de um lado e o oceano Atlântico de outro lado. Residem
na comunidade aproximadamente 54 famílias.
Esta comunidade tem sido relativamente bem-sucedida nas suas tentativas com o
estado em cumprir seus objetivos de conservação e preservação ambiental. Este sucesso é
demonstrado também através do grande número de turistas e pesquisadores interessados
em conhecer a beleza natural do local e os métodos locais utilizados para conservação e
preservação ambiental.
Apesar do sucesso relativo do Marujá, foi constatado através de conversas e
entrevistas, que os moradores têm muito receio sobre a sua permanência no parque, isto
é, o medo dos moradores da comunidade do Marujá serem retirados ou expulsos ou
deslocados do PEIC é onipresente (como foi no caso da Juréia, por exemplo).
Este trabalho foi realizado em um momento em que os moradores da comunidade
do Marujá se encontravam com muitas dúvidas sobre como se organizar, redefinir suas
prioridades e repensar seus objetivos. Isto se refletia em uma gestão considerada
desastrosa da Associação de Moradores local segundo relatos de alguns moradores, na

qual desmobilizou a comunidade e gerou dispersão e até mesmo desunião entre os
moradores. Aliado a isto, alguns conflitos institucionais entre outras comunidades e
órgãos públicos têm gerado grande instabilidade e temor por parte dos residentes locais,
devido à possibilidade de serem expulsos do Parque.
Portanto, o problema central que este trabalho procurou responder frente a esta
problemática foi: Como auxiliar a comunidade do Marujá a se reorganizar, redefinindo
suas prioridades e repensando seus objetivos? A hipótese deste trabalho é a de que o
Processo Sóciotécnico MACBETH de apoio multicritério à decisão possui um arcabouço
metodológico teórico e prático consistente para auxiliar efetivamente a comunidade do
Marujá a se reorganizar e redefinir seus objetivos.
Considera-se que este tipo de problemática seja tratável mediante a utilização do
desta metodologia devido, primeiramente, por esta ser uma abordagem humanista, ou
seja, esta abordagem é usada para ajudar os moradores da comunidade a se comunicar, a
refletir e a discutir seus sistemas de valores e preferências, isto é, o que eles julgam ser
importante para solucionar o problema.
A utilização desta abordagem se justifica também por esta ser interativa, isto é, a
interação entre os envolvidos no processo é muito importante, pois é essa interação social
que vai gerar entendimento da problemática e debate para buscar a solução do problema.
Esta abordagem se beneficia por ser um sistema eficiente e de uso prático no apoio à
decisão.
Outra característica que justifica a utilização desta metodologia na comunidade do
Marujá é por esta ser uma abordagem construtivista, isto é, esta abordagem defende a
ideia de que as soluções para o problema não preexistem na mente dos envolvidos no
processo, pelo contrário, os debates e as interações dentro deste processo sóciotécnico
ajudam os moradores da comunidade do Marujá a construir um conhecimento maior
sobre o problema, elencar quais são seus objetivos fundamentais e, buscar soluções mais
sólidas e compartilhadas para resolver o problema em questão.
Além das três características anteriormente citadas, se justifica a utilização deste
arcabouço teórico por primeiramente extrair os valores intrínsecos aos atores envolvidos
no processo, isto é, em MACBETH começa-se por verificar o que estes atores
consideram importante ou querem alcançar e, posteriormente, são criadas alternativas

para alcançar os objetivos traçados por estes atores. Esta estratégia é chamada de
pensamento focado no valor (KEENEY, 1992). Esta característica difere a abordagem
MACBETH dos demais métodos multicritérios.
Até o presente momento, a literatura consultada mostra que muitos trabalhos
interessantes foram feitos para avaliação de comunidades tradicionais com base em
outras abordagens participativas. Porém, se tratando da abordagem MACBETH não se
tem registros de estudos que visem o auxílio a comunidades tradicionais ribeirinhas no
Brasil, tornando-se este um trabalho pioneiro.
Portanto, a justificativa para esse trabalho é que a utilização de MACBETH pode
ser um instrumento eficaz para auxiliar a comunidade do Marujá a se reorganizar e
redefinir seus objetivos.
O objetivo central do presente trabalho foi aplicar a abordagem MCDA, por meio
do processo sóciotécnico MACBETH, a fim de auxiliar a comunidade do Marujá a se
reorganizar e reestruturar suas prioridades e objetivos.
Este artigo se inicia por uma breve introdução ao tema, levantando a
problemática, a hipótese, justificativa e objetivo do trabalho. No segundo capítulo
apresenta-se a comunidade do Marujá, abordando aspectos físicos, socioambientais e
econômicos da região em que está inserida. No terceiro capítulo faz-se uma revisão
bibliográfica da abordagem MACBETH, que será o instrumento metodológico deste
trabalho. O quarto capítulo apresenta a aplicação desta metodologia na comunidade do
Marujá, demonstrando todas as fases do processo. Por último serão apresentadas algumas
considerações finais sobre os resultados deste processo.
Conclui-se que a utilização deste processo auxiliou a comunidade a organizar
melhor suas ideias, definir concretamente seus objetivos fundamentais em diversas áreas
(saúde, educação, transporte, energia) e lutar pelo seu objetivo estratégico, isto é, a
permanência da comunidade no PEIC.
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