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RESUMO 

 

A presente pesquisa integra o Projeto Guarda-Chuva Zona Laboratório de Educação 
para o Ecodesenvolvimento do Laboratório de Gestão de Organizações, que 
promovem o Ecodesenvolvimento (LaGOE), em parceria com a Universidade 
Regional de Blumenau (FURB), tendo o objetivo de propor ações de políticas 
públicas nas áreas da cultura, meio ambiente e turismo, implementadas e 
potencializadas por instituições ou arranjos institucionais, que influenciam o 
desenvolvimento das comunidades do Rio Sagrado de Cima, Canhembora, 
Brejamirim e Candonga, zona rural do Município de Morretes (PR). A revisão 
bibliográfica inicia-se com uma reflexão sobre Políticas Públicas e Ações para o 
Desenvolvimento Comunitário, abordando, a seguir, os Arranjos Institucionais, quais 
sejam: Redes, Arranjos Produtivos Locais e Arranjos Socioprodutivos de Base 
Comunitária e, por último, Desenvolvimento, Sustentabilidade e Território. Com 
relação à pesquisa empírica, apresentam-se as Instituições, bem como seus 
objetivos, suas políticas públicas e/ou ações, além de trazer proposições que 
possam beneficiar as comunidades em destaque. 



ABSTRACT 

 

To present research it integrates the Education Zone Umbrella Project for the Eco-
development of the Organization Management Laboratory, that promotes Eco-
development (LaGOE), in partnership with the FURB - Universidade Regional de 
Blumenau (Blumenau Regional University), with the objective of proposing actions of 
public politics in the areas of the culture, environment and tourism, implemented and 
potencializadas for arrangements institutions, that they influence the development of 
communities' from Rio Sagrado de Cima, Canhembora, Brejamirim and Candonga, 
of the Morretes Municipality, in the State of Paraná. The bibliographical review 
begins with a reflection about Public Politics and Actions for the Community 
Development, approaching, to proceed, the Institutional Arrangements, which are: 
Nets, Local Productive Arrangements and Arranjos Socioprodutivos of Community 
Base and, last, Development, Sustainability and Territory. With relationship to the 
empiric research, they come the Institutions, as well as your objectives, your politics 
public e/ou actions, besides bringing propositions that can benefit the communities in 
prominence.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Estamos vivendo numa época de desafio, na qual a humanidade deve 

aprender a preservar o ambiente, valorizar culturas, satisfazer suas necessidades, 

sem comprometer as das gerações futuras, isto é um dos caminhos para o 

desenvolvimento sustentável. 

A falta de articulação entre políticas públicas elaboradas ou executadas por 

instituições governamentais ou, mesmo, por arranjos institucionais com 

comunidades distanciadas da sede de seus municípios acabam prejudicando o 

fomento do desenvolvimento local, distanciando-se de um planejamento e de uma 

gestão exitosa. 

Um conjunto de entidades com normas legislativas com a finalidade de 

organizar uma sociedade dentro de um território pode ser considerado como 

arranjos institucionais. São estas organizações e suas interlocuções que serão 

identificadas e analisadas nesta pesquisa. 

Esta pesquisa  analisa o papel das Instituições ou dos arranjos Institucionais 

e suas respectivas políticas públicas e ações intersetoriais que envolvam as áreas 

da cultura, meio ambiente e turismo, de instâncias e influência municipal, regional e 

estadual que beneficiam as comunidades do entorno da Microbacia do Rio Sagrado, 

que são: Rio Sagrado de Cima, Canhembora, Brejamirim e Candonga, as quais 

fazem parte da zona rural do Município de Morretes (PR), Área de Preservação 

Ambiental de Guaratuba, Reserva de Biosfera de Floresta Atlântica. 

A organização de um território, muitas vezes, acontece a partir da própria 

comunidade com auxílio ou não de arranjos institucionais. Porém, o que se percebe 

é que, quanto mais distante da sede das instituições, menos assistidas são essas 

comunidades. 

As comunidades procuram qualidade de vida, alternativas de trabalho e 

renda, condições para sobreviverem em seus territórios e conservarem seus modos 

de vida. 

Os moradores destas comunidades têm interesse em manter residência no 

território, desenvolvendo atividades que eram realizadas por seus pais e avós, como 

por exemplo, o engenho da farinha e do café, cujo pilão para socar é da época da 
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avó da atual moradora. Essas famílias têm orgulho de conservar a tradição de seus 

antepassados. 

Nas comunidades da microbacia do Rio Sagrado existe uma organização 

sociopolítica, a Associação de Moradores do Rio Sagrado, socioprodutiva, a 

Associação Comunitária de Candonga, que engloba a Cozinha Comunitária. Estas 

associações potencializam a formação de arranjos organizados na comunidade e 

pela comunidade, o que poderiam, caso institucionalizadas, ter maior influência nas 

políticas públicas elaboradas ou fomentadas para a microbacia em evidência. 

Os arranjos institucionais lidam com políticas públicas e ações que poderiam 

contribuir para o desenvolvimento sustentável da comunidade, e esta pesquisa 

estuda essas inter-relações, oportunizando a comunidade de conhecer as 

instituições e usufruir de benefícios que até então eram desconhecidos. 

Esta pesquisa integra o Projeto Guarda-Chuva Zona Laboratório de 

Educação para o Ecodesenvolvimento que vem sendo implementado nessas 

comunidades desde 2006 pelo Laboratório de Gestão de Organizações que 

promovem o Ecodesenvolvimento (LaGOE) em parceria com a Universidade 

Regional de Blumenau (FURB), constituído pelos projetos de dissertação Arranjo 

Socioprodutivo de Base Comunitária (APL.Com): um Projeto Piloto na Comunidade 

do entorno da Microbacia do Rio Sagrado (Morretes/PR) de Flávia Keller Alves; o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e o relatório de estágio Arranjo 

socioprodutivo de base comunitária, com ênfase no turismo comunitário: o caso da 

Microbacia do Rio Sagrado, da egressa do curso de turismo e lazer Talita Cristina 

Zechner; o projeto de dissertação sobre Lazer e Trabalho dos Moradores das 

Comunidades do entorno do Rio Sagrado de Elizete Demonti; o projeto sobre 

Indicadores Socioambientais de Christian Henríquez e a pesquisa sobre os 

Antecedentes Etnohistóricos dos Agrossistemas Tradicionais do Rio Sagrado de 

Cima de Esperanza Alvarez.Seria fundamental para o desenvolvimento local 

aproximar os arranjos institucionais da comunidade; Isto facilitaria os esforços na 

busca de respostas às demandas das comunidades da Microbacia do Rio Sagrado, 

incentivando o surgimento de novos arranjos socioprodutivos. 

Este estudo será de grande valia para as comunidades, pois apresenta os 

arranjos institucionais e suas políticas públicas fundamentais para o 

desenvolvimento desta região, trazendo também proposições de interesse a 

fortalecer futuras parcerias. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Quais são as dinâmicas e suas especificidades na ocasião da articulação de 

comunidades que buscam seu desenvolvimento, sobretudo, aquelas afastadas das 

sedes dos municípios para participarem da elaboração de políticas públicas? E seus 

benefícios, fomentadas por organizações públicas ou não governamentais? 

 

 

1.2 HIPÓTESES DE TRABALHO 

 

 

Algumas possíveis respostas que poderão ser encontradas no decorrer do 

desenvolvimento da pesquisa: 

a) Arranjos institucionais não priorizam comunidades isoladas por sua baixa 

influência política no cenário municipal e regional; 

b) Arranjos institucionais muitas vezes nem sequer conhecem essas 

comunidades; 

c) Essas comunidades, muitas vezes, nem sequer conhecem os caminhos 

para participarem ou influenciarem as organizações governamentais ou arranjos 

institucionais na elaboração e implantação de políticas públicas, pela falta de 

autonomia. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

A seguir, serão enunciados os objetivos geral e específicos desta pesquisa: 

 

 

1.3.1 Geral 

 

 

Caracterizar as diretrizes e ações individuais e comunitárias nas áreas da 

cultura, meio ambiente e turismo que são implementadas ou potencializadas por 

instituições, contendo elementos que constituem um arranjo institucional, que 

influenciam o desenvolvimento das comunidades do entorno da Microbacia do Rio 

Sagrado, Município de Morretes (PR), Área de Preservação Ambiental de 

Guaratuba, Reserva de Biosfera de Floresta Atlântica. 

 

 

1.3.2 Específicos 

 

 

Os objetivos específicos desta pesquisa são: 

a) Identificar as instituições internas e externas, bem como suas 

articulações, que influenciam no desenvolvimento das comunidades do entorno da 

Microbacia do Rio Sagrado nas áreas da cultura, meio ambiente e turismo; 

b) Descrever as diretrizes e ações nas áreas da cultura, meio ambiente e 

turismo que são implementadas por instituições ou arranjos institucionais que 

influenciam o desenvolvimento das comunidades do entorno da Microbacia do Rio 

Sagrado; 

c) Propor ações para as comunidades do entorno da Microbacia do Rio 

Sagrado, que possam se beneficiar das ações e políticas públicas nas áreas da 

cultura, meio ambiente e turismo, implementadas por instituições. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 

As comunidades do entorno da Microbacia do Rio Sagrado, cujo território faz 

parte do projeto Zona Laboratório de Educação para o Ecodensenvolvimento, 

iniciado pelo Instituto LaGOE (Laboratório de Gestão de Organizações que 

promovem o Ecodesenvolvimento), com sede em Curitiba (PR), em parceria com a 

FURB, tornou-se uma das razões para a implementação da presente pesquisa.  

O Instituto LaGOE vem realizando um diagnóstico participativo na 

comunidade em questão, conjugando conhecimento científico e sabedoria tradicional 

na identificação de problemas ecossocioeconômicos e de suas soluções. 

Sendo assim, já existe uma relação de confiança entre pesquisadores e 

comunidade, formando um conjunto de esforços para viabilizar práticas de 

ecodesenvolvimento, de forma a conservar modos de vida tradicionais e preservar a 

biodiversidade da Microbacia do Rio Sagrado. 

Outro fator importante, que justifica a realização desta pesquisa é a falta de 

informações dos arranjos institucionais para as comunidades e, vice e versa, bem 

como da necessidade de que as instituições priorizem as comunidades mais 

afastadas e necessitadas, a fim de analisar as diretrizes e ações individuais e 

comunitárias nas áreas da cultura, meio ambiente e turismo que tem grande 

influência no desenvolvimento das comunidades.  

 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos principais. No primeiro, 

apresenta-se a introdução ao tema deste estudo, a contextualização, o problema de 

pesquisa, os objetivos (geral e específicos), a justificativa do estudo e, por fim, a 

estrutura do trabalho. 

No capítulo dois, revisa-se a literatura sobre políticas públicas, instituições, 

território, desenvolvimento e sustentabilidade. 
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No terceiro Capítulo, encontra-se a metodologia e o delineamento da 

pesquisa, definindo sua população e amostra, apresentando ainda neste capítulo os 

procedimentos de coleta e de análise dos dados, a validade e a confiabilidade da 

pesquisa, além da limitação da mesma. 

No quarto capítulo, são descritos e analisados os resultados da pesquisa. 

Por fim, no capítulo cinco, encontram-se as principais conclusões e 

sugestões para futuros estudos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Optou-se pela divisão deste capítulo em três partes distintas. Inicia-se com 

uma reflexão sobre Políticas Públicas e Ações para o Desenvolvimento Comunitário. 

Em seguida, abordam-se as Instituições: Arranjos Institucionais, Redes, Arranjos 

Produtivos Locais e Arranjos Socioprodutivos de Base Comunitária. Por último 

Desenvolvimento, Sustentabilidade e Território. 

 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES PARA O DESENVOLVIMEN TO 

COMUNITÁRIO 

 

 

Comenta-se muito sobre políticas públicas, mas, estudiosos, pesquisadores 

e formadores de opinião têm o mesmo discurso; que políticas públicas são ações 

institucionais que influenciam na vida dos cidadãos, repercutindo na economia e na 

sociedade, dentro de um território. (FONTE) 

Lowi (1974; 1972) apud Souza (2006) já afirmava que “cada tipo de política 

pública vai encontrar diferentes formas de apoio e rejeição e que disputas em torno 

de sua decisão passam por arenas diferenciadas”. 

Em meados da década de 80, os estudiosos das políticas públicas 

começavam a falar da chamada perspectiva neoinstitucionalista, ao introduzir 

importantes aspectos analíticos para as pesquisas ampliando, assim, os horizontes 

dos estudos na área, buscando se consolidar como referência teórica, contrapondo-

se aos modelos pluralistas e marxista (ROCHA, 2005). 

De maneira resumida e arbitrária, pode-se dizer que nas décadas de 50 e 

60, a ciência política americana era dominada pelos modelos explicativos 

comportamentais e pluralistas. Podemos afirmar que o pluralismo concebe a 

distribuição do poder a um grupo de interesse ou a um grupo de pressão como 

instrumento analítico para o processo de decisão; o Estado é considerado como algo 

neutro, cuja função é promover a conciliação dos interesses que interagem na 

sociedade, segundo a lógica do mercado. A análise marxista parte das relações 

entre economia, classes sociais e Estado. 
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As relações de classe são essencialmente relações de poder, constituindo o 
instrumento analítico para a interpretação das transformações sociais e 
políticas.  As políticas estatais aparecem como reflexo dos interesses do 
capital, seja como fruto do estado visto como mero “comitê” destinado a 
gerir os negócios comuns a toda a burguesia, seja como resultado da ação, 
de um Estado dotado de uma autonomia relativa” , mas que em “última 
instância” vela pelos interesses do capital (ROCHA, 2005,). 

 

 

Entretanto, o pluralismo e o marxismo unem-se na ênfase analítica focada 

na sociedade; para ambas as perspectivas, a ação estatal é sempre resposta a 

estímulos vindos da sociedade. Contrapondo a este enfoque, surge por volta dos 

anos 80, o modelo neoinstitucionalista, que recoloca o Estado como foco analítico 

privilegiado: é ele que passa a explicar a natureza das políticas governamentais 

(ROCHA, 2005). 

Ainda, segundo Rocha (2005), autor que fez um levantamento de 

bibliografias para discutir os modelos de políticas públicas: 

 

 

[...], o Estado, ao contrário do que defendem os pluralistas e os marxistas, 
não se submete simplesmente a interesses localizados na sociedade, sejam 
das classes ou dos grupos de interesse. As ações do Estado, 
implementadas por seus funcionários, obedecem a lógica de buscar 
reproduzir o controle de suas Instituições sobre a sociedade, reforçando sua 
autoridade, seu poder político e sua capacidade de ação e controle sobre o 
ambiente que o circunda. 

 

 

Lamouner (2006) discute algumas proposições, conhecidas como: “agenda, 

arenas decisórias e as técnicas” 1 como conceitos chaves para a elaboração de um 

                                                 
1 a) Agenda = prioridades: o poder político se expressa na capacidade de determinar os objetos imediatos do 
conflito; b) Arenas = decisão/espaço: objetos de decisão, que podem ser classificados em três arenas: 
regulatória, distributiva e redistributiva: b1) Arena regulatória se configura quando o objeto de decisão é a 
limitação ou concessão de atividade, ou de modo geral é a especificação de condições para a realização futura de 
determinada atividade. Ex. normas de concorrência, concessão de serviço público, obras que mudaram 
permanentemente o meio ambiente; b2) Arena distributiva  trata apenas de estimular ou desestimular atividades 
para as quais já existe uma regulamentação aceita ou rotineira. Ex. conceder subsídios ou aplicar sanções 
(penalizar) a indivíduos ou grupos diversos; b3) Arena redistributiva : refere-se a estrutura de propriedade ou 
de renda e se configura quando essa estrutura é afetada por decisões que recorrem a instrumentos de intervenção 
mais abrangente. Ex. o salário mínimo, o imposto de renda, o imposto sobre heranças, são exemplos de recursos 
empregados hodiernamente na arena; c) Técnicas: a seleção de técnicas específicas para a implementação de 
uma decisão, mesmo com interesses diversos. Através dela pode – se abortar, a nível de execução uma decisão 
importante, ou ao contrário, dar a ela um conteúdo político muito mais amplo do que o originalmente pretendido. 
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esquema de análise a respeito do processo político de formulação e implementação 

de políticas públicas. 

Segundo esse autor, a formulação das prioridades de políticas públicas não 

depende tão somente dos governos, mas sim de outros grupos de interesse e de 

movimentos sociais daquela agenda. 

A participação popular é indispensável para uma mudança substancial do 

atual quadro de políticas públicas, de tal forma que o planejamento deve ser 

compreendido não apenas como orientado pelas necessidades da população, mas 

também, como conduzido por ela”. (FREY, 2000, p 13). 

Assim, é fácil compreender a reivindicação em favor da alteração deste 

quadro de poder, já que as condições do poder político são vistas como 

responsáveis pelos atuais problemas ambientais, afetando primeiro os mais pobres 

e, estas mudanças significariam fortalecer os interesses anteriormente 

marginalizados nos processos políticos de decisão (FREY, 2000, p. 13). 

Para acontecer o desenvolvimento local é importante ter o envolvimento da 

comunidade e da intervenção estatal, por meio de políticas públicas. 

Percebe-se que as políticas públicas nascem de complexos processos de 

interação entre lideranças e técnicos do aparelho estatal com os interesses 

organizados da sociedade civil e da iniciativa privada, porém estes processos 

decisórios nem sempre são transparentes, e poucas vezes levam em conta a 

discussão setorial (BRITO; CÂMARA, 1998). 

Políticas públicas são oriundas de processos sociais dialéticos, sabe-se que 

não basta ter a melhor proposta racional para obter êxito na administração pública, é 

preciso que a proposta tenha sustentação política e seja endossada por forças 

sociais, havendo uma forte participação dos beneficiários. 

Na concepção de Dias (2003, p. 121) as políticas públicas são “um conjunto 

de ações executadas pelo Estado, enquanto sujeito, dirigidas a atender às 

necessidades de toda a sociedade, são linhas de ações que buscam satisfazer ao 

interesse público e têm que estar direcionadas ao bem comum”. 

Percebe-se que as políticas públicas são diretrizes para o Estado 

proporcionar melhores condições de vida à população, para se ter um ambiente 

socioambiental equilibrado. Suas prioridades podem ser planejadas conforme as 

necessidades. Hoje, por exemplo, há uma preocupação muito grande com o 

desmatamento da Amazônia, por isso, vários eventos e ações estão sendo criados a 
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partir de ações e políticas públicas que venham preservar esta área, tanto de 

instituições governamentais, como as não – governamentais. 

Um exemplo recente anunciado pelo Programa das Nações Unidas (PNUD) 

é que o Brasil vai sediar o Terramérica, uma agência de notícias sobre meio 

ambiente criada há 13 anos pela Inter Press Service, com apoio do PNUD, do 

(PNUMA) (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) e do Banco 

Mundial. Este instituto pesquisará formas de implantar projetos de desenvolvimento 

sustentável em áreas que abrangem mais de um país na América Latina — como a 

Amazônia e o aqüífero Guarani, uma das maiores reservas subterrâneas de água 

doce do mundo. O objetivo é estimular a criação de políticas públicas em ciência e 

comunicação, com enfoque em gestão socioambiental, preservação e uso 

responsável dos recursos naturais. 

Outra importante ação do Estado em termos de políticas públicas foi a 

aprovação da nova Lei do Turismo, que revoga as anteriores, definindo as 

atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao 

setor turístico. 

Esta pesquisa aborda somente as políticas públicas e ações culturais, 

ambientais e da atividade turística. 

No turismo, se justifica pelo fato das Comunidades do entorno da Microbacia 

do Rio Sagrado estarem “abrindo” suas propriedades para a vivência do Turismo 

Comunitário; seja na história e cultura da família, na cultura pelo interesse da 

comunidade manter viva a tradição herdada pela família, seja no cultivo da lavoura, 

na culinária, no manuseio do artesanato; e na área ambiental porque a comunidade 

está inserida numa APA. 

 

 

2.1.1 Política Ambiental 

 

 

A questão ambiental já se fazia presente em meados dos anos 60, 

incorporada às principais bandeiras de luta dos movimentos político-sociais da 

época, porém, tal preocupação soava ainda com um certo modismo, prevalecendo 

nos países em desenvolvimento, onde “salvar o verde” era um luxo dos ricos. 
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A discussão sobre o meio ambiente entrou nas agendas governamentais e 

de outras instituições como um instrumento prioritário, em escala mundial, a partir 

dos anos 70, com o devido reconhecimento de sua gravidade e urgência, quando 

em meio à crise econômica, passou a perceber que o boom do pós guerra havia 

redundado em problemas de outra natureza: níveis de poluição altamente 

comprometedores da qualidade de vida em geral e elevado risco de esgotamento de 

recursos naturais. 

As Organizações Não-Governamentais (ONGs) vêm desempenhando um 

papel fundamental na construção dessa nova ordem, talvez mais importante do que 

as organizações governamentais, pois geralmente não se encontram 

compromissadas com interesses partidários. As ONGs vêm atuando nas área do 

meio ambiente, da proteção dos direitos humanos, da ajuda humanitária, por meio 

de eventos sem fins lucrativos. 

No Brasil, foi a partir da Lei n° 6.938, em 1981, q ue se pôde contar com uma 

base legal mais consistente para a execução de uma Política Nacional de Meio 

Ambiente, lei esta que tem por objetivo “a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida humana”. 

Sendo os princípios da Lei n° 6.938: 

 

 

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 
representativas; 
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras; 
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 
racional e a proteção dos recursos ambientais; 
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
VIII - recuperação de áreas degradadas; 
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação 
da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa 
do meio ambiente. 
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Conforme o Art 5º da Lei n° 6.938: 

 

 

as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em 
normas e planos, destinados a orientar a ação dos Governos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios no que se 
relacionam com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do 
equilíbrio ecológico, observados os princípios estabelecidos. 

 

 

Com base nessa Lei, foi criado o Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(Sisnama), cujo órgão consultivo e deliberativo é o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (Conama), que tem por finalidade assessorar, estudar e propor ao governo 

federal diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos 

naturais, bem como deliberar sobre normas e padrões compatíveis com a 

preservação do meio ambiente. 

Em 1988, com a Constituição Federal, suscitou uma série de debates sobre 

o meio ambiente. Então, foi criada uma agência governamental com amplas 

responsabilidades na condução da política ambiental, o Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

Diversas menções ao meio ambiente aparecem em outras passagens da 

Constituição, porém no Capítulo 6 do Título VIII “Da Ordem Social” art 225: “Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”. 

Nesse capítulo, no parágrafo primeiro, um dos sete incisos é “preservar e 

restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas”, o qual está regulamentado pela Lei 9.9852. Este um fator 

importante a se citar, pois, o objeto de estudo desta dissertação, Comunidades do 

entorno do Rio Sagrado – Morretes/PR pertencem a uma Unidade de Conservação, 

a APA de Guaratuba. 

Conforme o art. 15, da Lei n° 9.985, APA é: 

                                                 
2 Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000. Mensagem de Veto Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras 
providências. 
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uma Área de Proteção Ambiental, uma área em geral extensa, com um 
certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, 
estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e 
o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos 
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

 

 

Assim, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, “a existência 

dessas unidades pode estimular e fazer avançar as práticas de uso sustentável dos 

recursos, como no caso de Florestas Nacionais, e combinar os conhecimentos 

acumulados por comunidades tradicionais e pela ciência moderna” (GIANSANTI, 

1998, p 90). 

O fato das comunidades do entorno da Microbacia do Rio Sagrado fazerem 

parte de uma APA aumenta ainda mais a obrigatoriedade dos governos aplicarem 

políticas públicas de preservação ambiental, pois é uma área prioritária, devendo 

também a comunidade se valer de ações conjuntas das instituições e evitarem 

ações degradativas ao meio ambiente. 

Entretanto, sabe-se da falta de dinheiro e incentivos públicos nestas áreas, 

por isso, a importância de se ter um interesse maior das comunidades, elas 

precisam se conscientizar da importância e dimensão dos recursos naturais de sua 

localidade, pois o Estado não é o dono destas riquezas naturais, ele é o guardião de 

um patrimônio do povo brasileiro e de toda a humanidade, e a comunidade deve ser 

sua parceira no cuidar e preservar, contribuindo para o desenvolvimento sustentável 

local. 

As APAS têm um perfil próprio, único no Brasil, objetivam a promoção da 

qualidade de vida da população, a eqüidade social e a proteção ambiental nos 

espaços geográficos, a partir de um disciplinamento do processo de ocupação para 

se alcançar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, sem coibir as 

atividades econômicas do homem e à sua dinâmica de vida (BRITO, CÂMARA, 

1998). 

A Comunidade deve ser orientada quanto aos problemas relacionados a 

região da APA, as possibilidade de recuperação e conservação da fauna e flora. As 

questões ambientais que requeiram solução serão equacionadas com a participação 

e envolvimento da comunidade nas decisões tomadas pela entidade gestora 

(BRITO; CÂMARA, 1998, p. 152). 



 
 

 

24 

A questão ambiental deve ser incorporada nas políticas públicas setoriais e 

no planejamento estratégico do governo. A sociedade deve ser esclarecida sobre a 

degradação, qualidade ambiental, recuperação de áreas degradadas e desperdícios 

dos recursos naturais. 

Requer-se dos órgãos ambientais maior efetividade para internalizar a 

dimensão ambiental  no seu nível de competência para melhorar a qualidade de vida 

das populações presentes e futuras gerações (BRITO; CÂMARA, 1998). 

Mais adiante neste estudo, na análise dos resultados, descobriremos se as 

Comunidades do entorno do Rio Sagrado se propiciam ou poderiam se beneficiar de 

políticas públicas específicas por pertencerem a uma APA. 

 

 

2.1.2 Política do Turismo 

 

 

Cabe ao Estado estabelecer políticas para as mais diversas esferas de 

atuação governamental, isto se dá por meio da definição de objetivos e da criação 

de regras que refletem os princípios de uma sociedade. 

A política pode e deve ser flexível, dinâmica e estar tanto no processo de 

sua formulação como na sua implementação, adequada aos interesses e 

características de cada povo, época e do âmbito geográfico em que será aplicada. 

 

 

Cruz (2000, p. 40) salienta que: 

 

 

uma política de turismo pode ser entendida como um conjunto de intenções, 
diretrizes e estratégia estabelecidas e/ou ações deliberadas, no âmbito do 
pode público, em virtude do objeto geral de alcançar e / ou dar continuidade 
ao pleno desenvolvimento da atividade turística de um dado território. 

 

 

Para Beni (1998, p. 99), “política de turismo é o conjunto de fatores 

condicionantes e diretrizes básicas que expressam os caminhos para atingir os 

objetivos globais para o turismo no país [...]”. 
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Já para Goeldner, Ritchie e McIntoshn (2002, p. 294) política de turismo é: 

 

 

Um conjunto de regulamentações, regras, diretrizes, diretivas objetivos e 
estratégias de desenvolvimento e promoção que fornecem uma estrutura na 
qual são tomadas as decisões coletivas e individuais que afetam 
diretamente o desenvolvimento turístico e as atividades diárias dentro de 
uma destinação. 

 

 

Com efeito, percebe-se que as duas definições dão orientações para o 

gerenciamento da atividade turística, indicando instrumentos e estratégias para a 

sua implementação. 

Beni (2001, p.77) explicita a importância da implantação de uma política de 

turismo, ao afirmar que ela: 

 

 

[...] é a espinha dorsal do `formular’ (planejamento), no `pensar’ (plano), do 
`fazer’ (projetos, programas), do `executar’  (preservação, conservação, 
utilização e ressignificação dos patrimônios natural e cultural e sua 
sustentabilidade, do `reprogramar’ (estratégia) e do `fomentar’ 
(investimentos e vendas) o desenvolvimento turístico de um país ou de uma 
região e seus produtos finais. 

 

 

A política do turismo deve estar compreendida dentro de um contexto mais 

geral de uma política de desenvolvimento (DIAS, 2003, p. 121). 

Não existe um modelo a ser seguido para a execução de um plano turístico, 

é a necessidade de cada local que vai defini-la, porém é o poder público que dará o 

devido apoio ao setor, seja com a estrutura física e principalmente com as ações 

governamentais no turismo  (SOLHA, 2006). 

As políticas do turismo estão intimamente relacionadas aos valores culturais 

e ideológicos, ao ambiente político e às estruturas institucionais, e refletem as 

tendências e preocupações do momento de sua elaboração. 

A seguir, Hall (2001, p.26) apresenta as importantes fases do turismo nos 

últimos cinqüenta anos: 
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• 1950 – quando se verificava o turismo a expansão do turismo de massa, 
eram comuns as políticas de fomento, que tinham como principal intuito o 
aumento do fluxo e visitantes; 

• 1970-1985 – as políticas começam a focar o turismo como agente de 
desenvolvimento, havendo um crescente envolvimento governamental no 
fornecimento de infra-estrutura; 

• 1985 – atual – observa-se ao mesmo tempo, maior preocupação com as 
questões ambientais e um grande aumento da competitividade, estimulando 
um posicionamento responsável e profissional do setor, no qual o Estado 
diminui sua interferência  e procura assumir um papel de coordenação e 
estruturação da atividade. 

 

 

Foi instituído, em 1992, o Plano Nacional do Turismo (Plantur) como um 

instrumento de desenvolvimento regional, que previa a criação de pólos de turismo 

integrados, em novas áreas, que estariam associadas à expansão da infra-estrutura, 

estradas, aeroportos, etc (BECKER, 1999). 

Um marco importante, para o turismo do atual governo federal, foi a criação 

de um Ministério, criado pela Medida Provisória n. 103, de 1º de janeiro de 2003, por 

meio da qual foram definidas suas atribuições como: 

a) política nacional de desenvolvimento do turismo; 

b) promoção e divulgação do turismo nacional, no país e exterior; 

c) estímulo às iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades 

turísticas; 

d) planejamento, coordenação, supervisão e avaliação dos planos e 

programas de incentivo ao turismo (DIAS, 2003, p. 138). 

Outra importante ação do Estado sobre as políticas públicas foi a aprovação 

da nova Lei Geral do Turismo, instituída em 17 de setembro de 2008, que revoga as 

anteriores, define as atribuições do Governo Federal no planejamento, 

desenvolvimento e estímulo ao setor turístico. 

Esta Lei estabelece normas sobre a Política Nacional de Turismo, define as 

atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao 

setor turístico e disciplina a prestação de serviços turísticos, o cadastro, a 

classificação e a fiscalização dos prestadores de serviços turísticos (Art.1º). 

No Art. 4°. da Lei Geral do Turismo (n.º 11.771/08) explica que a Política 

Nacional de Turismo é regida por um conjunto de leis e normas, voltadas ao 

planejamento e ordenamento do setor, e por diretrizes, metas e programas definidos 

no Plano Nacional do Turismo (PNT) estabelecido pelo Governo Federal. 
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Dos objetivos da Política Nacional de Turismo descritos no Art. 5o, 

destacam-se: 

I - democratizar e propiciar o acesso ao turismo no País a todos os 

segmentos populacionais, contribuindo para a elevação do bem-estar geral; 

II - reduzir as disparidades sociais e econômicas de ordem regional, 

promovendo a inclusão social pelo crescimento da oferta de trabalho e melhor 

distribuição de renda; 

IV - estimular a criação, a consolidação e a difusão dos produtos e destinos 

turísticos brasileiros, com vistas em atrair turistas nacionais e estrangeiros, 

diversificando os fluxos entre as unidades da Federação e buscando beneficiar, 

especialmente, as regiões de menor nível de desenvolvimento econômico e social; 

VI - promover, descentralizar e regionalizar o turismo, estimulando Estados, 

Distrito Federal e Municípios a planejar, em seus territórios, as atividades turísticas 

de forma sustentável e segura, inclusive entre si, com o envolvimento e a efetiva 

participação das comunidades receptoras nos benefícios advindos da atividade 

econômica; 

VII - criar e implantar empreendimentos destinados às atividades de 

expressão cultural, de animação turística, entretenimento e lazer e de outros 

atrativos com capacidade de retenção e prolongamento do tempo de permanência 

dos turistas nas localidades; 

VIII - propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais, 

promovendo a atividade como veículo de educação e interpretação ambiental e 

incentivando a adoção de condutas e práticas de mínimo impacto compatíveis com a 

conservação do meio ambiente natural; 

IX - preservar a identidade cultural das comunidades e populações 

tradicionais eventualmente afetadas pela atividade turística; 

XVI - promover a integração do setor privado como agente complementar de 

financiamento em infra-estrutura e serviços públicos necessários ao 

desenvolvimento turístico; 

XVIII - estabelecer padrões e normas de qualidade, eficiência e segurança 

na prestação de serviços por parte dos operadores, empreendimentos e 

equipamentos turísticos; 

XIX - promover a formação, o aperfeiçoamento, a qualificação e a 

capacitação de recursos humanos para a área do turismo, bem como a 



 
 

 

28 

implementação de políticas que viabilizem a colocação profissional no mercado de 

trabalho; e 

Parágrafo único. Quando se tratar de unidades de conservação, o turismo 

será desenvolvido em consonância com seus objetivos de criação e com o disposto 

no plano de manejo da unidade. 

A formulação da política de turismo deve analisar a situação do modo macro 

e deve ser capaz de orientar a tomada de decisões de longo prazo, portanto, é 

necessário informações constantemente atualizadas e é preciso contar com os 

diversos segmentos que atuam no turismo (trade turístico, sociedade, instituições 

governamentais ou não de outros setores que se relacionam com o turismo), a fim 

de promover e estimular a participação na tomada de decisões. 

De acordo com Dias (2003, p. 147-149), os municípios ao construírem suas 

políticas municipais de turismo devem considerar alguns instrumentos para o 

desenvolvimento turístico sustentável: primeiro , é necessário identificar o modelo 

turístico que pode ser desenvolvido no município, tendo como premissa sua 

sustentabilidade, para isto, é preciso conhecer as condições em que se encontram 

os serviços e equipamentos turísticos. 

Em segundo lugar, devem-se considerar a urbanização e o grau de 

organização do território, pois há necessidade de se respeitar a identidade cultural 

propiciada pela organização territorial histórica, o patrimônio, a paisagem urbana. 

Em terceiro , lugar, está à gestão do turismo na escala local, que deve ser 

entendida num sentido amplo, do compartilhamento de responsabilidades entre o 

setor público e o setor privado, e com a participação ativa do terceiro setor. O 

fundamento dessa integração deve ser a articulação dos negócios privados com o 

bem-estar da comunidade local e a sustentabilidade dos recursos. Portanto, é 

importante assinalar a necessidade da administração municipal manter-se na 

liderança do processo do desenvolvimento turístico. 

Em quarto  lugar, há a necessidade de se criar uma “cultura turística” na 

comunidade local, ou seja, provocar o envolvimento das pessoas com o turismo 

como fonte de oportunidades para o município. 

Em quinto e último lugar, uma política de turismo deve vincular a promoção 

e a comercialização do produto com a qualidade do que é oferecido. 

Para o processo de formulação da política do turismo é importante observar 

algumas diretrizes traçadas por Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002, p. 299): 
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• a filosofia de turismo – define um princípio geral relacionado à forma como 
o turismo deverá ser conduzido; 
• à visão da destinação – determina como o destino imagina estar num 
futuro distante, geralmente de 5 a 10 anos; 
• aos objetivos e metas – estabelecem os resultados qualitativos e 
quantitativos que se espera alcançar; 
• aos limites – definem os parâmetros aceitáveis de desenvolvimento e de 
seus efeitos na sociedade, cultura e meio ambiente; 
• às estratégias de desenvolvimento – estabelecem os padrões de ações 
que permitem atingir os objetivos definidos para as diferentes áreas do 
turismo como oferta, demanda e organização estrutural. 

 

 

A isso, associa-se a necessidade de estabelecer indicadores que permitem o 

monitoramento da implementação da política, e que sirvam de subsídios para reagir 

às mudanças e reorganizar as prioridades, dando assim, à política, um caráter 

flexível e dinâmico (LICKORISCH; JENKINS, 2000 apud SOLHA, 2006, p. 95). 

Para Bramwell (2001, p. 378), o poder público dispõe de uma série de 

instrumentos que permitem implementar a política de turismo, os quais ele divide em 

quatro tipos principais: 

 

 

• o  encorajamento – produzidos por meio de ações que promovem a 
educação, disponibilizando a informação tanto para a comunidade local 
como para os investidores e para os próprios turistas. Algumas vezes, 
também, utilizam-se do efeito demonstração, quando o poder público deixa 
claro seu comprometimento com o desenvolvimento da atividade turística; 
• os incentivos financeiros – referem-se ao estímulo aos novos 
investimentos e, também, à promoção do desenvolvimento e da 
competitividade da  destinação; 
• os investimentos públicos – referem-se às ações de criação de infra-
estrutura básica, principalmente de acesso e, em alguns casos, até de infra-
estrutura turística; 
• a regulamentação – referem-se ao estabelecimento de regras com 
punições ou estímulos para que a operação do setor se desenvolva de 
forma aceitável. 

 

 

O processo de escolha, além de ser criterioso, deve avaliar sempre os 

resultados que podem ser obtidos. No entanto, observa-se que o poder público 

utiliza extensivamente desse instrumento quando pretende acelerar o crescimento 

do turismo. Além disso, é necessário considerar que a utilização de cada um dos 

instrumentos depende dos objetivos de desenvolvimento e das características de 

cada localidade. 
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O turismo é um grande indutor para promover o desenvolvimento do 

município, a melhoria das condições de vida para seus cidadãos e,  pode ser um 

importante aliado na gestão do patrimônio cultural e ambiental. Mas para que isto 

aconteça, é necessário estabelecer as bases de uma política municipal de turismo 

que vá ao encontro das necessidades da população local, e que esta acompanhe 

sua implantação através da participação ativa na discussão de um Plano de 

Desenvolvimento do Turismo em nível local (DIAS, 2003). 

Para isso, existe o Plano de Municipalização do Turismo (PMT) que em 

1992, a EMBRATUR escreveu um manual com o objetivo de ajudar os 

organizadores e aqueles que tomam decisões a nível municipal a implementarem 

um desenvolvimento de turismo sustentável nas comunidades locais (cidades, vilas, 

regiões, etc). 

 

 

2.1.3 Política Cultural 

 

 

Cultura é a natureza transformada pelo homem. Ao produzir cultura, os 

seres humanos transformam os objetos materiais e a si mesmos, suas 

mentalidades, seus comportamentos e, até certo ponto, seus corpos. A cultura 

constitui-se de modos de pensar, agir, sentir e dos artefatos criados pela vida social 

do homem (LAGO, 1996, 98-99). 

Edward Tylor (1832-1917) define cultura como: “todo complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, ou qualquer outra capacidade 

ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade”. 

Kroeber apud Laraia (2002, p. 48 - 49) traz algumas contribuições para a 

ampliação do conceito de cultura, relacionado aos seguintes pontos: 

 

 

1. A cultura, mais do que a herança genética, determina o comportamento 
do homem e justifica as suas realizações; 
2. O homem age de acordo com os seus padrões culturais. Os seus 
instintos foram parcialmente anulados pelo longo processo evolutivo por que 
passou; 
3. A cultura é o meio de adaptação aos diferentes ambientes ecológicos.  
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4. Em decorrência da afirmação anterior, o homem foi capaz de romper as 
barreiras das diferenças ambientais e transformar toda a terra em seu 
habitat; 
5. Adquirindo a cultura, o homem passou a depender muito mais do 
aprendizado do que a agir através de atitudes geneticamente determinadas; 
6. Como já era do conhecimento da humanidade, desde o Iluminismo, é 
este processo de aprendizagem (socialização ou endoculturação, não 
importa o termo) que determina o seu comportamento e a sua capacidade 
artística profissional; 
7. A cultura é um processo acumulativo, resultante de toda a experiência 
histórica das gerações anteriores. Este processo limita ou estimula a ação 
criativa do indivíduo. 

 

 

Cultura não significa veneração da tradição pela tradição, porque já seria um 

projeto de subdesenvolvimento. Ela não é reação ao desenvolvimento, mas a 

reivindicação certíssima do autodesenvolvimento, da autopromoção, da auto-

sustentação. É o fomento daquela qualidade de vida que a comunidade, de forma 

crítica e autocrítica, define como mais relevante e desejável. É a reação ao imposto 

de fora, àquilo que descaracteriza, que violenta a identificação comunitária. (DEMO, 

1982). 

Tudo que o homem faz, este aprendeu com os seus semelhantes e não 

decorre de imposições originadas fora da cultura. 

O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os 

diferentes comportamentos morais e corporais, são assim produtos de uma herança 

cultural, ou seja, o resultado de uma determinada cultura. 

Portanto, os indivíduos de culturas diferentes podem ser facilmente 

identificados por uma série de características, tais como o modo de agir, vestir, 

caminhar, comer, sem mencionar a evidência das diferenças lingüísticas, o fato de 

mais imediata observação empírica. 

O fato de que o homem vê o mundo por meio de sua cultura tem como 

consequência a propensão em considerar o seu modo de vida como o mais correto 

e o mais natural. 

Ao longo dos anos, a cultura vem sendo alvo de discussão, principalmente 

quando se fala de desenvolvimento, os aspectos culturais fazem parte do processo 

de desenvolvimento. A Recomendação da Década Mundial do Desenvolvimento 

Cultural, que resultou na Conferência Mundial do México em 1982, conceitua: 
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[...] como um conjunto de características espirituais e materiais, intelectuais 
e emocionais que definem um grupo social (...) engloba modos de vida, os 
direitos fundamentais da pessoa, sistemas de valores, tradições e crenças; 
e desenvolvimento como um processo complexo, holístico e 
multidimensional que vai além do crescimento econômico e integra todas as 
energias da comunidade (...) deve estar fundado no desejo de cada 
sociedade de expressar sua profunda identidade. (UNESCO, 2003, p. 13). 

 

 

Depois do México, veio, em 1986, o Relatório Bruntland, que em seu 

documento final, Nosso Futuro Comum, introduziu conceitos de sustentabilidade e 

de biodiversidade, ambos transportados, trazendo avanços importante, para o 

campo da cultura. Não há hoje, por exemplo, programa ou projeto de reabilitação de 

sítios históricos que não adote a preservação sustentada como um princípio 

norteador, ainda que com variados graus de eficiência e conceitos de 

sustentabilidade frequentemente parciais. 

A década seguinte é marcada pela criação da Comissão Mundial de Cultura 

e pelo relatório Javier Perez de Cuellar, Nossa diversidade criadora , publicado em 

1995, o relatório acrescenta que o desenvolvimento não tem que ser apenas 

sustentável, mas cultural. Por último, em 1998, a Conferência de Estocolmo sobre 

Políticas Públicas Culturais para o Desenvolvimento fixa objetivos, como a adoção 

da política cultural como chave de estratégia de desenvolvimento, a promoção da 

criatividade, da participação na vida cultural e da diversidade cultural e linguística 

(UNESCO, Brasil, 2003). 

 

 

Uma nação se caracteriza mais pela sua cultura do que pelas instituições 
políticas, pela sua economia, pelo seu poder militar, pelo seu próprio 
Estado. Por isto, é que a história testemunhou muitas vezes a nação 
sobreviver ao Estado derrotado pela guerra, à economia em colapso; ao 
poder militar destruído; as instituições políticas desmanteladas, nas 
voragens  das crises, guerras  e revoluções. (...) A integração histórica da 
cultura com a nação e da nação com o Estado é que sempre levou o 
Estado, embora muitas vezes sem consciência jurídica deste dever, a 
estimular a cultura. (ARINOS, apud VILAÇA, 1984, p. 74). 

 

 

A cultura é uma potencialidade para o desenvolvimento social, ela precisa 

estar nas agendas governamentais, saindo da posição subalterna a que costuma 

estar, à condição de questão estratégica. 
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É importante a preservação da cultura, a valorização da identidade cultural, 

sem deixar de lado a perspectiva da sustentabilidade. Assim quando discutir cultura, 

deve-se considerar necessariamente a vertente da geração de emprego, renda e 

negócios. Por isso, alguns dados são importantes: 

 

 

− No Brasil, a cultura movimenta cerca de R$ 7 bilhões por ano. Em Estados 
como a Bahia, por exemplo, há estimativas indicando que o PIB cultural gira 
em torno de 4,4%. Além disso, grandes eventos, como Parintins e 
Oktoberfest, movimentam milhões de reais em cidade de pequeno e médio 
porte, sem contar o impacto do carnaval carioca e de Pernambuco. 
− O setor cresce em ritmo acelerado, em função das inovações tecnológicas 
e pela globalização a economia. 
− O comércio eletrônico, por exemplo, vem impulsionando fortemente esse 
mercado, pela venda de livros, CDs, artesanato e pinturas pela internet. 
− O mercado dos patrocínios culturais, assumidos pelas grandes empresas 
privadas apresenta vasta oportunidade de crescimento (UNESCO, Brasil, 
2003). 

 

 

Além da geração de postos de trabalho, diretos e indiretos, a cultura também 

faz suas interfaces com o turismo, o terceiro setor e a educação. 

Conforme pesquisa realizada pela EMBRATUR, em 1998, o turismo cultural 

ocupa o primeiro lugar na preferência dos nossos turistas internos, que movimentam 

70% da receita do setor. 

Outra forma de demonstrar a competência econômica da cultura está 

presente nas empresas brasileiras que tomaram consciência de que o poder público, 

sozinho, não pode mais responder pela solução de todos os problemas nacionais e 

estão investindo intensamente em projetos culturais, à medida que possibilita o uso 

de incentivos fiscais, poderá propiciar a realização de projetos socioculturais 

voltados para a auto-organização e a auto-sustentabilidade das comunidades 

beneficiadas. 

As Instituições, ao pensarem em ações e políticas públicas culturais, 

precisam inserir a participação da comunidade nas tomadas de decisões. O apoio 

pode orientar-se principalmente no levantamento das características culturais das 

comunidades, das regiões e do povo em geral. 

A comunidade precisa se preservar dos marginais culturais, formados pelos 

migrantes. Quanto maior a disparidade entre a cultura de origem e a nova, maior a 

possibilidade de desintegração cultural (LAGO, 1996). 
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A cultura é feita de teias de significação que nos permitem a construção do 

entendimento, para a inclusão social, para a superação da pobreza, para a defesa 

do meio ambiente e as condições para a paz. Estas diferentes dimensões e funções 

da cultura têm por objetivos estratégicos tanto reconhecer a complexidade do termo 

como o de ressaltar a sua importância “funcional” para o desenvolvimento social e 

pessoal. 

Para exemplificar uma ação social muito específica e embasada na 

valorização da cultura e das identidades culturais, será apresentado o Programa 

Artesanato Solidário, concebido pelo Conselho do Programa Comunidade Solidária 

e que contou, no seu início, com a parceria financeira da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). (UNESCO, 2003). 

Esse programa surgiu com o objetivo de minorar os efeitos da seca em 

comunidade pobres nas regiões Nordeste e Norte de Minas Gerais, por meio, do 

desenvolvimento de projetos locais de incentivo à geração de renda. No contexto 

específico de uma política cultural, o Programa Artesanato Solidário atua na esfera 

do que a UNESCO, desde 1989, reconhece como cultura tradicional e popular. Ele  

tem por objetivo revitalizar o artesanato tradicional como uma manifestação da 

cultura popular brasileira e, por meio desta revitalização, gerar renda. 

 

 

O artesanato tradicional é aquele que faz parte do modo de vida das 
pessoas que o realizam. Seguindo padrões estéticos próprios e transmitidos 
espontaneamente de geração para geração, muitas vezes utilizando 
matéria-prima disponível nas regiões onde ele é feito. (UNESCO, 2003, p, 
45). 

 

 

Este projeto atingiu até o ano de 2002, 2400 artesãos de 13 estados 

brasileiros, sem contar suas famílias, o que chegaria numa ordem de dez mil 

pessoas. (UNESCO, 2004). 

Para atingir os objetivos de revitalizar o artesanato tradicional e gerar renda, 

o Programa adota três estratégias: 

a) Promoção de diálogo entre os próprios artesãos: (incentivar a 

organização à formação de associações/cooperativas, realização de oficinas, etc); 
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b) Troca e o diálogo entre os artesãos e seus produtos: (padronização ou 

atualização das medidas, exemplo: um jogo americano deve ter sempre o mesmo 

tamanho); 

c) Diálogo entre os artesãos e o mercado consumidor: (manter a identidade 

do artesanato, trabalhar com as características locais); 

Estas estratégias têm, como resultados imediatos, a melhoria da qualidade 

do produto, o trabalho coletivo dos artesãos e o aumento da renda para os artesãos. 

O trabalho com o artesanato de tradição, objeto do Programa Artesanato 

Solidário, demonstra que é possível associar projeto cultural e social específico, 

desde que se tenha como alvo a educação continuada, capaz de propiciar a inclusão 

dos setores direta ou indiretamente envolvidos na ação. A missão é contribuir para 

transformar os artesãos em protagonistas do desenvolvimento social. 

Quando se fala em políticas públicas culturais, é importante lembrar que o 

Plano Nacional da Cultura (PNC) que tem por finalidade o planejamento e 

implementação de políticas públicas de longo prazo para a proteção e promoção da 

diversidade cultural brasileira, diversidade que se expressa em práticas, serviços e 

bens artísticos e culturais determinantes para o exercício da cidadania, a expressão 

simbólica e o desenvolvimento socioeconômico do País, tramita na Câmara dos 

Deputados desde 2006. 

Entre os objetivos previstos, destacam-se: 

a) fortalecimento institucional e definição de políticas públicas que 

assegurem o direito constitucional à cultura; 

b) proteção e promoção do patrimônio e da diversidade étnica, artística e 

cultural; 

c) ampliação do acesso à produção e fruição da cultura em todo o território; 

d) inserção da cultura em modelos sustentáveis de desenvolvimento 

socioeconômico; 

e) estabelecimento de um sistema público e participativo de gestão, 

acompanhamento e avaliação das políticas culturais. 

Enfim, o setor cultural está organizado, pois existem várias instituições e 

incentivos fiscais para projetos desta natureza, basta os governantes acreditarem 

cada vez mais nas potencialidade que a cultura pode trazer para o desenvolvimento 

econômico e social da região e investir / incentivar a realização de projetos e 

eventos que se propiciem da cultura em benefício da cidade. 
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2.2 INSTITUIÇÕES: ARRANJOS INSTITUCIONAIS, REDES, A RRANJOS 

PRODUTIVOS LOCAIS E ARRANJOS SOCIOPRODUTIVOS DE BAS E 

COMUNITARIA 

 

 

Sabe-se que as Instituições são fundamentais para o desenvolvimento das 

Comunidades do entorno da microbacia do Rio Sagrado, por isso, a importância de 

discuti-las.  

Uma Instituição é uma regularidade de comportamento ou uma regra que 

tem aceitação geral pelos membros de um grupo social, que especifica 

comportamentos em situações específicas, e que se auto policia ou é policiada por 

uma autoridade externa. (RUTHERFORD, 1994, p. 182). 

As Instituições não apenas definem e delimitam o conjunto de ações 

disponíveis para os indivíduos, elas simultaneamente são moldadas pelos indivíduos 

e tornam suas interações possíveis. (VANBERG, 1993, p. 189). 

Para haver políticas públicas são necessários Instituições que regularizam e 

promovam ações de desenvolvimento territorial, em qualquer área de atuação, 

incluindo as discutidas nesta dissertação: turismo, cultura e meio ambiente.  

Scott (1995, p. 33) diz que: 

 

Instituições consistem em estruturas e atividades cognitivas, normativas e 
regulativas que proporcionam estabilidade e sentido ao comportamento 
social. As Instituições são transportadas por vários portadores – culturais, 
estruturais e rotinas – e estes operam por níveis múltiplos de jurisdição.  
 

 

O interessante seria que as Instituições estivessem organizadas em forma 

de Arranjo institucional, o qual facilitaria nas discussões e no desenvolvimento das 

ações em prol das comunidades, minimizando esforços e maximizando a qualidade 

na prestação de serviços. 

 Arranjo Institucional é o conjunto de interrelacões de entidades e normas 

legislativas que tem a finalidade de organizar as atividades societárias de modo a 

alcançar objetivos sociais. (SAMPAIO, 2004 apud FOX, 1976). 

Sampaio (2004, p. 41-56) aborda a temática arranjos institucionais a partir 

da importância do espaço local, processo participativo e sociedade civil, sendo estas 

condições fundamentais para o desenvolvimento sustentável. 
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Sampaio (1996, p.1) enuncia, ainda, que “o processo de planejamento que 

promove o desenvolvimento, sobretudo local, a partir da participação efetiva da 

sociedade com um todo, pode ser entendido como um arranjo institucional para o 

desenvolvimento sustentável.” 

Toda a organização tem a intenção de se constituir por meio da ação, em 

um ato social singular, desenvolvendo sistemas de defesa quando se sente em 

posição de minoria, de marginalidade ou rejeitada3. (ENRIQUEZ, 1996). Porém, a 

organização tenta se tornar visível, isto é, reconhecida e aceita no meio onde se 

desenvolve. Enriquez (1996) acrescenta ainda que: 

 

 

A partir do momento em que a organização souber encontrar um caminho 
(ou vários) apropriado, em que souber se tornar visível, começa o trabalho 
de institucionalização de suas condutas e converte-se em um pólo essencial 
para as demais. 

 

 

Loiola e Moura (1996) explicam que, no campo do Estado, as redes 

representam formas de articulação entre agências governamentais e/ou com redes 

sociais, organizações privadas ou grupos que lhes permitem enfrentar problemas 

sociais e implementar políticas públicas, formando assim, redes institucionais. 

“Redes institucionais são coordenações ou comissões formais que 

reagrupam instituições engajadas nas mesmas políticas. Sua composição e suas 

missões são geralmente impostas por uma regulamentação”.  (LOIOLA; MOURA, 

1996). 

                                                 
3 Enriquez (1996) define uma organização como um sistema cultural, simbólico e imaginário, aonde a 
combinação dos três conduz ao que o autor denomina de “cultura organizacional”. Para isso define os 
três sistemas: o sistema cultural é o que deve desenvolver em torno de um mito comum, para função 
afetiva conta com o mito como função identificatória, fazendo as pessoas se identificarem com o 
personagem mitológico, que provoca na comunidade pensamento, atitude e condutas. Toda 
organização cria um tecido afetivo, certo tipo de cultura, que estabelece um sistema de valores, 
orientação e socialização. O sistema simbólico onde a criação de símbolos cria raízes, onde toda a 
organização desenvolve dois imaginários, o ilusório e o motor. O ilusório corresponde a uma imagem 
global de si própria, onde passa aos membros da organização uma idéia de estrutura que lhes retribui 
o que há de melhor. O imaginário motor é dinâmico e inventivo, permite projetos individuais ou 
coletivos, dando gosto e desejo de realizar seus projetos através de uma transformação do mundo 
exterior. Assim a cultura de uma organização é a combinação do sistema cultural, simbólico e 
imaginário. 
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A interação entre organizações, enquanto rede parece funcionar como uma 

tentativa de ampliar o leque de parceiros, para viabilizar projetos em comum, 

surgindo assim, novas relações entre Estado e Sociedade. 

As redes são formadas por Instituições, Hall e Taylor (2003) abordam esta 

discussão a partir do neoinstitucionalismo, o qual se baseia em três escolas de 

pensamentos: o institucionalismo histórico, o institucionalismo da escolha racional e 

o institucionalismo sociológico. O institucionalismo histórico define a instituição de 

modo global, como: procedimentos, protocolos, normas e convenções oficiais e 

oficiosas inerentes à estrutura organizacional da comunidade política ou da 

economia política. Na segunda escola de pensamento, os teóricos importavam o 

domínio da ciência política. Já a terceira escola de pensamento, o institucionalismo 

sociológico, é um neoinstitucionalismo que se desenvolveu na Sociologia. 

As teorias das três escolas são importantes. Na ótica da escolha racional, a 

origem das instituições é apresentada de modo dedutivo; no caso do 

institucionalismo histórico parece predominar a indução;  no sociológico, pede uma 

atenção especial aos processos de conflitos. Hall e Taylor (2003) sugerem o 

intercâmbio entre essas diferentes escolas, pois cada uma parece suprir uma 

explicação parcial das forças ativas, numa dada situação, ou exprimir dimensões 

diferentes do comportamento humano e do impacto das instituições. 

Estas três teorias estão presentes na estruturação da comunidade, pois 

segundo Enriquez (1996, 33-34): 

 

 

[...] a comunidade aparece como um “paraíso”, como um tipo de gueto 
protetor e seguro, onde as diferenças não são admissíveis, ou, ao contrário, 
como um lugar sem características massificados, onde as pessoas podem 
se conduzir de maneira variada, trocar e confrontar experiências e idéias, 
exprimir por vezes seu desacordo, mas mantendo um tecido social coeso, 
que lhes permite viver os problemas e as dificuldades com lucidez e sem 
muita angústia. 

 

 

Todo ser humano vive em uma comunidade, seja ela urbana, pesqueira, 

agrícola; não importa qual seja, é necessário respeitar as diferenças, contribuir para 

o desenvolvimento local, saber envolver e fazer proveito dos arranjos institucionais e 

das políticas públicas cabíveis. 
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Para Furtado (2001), arranjos institucionais são formas como se definem os 

papéis, funções e regras de relacionamento entre atores. Pode-se dizer que se trata 

de acordos e contratos entre agentes específicos, através dos quais eles irão 

cooperar ou competir numa dada situação. Estes acordos são necessários para 

orientar as ações de desenvolvimento econômico, social e ambiental, pois objetiva 

mostrar quais são as possibilidades e limitações, isto é, as regras que irão orientar 

as ações futuras. 

A principal função de um arranjo institucional é construir acordos em torno 

da implantação de projetos de interesse do território, catalisando habilidades e 

competências dispersas em um conjunto de organizações e agentes, públicos e 

privados, individuais e coletivos, e operar estes atributos colocando-os a serviço do 

território (BRASIL; MDA, 2007). 

 

 

 

2.2.1 Redes 

 

 

O conceito de arranjo institucional está relacionado com a denominação de 

rede pelo fato de ambos tratarem de interrelacionamentos presentes entre os atores 

sociais. 

 

 

Uma estrutura social com base em redes é um sistema aberto altamente 
dinâmico suscetível de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio. Redes são 
instrumentos apropriados para a economia capitalista baseada na inovação, 
globalização e concentração descentralizada; para o trabalho, trabalhadores 
e empresas voltadas para a flexibilidade e adaptabilidade; para uma cultura 
de desconstrução e reconstrução contínuas, para a política destinada ao 
processamento instantâneo de novos valores e humores públicos; e para 
uma organização social que vise a suplantação do espaço e a invalidação 
do tempo. (CASTELLS,  2000,p. 497) 

 

 

Castells (2000) não é propriamente um defensor de redes como forma de 

organização, mas um analista que visa compreender as novas dinâmicas sociais, 

culturais, políticas e econômicas da chamada sociedade da informação. Para  
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Castells (2000), esta nova diagramação social “ignora as funções não essenciais, os 

grupos sociais  subordinados e os territórios desvalorizados”.  O autor ressalta ainda 

que, embora as pessoas, atividades e locais do mundo sejam vivenciados 

concretamente, seu sentido estrutural deixa de existir, incluído na lógica invisível da 

metarrede em que se produz valor, criam códigos culturais e se decidem poder. 

Por outro lado, as redes se tornaram a principal forma de expressão e 

organização coletiva, no plano político e na articulação de ações de grande 

envergadura, de âmbito nacional ou internacional, das ONGs e dos novos 

movimentos sociais. (BRASIL; WWF, 2003). 

No Brasil, o fenômeno da organização dos movimentos sociais em redes 

inicia-se nos anos 60, em função da necessidade da articulação dos atores políticos 

democráticos em luta contra a ditadura, pela democratização e direitos humanos. No 

entanto, foi somente no final dos anos 80, inícios dos anos 90, a partir do uso de 

sistemas pioneiro de comunicação à distância por meio de computador, que a 

discussão em rede passou a ter uma nova dimensão, uma função explícita e 

reconhecida e um papel político decisivo na conquista e manutenção dos direitos 

sociais no país. (BRASIL; WWF, 2003). 

“A formação e o desenvolvimento de redes vem ganhando relevância não só 

para as economias de vários países industrializados, como também para os 

chamados países emergentes, ou de economia em desenvolvimento”. (AMATO 

NETO, 2000, p. 34). Este relacionamento cooperativo de empresas está sendo 

tratado por estudiosos como aglomerados industriais, distritos ou clusters. 

Porter (1999, p. 211) conceitua aglomerado como “um agrupamento 

geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas e instituições 

correlatas numa determinada área, vinculadas por elementos comuns e 

complementares”. 

Porter completa dizendo, ainda, que: 

Os aglomerados assumem diversas formas, dependendo de sua 
produtividade e sofisticação, mas a maioria inclui empresas de produtos e 
serviços finais, fornecedores de insumos especializados, componentes, 
equipamentos e serviços, instituições correlatos. Os aglomerados 
geralmente também incluem empresas em setores a jusante (ou seja, 
distribuidores ou clientes), fabricantes de produtos complementares, 
fornecedores de infra-estrutura especializada, instituições governamentais e 
outras, dedicada ao treinamento especializado, educação, informação, 
pesquisa e suporte técnico ( como universidades, centros de altos estudos e 
prestadores de serviços de treinamento vocacional), e agência de 
normatização. Os órgãos governamentais com influência significativa sobre 
o aglomerado seriam uma de suas partes integrantes. Finalmente, muitos 



 
 

 

41 

aglomerados incluem associações comerciais e outras entidades 
associativas do setor privado, que apóiam seus participantes (PORTER, 
1999, p. 211). 

 

 

Estes aglomerados produtivos, também clamados de arranjos produtivos, 

podem ser representados por distritos industriais, clusters, redes e outros. 

Para Porter (1999, p. 234), “frequentemente, as empresas, dentro de um 

aglomerado, são capazes de perceber com maior clareza e rapidez as novas 

necessidades dos compradores”. 

No caso das comunidades do entorno da Microbacia  do Rio Sagrado, elas 

poderiam estar trabalhando em aglomerados/redes para além de se unirem, 

fortalecer a capacidade de inovar, desenvolvendo serviços e produtos para os 

visitantes, sem gerar concorrência, pois cada morador em potencial desenvolverá 

sua propriedade de acordo com seu atrativo, seja através da sua cultura, história, 

suas belezas naturais, seu saber, sua pousada, sua gastronomia, suas plantações, 

entre outras. 

Zacarelli (apud Alves, 2008, p. 33) aponta nove requisitos para que um 

cluster seja completo: (Ver Quadro 1) 

 

Alta concentração geográfica - Grande concentração de empresas de 

um mesmo segmento; 

- Tratando-se de produtos simples, a 

concentração de empresas poderá ser 

local, limitando-se a uma única cidade; 

Em relação a produtos complexos, a 

concentração de empresas poderá se 

estender por várias cidades. 

Existência de todos os tipos de 

empresas e instituições de apoio, 

relacionados com o produto/serviço do 

cluster. 

- Na área geográfica, seja local ou 

regional, deverão existir empresas, que 

no conjunto de suas operações, 

executem todas as atividades para a 

elaboração do produto, desde o início do 

processo até a concentração final. 
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Empresas altamente especializadas. - Empresas atuando em atividades 

especializadas, ou seja, cada empresa 

faz aquilo em que possui excelência no 

processo produtivo; 

Presença de muitas empresas de cada 

tipo. 

- Elevado número de empresas atuantes 

no mesmo processo produtivo, 

garantindo a complementaridade e 

principalmente a competição dentro do 

cluster. 

Total aproveitamento de materiais 

reciclados ou subprodutos 

- A ação conjunta das empresas viabiliza 

economicamente a reciclagem de 

materiais. 

Grande cooperação entre as empresas. - A relação de cooperação é natural, no 

entanto, se for coordenada poderá 

atingir maiores níveis de eficiência; 

- Não há uma explicação específica da 

relação de cooperação; ela ocorre pela 

própria existência do cluster. 

Intensa disputa: substituição seletiva 

permanente. 

- A similaridade das empresas torna a 

disputa mais acirrada, sendo necessário 

que cada empresa procure errar menos. 

Uniformidade de nível tecnológico. - Todas as empresas devem dispor das 

mesmas alternativas tecnológicas, pois 

no momento em que algumas se 

destacam tecnologicamente mais que 

outras, perde-se o requisito de intensa 

disputa. 

Cultura de sociedade adaptada às 

atividades do cluster. 

- Os modelos mentais dos empresários e 

da sociedade em geral deverão estar 

voltados para a cultura do cluster 

entendendo o seu funcionamento e suas 

prerrogativas. 

Quadro 1: Requisitos para o cluster  ser completo 
Fonte: Zacarelli (apud Alves, 2008, p. 33) 
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No Brasil, de acordo com Zuanazzi (2004, p. 30), “o conceito de cluster tem 

evoluído e atualmente tem sido muito utilizado o termo “Arranjos Produtivos Locais – 

APLs” associado quase que exclusivamente às pequenas empresas e ao 

desenvolvimento territorial regional”. 

 

 

2.2.2 Arranjos produtivos locais 

 

 

Sampaio, Berberi e Dreher (2006, p.2) baseados em conceitos de outros 

autores fazem a seguinte distinção entre cluster e APLs: 

 

 

Diferentemente dos clusters, o APL concentra-se em micro e pequena 
empresas. Os clusters são agrupamentos de empresas em uma região com 
sucesso extraordinário em determinado setor de atividade econômica na 
qual há predominância de grandes empresas (PORTER, 1998 e ALBAGLI, 
BRITO, 2002). O APL seria um estágio anterior ao que se denomina 
sistema produtivo e inovativo local, que compreendem arranjos produtivos 
em que interdependência, articulação e vínculos consistentes resultam em 
interação, cooperação e aprendizagem, com potencial de gerar o 
incremento da capacidade inovativa endógena, da competitividade e do 
desenvolvimento local  (LASTRES; CASSIOLATO, 2003 a; 2003b). 

 

 

Os APLs representam redes de empresas ligadas pela mesma cadeia 

produtiva, fortemente interdependente e intensamente articuladas. Essas empresas 

são integradas em sistemas colaborativos de produção e inovação, formando 

parcerias e alianças estratégicas. As empresas organizadas dessa forma estão em 

melhor posição competitiva do que aquelas que atuam de forma isolada (BRAGA; 

MAMBERTI, 2004). 

Arranjos Produtivos Locais (APL) são “agrupamentos de empreendimentos 

de um mesmo setor, concentrados em uma determinada área geográfica, que 

interagem e compartilham de uma cultura.” (SILVEIRA et al., 2005, p.2). Esta forma 

de organização e cooperação entre empresas tem por objetivo tornar as empresas 

mais fortes e competitivas. Os arranjos produtivos locais fortaleceram-se diante dos 

impactos provenientes do advento da globalização, estimulando micro e pequenas 

empresas a se unirem. 
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O SEBRAE (2003, p. 12) define APLs da seguinte forma: 

 

 

Arranjos Produtivos Locais são aglomerados de empresas, localizadas em 
um mesmo território, que representam especialização produtiva e mantém 
algum vínculo de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre 
si e com outros atores locais tais como: governo, associações empresariais, 
instituições de crédito, ensino e pesquisa. 

 

 

Cassiolato, Spaziro e Lastres (2004, p. 9) definem e diferenciam Sistemas 

Produtivos e Inovativos Locais (SPILs) e Arranjos Produtivos Locais (APLs): 

 

 

[...] sistemas produtivos e inovativos locais – SPILs – são aglomerados de 
agentes econômicos, políticos e sociais, localizados em um mesmo 
território, com foco em um conjunto específico de atividades produtivas e 
que apresentam vínculos expressivos de interação, aprendizagem e 
capacitação produtiva e inovativa. 
Geralmente incluem empresas – produtoras de bens e serviços finais, 
fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de serviços, 
comercializadoras, clientes, etc, cooperativas, associações e 
representações – e demais organizações voltadas à formação e treinamento 
de recursos humanos, informação, pesquisa, desenvolvimento e 
engenharia, promoção, financiamento, regulação, etc. Já o termo Arranjos 
Produtivos Locais foi cunhado para caracterizar aquelas aglomerações 
produtivas onde nem todos esses atores encontram-se presentes e não 
apresentam significativa articulação entre os agentes e que, portanto, não 
podem ser caracterizadas como sistemas. 

 

 

Os APLs apresentam duas características importantes: a cooperação e a 

competição. Nos APLs é possível testemunhar sinergias extremamente benéficas 

entre os empreendimentos que são o resultado entre cooperação e concorrência 

(SACHS, 2003). 

Neste contexto, as definições de sistemas locais de produção comungam 

três características básicas: interação entre pequenas e médias empresas, a 

proximidade geográfica (território delimitado) e/ou setorial (especialização em uma 

atividade, profissão ou produto), apoio sobre uma rede (teia) de relacionamento. 

Muitos atores observados, referem-se a Arranjos Produtivos Locais (APLs), de 

maneira indistinta, como distritos ou clusters. Mesmo que apresentem diferentes 

formas de cooperação e competição, as empresas e instituições envolvidas nesses 
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sistemas objetivam corrigir, de forma coletiva, as falhas nos mercados em que 

atuam, favorecendo a formação de uma comunidade sociocultural que atua 

ativamente na construção de conhecimento e produção (ALVES, 2007). 

Pinheiro e Lima (2004) apresentam as variáveis determinantes dos Arranjos 

Produtivos Locais, como pode ser observado na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Variáveis do APL 
Fonte: Pinheiro; Lima (2004) 

 

A simples proximidade geográfica entre empresas não caracteriza um APL, 

é necessário, portanto, que seja compartilhada uma cultura comum, na qual se 

tenham os mesmos objetivos e valores. A mesma idéia norteia muitas empresas nas 

quais a simples aglomeração de funcionários não é suficiente para garantir bons 

resultados. É necessário que estes indivíduos estejam comprometidos e envolvidos 

pela cultura da empresa para assegurar a conquista de bons resultados. A presença 

de vínculos e articulações é indispensável para um APL. 

Outra questão relevante, ao se discutir os APLs é a territorialidade. Num 

APL, o território é percebido não só na sua dimensão material, mas também definido 

como um campo de forças, uma teia ou rede de relações sociais que se organizam 

em um determinado espaço. (SEBRAE, 2007). 

Silveira (2005, p.5) destaca que “para que os APLs tenham força e consigam 

se adaptar frente às mudanças mercadológicas faz-se necessário o estabelecimento 
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de uma governança4 inteligente e eficaz, que seja aceita e respeitada pela 

comunidade que forma o APL.” 

Um APL auxilia as empresas de todos os tamanhos e, particularmente, 

médias e pequenas empresas, incentivando a ultrapassarem barreiras ao 

crescimento e a comercializarem seus produtos em mercados nacionais e até 

internacionais (SACHS, 2003). 

Dentre as várias parcerias que existem hoje no país, no âmbito dos arranjos 

produtivos locais, destaca-se a cooperação firmada entre o SEBRAE, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Promos (Agência de promoção de 

Negócios da Câmara de Comércio de Milão).). Nesta parceria, estão sendo 

desenvolvidos quatro grandes projetos: o pólo de Moda Íntima de Nova Fraiburgo 

(RJ); o de Madeira e Móveis de Paragominas (PA); o de Confecções e Artesanato 

de Tobias Barreto (SE); e o de Calçados de Campina Grande (PB). (FALCÃO, 

2007). 

No arranjo produtivo local calçadista de Campina Grande, na Paraíba, as 

empresas aumentaram suas vendas para o exterior em média de 355%, no período 

de 2002 a 2006.  No arranjo de moda íntima de Nova Fraiburgo, a remuneração 

média dos empregados cresceu 199%. No mesmo período, a prefeitura municipal 

criou o Centro de Formação para os Trabalhadores do Setor de Moda Íntima, onde 

já foram capacitados mais de 600 profissionais. Em Paragominas, no arranjo 

produtivo moveleiro, o Governo do Estado do Pará reduziu a alíquota de ICMS de 

12% para 5%, uma diminuição expressiva e, o percentual de empresas formalizadas 

saltou de 25% para 75%. O arranjo produtivo de Tobias Barreto, em Sergipe, o 

volume de produção do Pólo de Confecção de Artesanato cresceu 74% desde 2002 

(FALCÃO, 2007). 

                                                 
4Governança é a capacidade de administrar, ou mais especificamente, a capacidade que os governos 
têm de criar condições e de responder as demandas da sociedade. Em se tratando da governança 
social ou democrática, essa capacidade de governar pressupõe uma administração participativa que 
envolve as populações locais na elaboração, monitoramento e, em alguns casos, na execução de 
políticas públicas. (Brasil, 2007). 
Para Diniz (1996) governança é a capacidade de ação do Governo na implementação das políticas e 
consecução das metas coletivas, entendendo também como o conjunto dos mecanismos e 
procedimentos que relacionam-se com a dimensão participativa e plural da sociedade , incorporando 
visões dos seus vários segmentos. 
Humphrey e Schmitz (2000) utilizam o termo governança para descrever os processos de 
coordenação dos agentes de um determinado sistema produtivo, em suas várias esferas de 
relacionamento, ou seja, entre os setores públicos e privados, em nível local, regional ou global. 
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O conceito de Arranjo Produtivo Local também pode ser aplicado ao setor do 

turismo. O turismo envolve amplas relações intersetoriais sendo necessário 

identificar, organizar e articular a sua cadeia produtiva para fazer-se uma análise 

sistêmica. Este enfoque integrado colabora significativamente para o 

desenvolvimento de políticas administrativas e para o planejamento turístico. 

A metodologia utilizada e as explicações que se seguem baseiam-se na obra 

de Barbosa e Zamboni (2000, apud MANBERTI; BRAGA, 2004). O mapeamento do 

arranjo produtivo do turismo é feito a partir de uma representação gráfica composta 

por cinco anéis concêntricos que descrevem a posição ocupada por cada um dos 

atores e as correlações que eles estabelecem entre si, como mostra a Figura 2. 

 

 

Figura 2: Anéis concêntricos do arranjo produtivo t urístico 
Fonte: Mambarti e Braga (2004, p. 6, apud BARBOSA e ZAMBONI, 2000) 

 

Para uma análise aprofundada de um arranjo produtivo turístico é 

fundamental fazer-se um levantamento de dados qualitativos e quantitativos dos 
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atores referentes a cada um dos anéis apresentados, objetivando um diagnóstico 

apurado da situação atual da cadeia produtiva. 

Após esta avaliação da cadeia produtiva do turismo é que será possível 

localizar o estágio de desenvolvimento do arranjo produtivo e identificar as 

potencialidades e os pontos que estão prejudicando uma integração competitiva. 

Este diagnóstico fornecerá instrumentos para a criação de ações estratégicas que 

fomentem soluções para as fragilidades detectadas, desafio que cabe tanto ao setor 

público quanto à iniciativa privada. 

 

 

2.2.3 Arranjos socioprodutivos de base comunitária 

 

 

Diferente das APLs existem as APL.Com - Arranjos Socioprodutivos de Base 

Comunitárias, que é uma “organização econômica, originada da livre associação dos 

trabalhadores, com base em princípios de autogestão, cooperação, eficiência e 

viabilidade”. (GAIGER, 2003, p, 135). Sendo uma estratégia de sobrevivência de 

comunidades tradicionais, permitindo que protagonizem seus modos de vida 

próprios, tornando-se uma alternativa possível à sociedade de consumo que se quer 

menos hegemônica. 

O APL.Com potencializa o chamado turismo comunitário ou é uma estratégia 

para que populações tradicionais, independente do grau de descaracterização frente 

a hegemonia das sociedades urbanas industriais, sejam protagonistas de seus 

modos de vida, ou seja, enquanto a APL.Com potencializa modos de produção, o 

turismo comunitário prioriza modos de vida. (SAMPAIO, 2005). 

Tem-se como desafio transpor as barreiras da racionalidade econômica 

meramente utilitarista e incorporar os aspectos ecológicos, econômicos e sociais 

quando se pensar no desenvolvimento de uma comunidade. Entende-se que a 

comunidade é um tema transversal à questão da territorialidade, como é a questão 

de gênero e da pobreza, isto é: um problema global, entretanto, evidencia-se 

importância de ação territorial. (SAMPAIO, 2005). 

Uma rede de esforços socioprodutivos, qualificados como participativos e 

associativos, onde predomina o reconhecimento do território e se valoriza o 

conhecimento tradicional-comunitário. Objetiva-se transpor as barreiras da 
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racionalidade econômica meramente utilitarista e incorporar os aspectos ecológicos, 

econômicos e sociais quando se pensar no desenvolvimento de uma comunidade. É 

também, uma iniciativa de busca de agregar valor aos pequenos 

socioempreendimentos, cujas chances de sobrevivência diante da atual economia 

de mercado são mínimas. (ALVES, 2007). 

 

 

Assim quando se trata do arranjo socioprodutivo se está privilegiando 
grupos organizados ou quase organizados articulados, chamados de 
empreendimentos compartilhados, e que sobrevivem sob a égide da 
economia de mercado, entretanto, preservando sua dinamicidade 
comunitária. Isto é, que arranjos socioprodutivos possam ser considerados 
como uma estratégia que fomente comunidades informais e protagonizarem 
seus modos de vida próprios, tornando-se uma alternativa possível à 
sociedade de consumo que se quer menos hegemônica (SAMPAIO, 
BERBERI e DREHER, 2006, p.1) 

 

 

Diferente de um Arranjo Produtivo, o Arranjo Socioprodutivo amplia o 

contexto das relações produtivas, incorporando a perspectiva da sociologia 

econômica (aplicação de idéias, conceitos e métodos sociológicos aos fenômenos 

econômicos) e das ciências ambientais (que relativiza as relações produtivas a partir 

da complexidade da dinâmica socioambiental). (SAMPAIO, 2008, p. 48-49). 

Seria interessante que as comunidades do entorno da microbacia do Rio 

Sagrado se organizassem em arranjos socioprodutivos, sendo esta uma alternativa 

de renda, capaz de melhorar a qualidade de vida no contexto financeiro e social. 

 

 

2.3 DESENVOLVIMENTO, SUSTENTABILIDADE E TERRITÓRIO 

 

 

Nesta seção, faz-se uma exposição sobre desenvolvimento, sustentabilidade 

e território. Tais elementos são importantes para o entendimento deste estudo, uma 

vez que, na análise dos resultados utiliza-se destas informações. 

 

 

 



 
 

 

50 

2.3.1 Desenvolvimento 

 

 

Para que o progresso ocorra, Dallabrida (2000, p. 200-201) sugere alguns 

tributos inerentes a este processo de desenvolvimento, sendo: 

 

 

primeiro um crescente processo de autonomia regional de decisão, que 
significa capacidade crescente de definir seu próprio destino. Segundo, uma 
crescente capacidade regional para apropriar-se do excedente econômico 
ali gerado, a fim de revertê-lo na própria região, diversificando sua base 
econômica e conferindo sustentabilidade de longo prazo a seu crescimento; 
terceiro, um crescente movimento de inclusão social, o que implica uma 
melhoria na repartição da renda regional. Quarto, processo de 
conscientização e mobilização social em torno da proteção ambiental e do 
manejo racional dos recursos naturais da região. Quinto, trata da 
identificação da população com a sua região. 

 

 

Sartre (2005, p.115) aborda duas razões que militam contra esse 

unilateralismo, comum no desenvolvimento local. A primeira é a importância dos 

saberes profissionais para o desenvolvimento e planejamento. A segunda é que 

entre a localidade e o planeta inteiro, há uma multiplicidade de escalas espaciais, 

territoriais ou interconectadas por redes, que tem influência tanto na construção e no 

futuro dos sujeitos e dos lugares como na identificação profissional dos problemas e 

das soluções elaboradas. 

Segundo Fischer (2000) para haver desenvolvimento local é necessário 

alguns componentes como: a iniciativa de geração de emprego e renda para 

enfrentar a pobreza e a marginalização; criação de entornos institucionais 

econômicos, sociais, políticos e culturais para impulsionar o desenvolvimento do 

potencial local, compreender a difusão de inovações; implantação de infraestruturas 

básicas; capacitação de recursos humanos e criação de sistemas de informações 

locais. 

Contribuindo para as questões do desenvolvimento da localidade, Witmann 

e Boff (2003, p.320), comentam que: 
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O desenvolvimento regional esta alicerçado a diversos fatores que geram 
praticas e dinâmicas distintas, tais como a cultura, tradição, crenças, 
arranjos organizacionais, liberdade, capital social e associativismo, quando 
integrados, tendem a potencializar a região. 

 

 

A expressão desenvolvimento  evoca a idéia de crescimento econômico, 

mudança do padrão de vida da população e da base de sistema produtivo. Contudo, 

o ponto problemático é saber qual a forma de medir o desenvolvimento . No âmbito 

da ONU, os países são classificados como chamados desenvolvidos ou em 

desenvolvimento, conforme o nível de industrialização, estrutura e a diversificação 

da economia, o Produto Nacional Bruto (PNB), a renda per capita e outros 

indicadores quantitativos que privilegiam as questões da natureza econômica. O 

PNB é uma boa medida do desempenho econômico de um país e reflete muito bem 

o seu crescimento econômico globalmente considerado, mas ele apresenta-se 

deficiente para indicar a qualidade de vida da população e os danos ambientais. 

Outras iniciativas foram e continuam sendo feitas no sentido de criar novos 

instrumentos para incluir as dimensões sociais e ambientais do desenvolvimento, 

tais como: Índice de Bem-Estar Líquido do Japão e o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) criado pelo PNUD em 1990. O IDH utiliza medidas que traduzem 

melhor a distribuição dos benefícios do esforço coletivo, sendo um indicador mais 

adequado para medir o grau de desenvolvimento de um país ou de uma região, 

utilizando-se apenas de três indicadores: pelo PIB per capita, pela esperança de 

vida e de acordo com a escolaridade. O índice vai de 0 a 1 – quanto mais perto do 1, 

maior o desenvolvimento humano. 

Para entender sobre o IDH, veja na figura 3, no Ranking da última pesquisa 

do IDH dos Estados brasileiros em 2005.  
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Figura 3: Ranking do IDH dos Estados no ano de 2005  
Fonte: PNUD/Fundação João Pinheiro 
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 2000 

Município  UF 
Esperança de 

vida ao 
nascer 

Taxa de 
alfabe-

tização de 
adultos 

Taxa bruta de 
frequência 

escolar 

Renda 
per 

capita 

Índice de 
esperança 

de vida 
(IDHM-L) 

Índice 
de 

educaçã
o (IDHM-

E) 

Índice 
de PIB 
(IDHM-

R) 

Índice 
de Des. 
Human

o 
Munici

pal 
(IDH-M) 

Rankin
g por 

UF 

Ranking 
Naciona

l 

 Curitiba  PR 71,570 0,966 0,904 619,822 0,776 0,946 0,846 0,856 1 19 

 Quatro Pontes  PR 77,665 0,976 0,881 308,472 0,878 0,944 0,729 0,850 2 29 

 Pato Branco  PR 76,068 0,932 0,945 367,002 0,851 0,937 0,758 0,849 3 40 

 Entre Rios do Oeste  PR 77,309 0,963 0,844 337,951 0,872 0,923 0,745 0,847 4 45 

 Maripá  PR 77,517 0,952 0,889 308,038 0,875 0,931 0,729 0,845 5 49 

 Maringá  PR 72,215 0,946 0,923 465,371 0,787 0,938 0,798 0,841 6 67 

 Palotina  PR 74,050 0,922 0,924 360,610 0,817 0,922 0,756 0,832 7 120 

 Marechal Cândido Rondon  PR 73,479 0,957 0,882 341,714 0,808 0,932 0,747 0,829 8 148 

 Toledo  PR 74,398 0,924 0,934 309,473 0,823 0,927 0,730 0,827 9 163 

 Londrina  PR 71,371 0,929 0,873 439,345 0,773 0,910 0,788 0,824 10 189 

            
            
São José dos Pinhais  PR 70,849 0,943 0,793 311,289 0,764 0,893 0,731 0,796 28 640 

Matinhos  PR 71,003 0,942 0,797 286,572 0,767 0,894 0,717 0,793 34 739 

Paranaguá  PR 68,198 0,941 0,810 305,358 0,720 0,897 0,728 0,782 61 1014 

Antonina  PR 73,675 0,886 0,761 196,799 0,811 0,844 0,654 0,770 91 1329 

Colombo  PR 69,253 0,928 0,755 236,158 0,738 0,870 0,685 0,764 107 1476 

Guaratuba  PR 67,641 0,921 0,771 274,310 0,711 0,871 0,710 0,764 108 1485 

Morretes  PR 67,641 0,912 0,809 223,127 0,711 0,878 0,675 0,755 139 1736 

Piraquara  PR 67,469 0,914 0,748 208,887 0,708 0,859 0,664 0,744 183 2053 

Figura 4: IDH 2000 
Fonte: PNUD/Fundação João Pinheiro
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Na pesquisa realizada em 2000 (figura 4) nos 399 municípios do Paraná, o 

município de Morretes está na posição de número 139, sendo uma colocação baixa, 

comparando com a de seus vizinhos: Paranaguá, Antonina, Colombo e Guaratuba. 

 

 

2.3.2 Sustentabilidade 

 

 

Para Leonardo Boff (1996, p. 116): 

 

 

a crise ecológica implica dois desequilíbrios básicos no nível social: o 
excesso de consumo dos ricos e a carência dos pobres. Ela significa a crise 
global do sistema de vida, desde a destruição das florestas, a proliferação 
das neuroses urbanas, até o cinismo contemporâneo face ao drama de 
milhões de famintos. 

 

 

Essa nova maneira de perceber as soluções para os problemas globais, que 

não se reduzem apenas à degradação do ambiente físico e biológico, mas que 

incorporam dimensões sociais, políticas e culturais, como a pobreza e a exclusão 

social, é o que vem sendo chamado de desenvolvimento sustentável. (BARBIERI, 

1997, p. 16). 

Para Cavalcanti (1995, p. 165), sustentabilidade significa possibilidade de 

continuar tendo condições iguais ou superiores de vida para um grupo de pessoas e 

seus sucessores em um ecossistema. 

Segundo Sachs (1980), o ecodesenvolvimento é um convite para estudar 

novas modalidades de desenvolvimento, tanto em relação aos seus fins, quanto aos 

seus instrumentos, tendo como compromisso básico valorizar as contribuições das 

populações locais nas transformações dos recursos do seu meio. O 

ecodesenvolvimento recomenda soluções endógenas, que são necessariamente 

pluralistas, porque são baseadas nas situações concretas de cada região. 
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Sampaio (2007, p. 13) diz ainda que: 

 

 

O ecodesenvolvimento vem sendo apontado como um novo paradigma 
sistêmico, compreendendo princípios de ecologia profunda (filosofia surgida 
a partir da problemática ambiental na qual questiona o atual estilo de vida 
humano e seu padrão de uso do tempo-produtivo ou de lazer), economia 
social (privilegiam problemas micro econômicos com soluções de base 
territorial, perpassando pela perspectiva do endogenia e do empoderamento 
das comunidades locais) e planejamento participativo (pensado a partir da 
premissa de que a própria participação é a principal estratégia de 
desenvolvimento isto é: pensar o desenvolvimento como liberdade sendo 
uma prerrogativa). 

 

 

Esse outro “desenvolvimento” apóia-se em cinco pilares: deve ser endógeno, 

o que não quer dizer autárquico; deve basear-se em suas próprias forças; deve ter 

como ponto de partida a lógica das necessidades; deve se dedicar a promover a 

simbiose entre a sociedade humana e a natureza; e por fim, deve estar aberto às 

mudanças institucionais (SACHS, 1980). 

Percebe-se nas discussões públicas sobre sustentabilidade que, ao mesmo 

tempo, impulsiona a criação de novas instituições, novos regimes ambientais de 

negociação, fóruns de debate, investimentos significativos na ciência e na pesquisa 

e a consolidação de um movimento ambientalista transnacional; o sistema político, 

seja a nível internacional, nacional ou local, tem-se mostrado incapaz ou 

insuficientemente preparado para traduzir e transformar as crescentes demandas de 

cunho ambientalista em políticas públicas capazes de desenvolver um modelo 

alternativo de desenvolvimento. (FREY, 2001, p. 2). 

Para Sachs (1993, p. 29), as mudanças fundamentais para promover o 

desenvolvimento sustentável, seja agrícola ou rural, incluem: envolvimento e 

participação ativa da população rural; descentralização, elevando-se o status e a 

capacidade de gestão das comunidades locais; estabelecimento de direitos e 

obrigações legais com respeito ao uso da terra e dos recursos naturais, incluindo 

programas de reforma agrária quando necessário; investimento na reabilitação e 

conservação dos recursos naturais para manter e até mesmo aumentar a 

capacidade de carga dos ecossistemas. 
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A noção de sustentabilidade prevê a manutenção do estoque de recursos 

naturais e da qualidade ambiental, o que requer um mercado regulado e um 

horizonte de longo prazo para as discussões públicas. 

Como mostra o relatório “Nosso Futuro Comum”, o desenvolvimento não se 

mantém se a base de recursos ambientais se deteriora; o meio ambiente não pode 

ser protegido se o crescimento não leva em conta as consequências da destruição 

ambiental. Esses problemas não podem ser tratados separadamente por instituições 

e políticas fragmentadas, já que eles fazem parte de um sistema complexo de causa 

e efeito. 

De acordo com Sachs (1980) o conceito de sustentabilidade não pode se 

limitar apenas à visão tradicional de estoques e fluxos de recursos naturais e de 

capitais, é necessário considerar simultaneamente as seguintes dimensões: 

sustentabilidade social, econômica, ecológica, espacial e cultural. 

Para falar sobre sustentabilidade, utilizaremos as cinco dimensões de 

sustentabilidade que devem ser consideradas ao planejar o desenvolvimento, 

definidas por Sachs (1993, p. 24-27). 

A primeira é a Sustentabilidade social: a consolidação de um processo de 

desenvolvimento baseado em outro tipo de crescimento e orientado por outra visão 

do que é boa sociedade. 

A segunda é a Sustentabilidade econômica: possibilitada por uma alocação 

e gestão mais eficiente dos recursos e por um fluxo regular do investimento público 

e privado. A avaliação econômica deve ser avaliada mais em termos macrossociais 

do que apenas por meio de critérios de lucratividade microempresarial. 

A terceira é a Sustentabilidade ecológica: pode ser incrementa pelo uso dos 

recursos potenciais dos vários ecossistemas com o mínimo de dano aos sistemas de 

sustentação da vida, a limitação e substituição do uso de produtos e recursos 

ambientalmente prejudiciais pelos renováveis e ambientalmente inofensivos, a 

redução do volume de resíduos e de poluição, por meio da conservação e 

reciclagem de energia e recursos, a autolimitação do consumo material pelos países 

ricos e pelas camadas sociais privilegiadas em todo o mundo, a intensificação da 

pesquisa de tecnologias limpas e que utilizem de modo mais eficiente os recursos 

para a promoção do desenvolvimento urbano, rural e industrial e a definição de 

regras para uma proteção ambiental adequada. 
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A quarta é a Sustentabilidade espacial: voltada a uma configuração rural e 

urbana mais equilibrada e uma melhor distribuição territorial, com ênfase em 

algumas questões: concentração excessiva nas áreas metropolitanas; destruição de 

ecossistemas frágeis, mas vitalmente importantes, por processos de colonização 

descontrolados; promoção de projetos modernos de agricultura regenerativa e 

agroflorestamento; potencial para industrialização descentralizada, associada a 

tecnologia de nova geração. E a quinta trata da Sustentabilidade cultural, que diz 

respeito às especificidades de cada ecossistema, de cada cultura e local. 

Brose (1999) diz que uma das formas de se obter sucesso e fortalecer 

processos de desenvolvimento econômico local é através da sustentabilidade , que 

depende de iniciativas e projetos planejados a longo prazo, o uso dos potenciais e 

recursos locais deve ser maximizado; é necessário fortalecer a consciência 

ecológica do cidadão, e a participação de todos os envolvidos na discussão dos 

problemas e na análise das soluções. 

Sabe-se que não existem metodologias de desenvolvimento local, isto surge 

do fortalecimento da cidadania, do sucesso econômico do empreendedorismo, de 

produtos competitivos, do uso sustentável de recursos naturais, da pluralidade 

institucional, do poder de compra dos consumidos, de preços adequados, da 

integração de iniciativas públicas, da ênfase na reciclagem, da disponibilidade de 

recursos financeiros, do know how e tecnologia, de um mercado consumidor 

compatível e de diversos outros fatores, principalmente das decisões políticas das 

lideranças da comunidade e dos atores sociais envolvidos. (BROSE, 1999).. 

 

 

2.3.3 Território 

 

 

Corrêa (1994, p. 251) enuncia que “território vem do latim terra e toriun, 

significando terra pertencente a alguém. Entretanto, não se vincula necessariamente 

à propriedade da terra, mas a sua apropriação”. 

Território é lugar de relações, sociedade/natureza e homens/homens, é o 

lugar com o qual o indivíduo se relaciona de maneira mais afetiva: ama o lugar, tem 

satisfação ou desgosto em habitá-lo, ou visitá-lo; é uma projeção no espaço físico, 
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via ocupação e uso, das políticas, dos interesses, racionalidades e valores 

econômicos, sociais, culturais e ambientais de uma sociedade referenciada local, 

regional e mundial, com o objetivo principal, a consecução da estrutura espacial 

adequada para a forma de desenvolvimento de interesse da sociedade regional, ou 

dos poderes hegemônicos da sociedade global (DALLABRIDA, 2000). 

Territorialidade é o que se encontra no território, é a identidade local, são as 

ações. A “[...] territorialidade refere-se ao conjunto de práticas e suas expressões 

materiais e simbólicas capazes de garantirem a apropriação e permanência de um 

dado território por um determinado agente social, o Estado, os diferentes grupos 

sociais e empresas” (CORREA, 1994, p. 251). 

Segundo Santos (2002, p. 14): 

 

 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 
coisas superpostas; o território tem que ser entendido como o território 
usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. 
A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O 
território é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas 
materiais e espirituais e do exercício da vida. O território em si não é uma 
categoria de análise em disciplinas históricas, como a geografia. É o 
território usado que é uma categoria de análise. Aliás, a própria idéia de 
nação, e depois a idéia de Estado nacional, decorre dessa relação tornada 
profunda, porque um faz o outro, à maneira daquela célebre frase de 
Winston Churchill: “Primeiro fazemos as nossas casas, depois nossas casas 
nos fazem”. Assim é o território que ajuda a fabricar a nação, para que a 
nação depois o afeiçoe. 

 

 

A expansão do território ocupado, ao mesmo tempo em que amplia a 

territorialidade, provoca em certos casos, a desterritorialização nas populações 

nativas, como os indígenas, por exemplo. A ordenação do território é uma função 

pública que responde a necessidade de controlar o crescimento espontâneo das 

atividades humanas, principalmente no sentido de evitar problemas e desequilíbrios 

provocados entre zonas e entre setores (CORREA, 1993). 

Este desequilíbrio apresenta fortes fatores de degradação ambiental, tais 

como, eliminação da floresta, a exaustão e a contaminação química dos solos, a 

contaminação e o rebaixamento dos níveis de água potável, a contaminação dos 

oceanos, entre outros. 
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Essa é realidade mundial que devemos considerar, que propicia a 

conscientização no momento de elaborar um processo de desenvolvimento regional; 

visando que este atenda o princípio de sustentabilidade e de bem-estar da 

comunidade atual e das futuras. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste estudo foi uma 

pesquisa exploratória. Segundo Martins (2002, p. 38), a pesquisa exploratória é 

formuladora, “adotada para a busca de maiores informações sobre determinado 

assunto”. Santos (2002, p. 26) trata este tipo de pesquisa como sendo a “primeira 

aproximação de um tema e visa criar maior familiaridade em relação a um fato ou 

fenômeno”. 

Também, sempre nos limites dos objetivos propostos, foi realizada uma 

pesquisa descritiva, que é utilizada para atingir os objetivos específicos, já que este 

tipo de pesquisa “é um levantamento das características conhecidas, componentes 

do fato / fenômeno / processo” (SANTOS, 2002, p. 27). 

Quanto à abordagem, a pesquisa é de caráter qualitativa, Silva e Menezes 

(2001) consideram que este tipo de pesquisa tem uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, dispensa as técnicas estatísticas e o ambiente natural é a 

fonte direta para a coleta de dados, o pesquisador é o instrumento chave e tende a 

analisar seus dados indutivamente, tendo o processo e o significado como os focos 

principais de abordagem. 

Silveira et. al. (2004, p. 108), explicita que “as pesquisas qualitativas, por 

meio de narrativa ou relato, elucidam situações onde se passam os fatos. 

Evidenciam o que, como, quando, entre outros aspectos, estes fatos ocorrem, se 

justapõem e se inter-relacionam”. 

 

 

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

Segundo Silva e Menezes (2001, p. 32), “população (ou universo da 

pesquisa) é a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas características 

definidas para um determinado estudo”. Amostra é “a parte da população ou do 

universo, selecionada de acordo com uma regra ou plano”. 

No presente estudo, a população externa corresponde às instituições 

governamentais e não governamentais, da esfera estadual, regional e municipal, e a 
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população interna corresponde às instituições locais. Contudo, a amostra 

selecionada refere-se apenas ao plano das esferas estadual, regional, municipal e 

local e que ainda se relacionam com as áreas de turismo, cultura e meio ambiente. 

Entre as Instituições, foram identificadas: Secretarias Estaduais e 

Municipais, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER), Instituto LaGOE/Furb, Associação de Moradores do Rio Sagrado 

(AMORISA), Associação Comunitária Candonga, Associação dos Artesãos de 

Morretes (AARTEM), Escolas, Igrejas, entre outras indicadas no item 4.2. 

 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

A coleta dos dados foi dividida em etapas. 

Na primeira etapa, foram identificadas as Instituições locais, bem como as 

municipais, regionais e estaduais que têm alguma ligação com as comunidades do 

entorno do Rio Sagrado, nas áreas da cultura, meio ambiente e turismo, isto ocorreu 

através de um roteiro de coleta de dados com as lideranças das comunidades e 

representantes da prefeitura de Morretes, além das observações de campo. 

Esta pesquisa se valeu de um estudo survey já realizado na Microbacia. 

Segundo Barbie (2001), o survey reparte-se entre a descrição e a explicação. Os 

analistas do survey medem as variáveis e depois as associações entre elas. A 

análise qualitativa aqui realizada qualificou os dados quantitativos por ele originados. 

Segundo Silva e Menezes (2001, p. 32), “a análise deve ser feita para 

atender aos objetivos da pesquisa e para comparar e confrontar dados e provas com 

o objetivo de confirmar ou rejeitar as hipóteses ou os pressupostos da pesquisa”. 

Os dados foram coletados por meio de um roteiro de coleta de dados, em 

que os representantes das instituições selecionadas foram indagados sobre como 

estão procedendo em relação ao tema desta pesquisa. 

A aplicação do questionário foi entre os meses de setembro a dezembro. 
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3.3 LIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi realizada de outubro a dezembro, após as eleições 

municipais. Este fator foi um pouco conflitante, porque a gestão governista da época 

não se reelegeu, assim alguns Secretários municipais não quiseram se comprometer 

de responder ao roteiro de coleta de dados. Percebeu-se, também, que alguns 

destes estavam utilizando este motivo somente como desculpa, porque na realidade 

desconhecem as comunidades do entorno do Rio Sagrado. 

Não conseguindo conversar direto com os Secretários, se fez contato com 

os técnicos responsáveis pelo trabalho de campo nas comunidades. 

Outro fator a ser considerado, é que as Instituições que se teve mais 

dificuldade em contatar foram da área da Cultura, tanto da esfera estadual como 

local. Na Secretaria Municipal da Cultura, o contato foi com o técnico, porém tem 

uma ligação com a comunidade, sendo que sua esposa trabalha no Colégio de 

Candonga. E na Secretaria Estadual da Cultura teve apenas contato por telefone e 

e-mail, pois justificaram que não tinham interesse de agendar para responder a 

entrevista pelo fato de não conhecerem as comunidades em estudo. 
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4 MICROBACIA DO RIO SAGRADO E SUAS COMUNIDADES 

 

 

O presente capítulo está dividido em cinco partes e visa interpretar os dados 

obtidos e analisá-los a partir da pesquisa realizada nas Instituições já mencionadas,  

que interagem ou poderiam fazê-lo junto às comunidades do entorno do Rio 

Sagrado. 

Primeiramente, faz-se uma breve caracterização do Município de Morretes e 

das Comunidades do Rio Sagrado. Em seguida, identificam-se e caracterizam-se as 

instituições, bem como seus objetivos. Em terceiro, apresentam as políticas públicas 

e ações dessas instituições. Num quarto momento, descrevem-se os projetos 

desenvolvidos por estas instituições nas Comunidades do Rio Sagrado. E, por fim, 

propõem-se ações para que as comunidades possam se beneficiar das políticas 

públicas identificadas, bem como de suas interlocuções. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE 

 

 

A região que este artigo aborda faz parte do litoral paranaense, constituído 

por sete municípios: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Pontal do 

Paraná e Morretes, que juntos representam 3 % do estado do Paraná. O litoral 

paranaense compreende parte da Serra do Mar e a Planície Costeira. Limita-se ao 

norte com o Estado de São Paulo e ao sul com Santa Catarina, a leste com o 

Oceano Atlântico e ao oeste com a Serra do Mar. (BORSATTO, 2007). 

Uma das características mais marcantes do litoral do Paraná foi a 

capacidade que ela teve de conservar a sua biodiversidade natural, sendo que 

atualmente a região possui 80% de sua área dentro de Unidades de Conservação 

(UCs). (RODRIGUES, 2002). 

A cidade de Morretes foi fundada em 31 de outubro de 1.733, pelo Ouvidor 

Rafael Pires Pardinho (MORRETES, 2009). 

A Fronteira ocidental de Morretes fica a cerca de 35 km do mar. Todas as 

divisas estaduais são formadas por acidentes geógraficos, ao Norte e Oeste pelos 

espigões das Serras dos "Orgãos", da "Graciosa", do "Marumbi" e da "Farinha 
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Seca"; no Sudeste, pelas serras da Igreja, das "Canavieiras" e da "Prata", no 

Sudeste é o Rio Arraial, numa altitude de cerca de 800 m que forma o limite do 

Município (Prefeitura de Morretes). Veja a localizaçao de Morretes na figura 5. 

 

 

Figura 5: Localização de Morretes 
Fonte: Paraná, 2008 

 

Segundo os dados do IBGE (2005), o município de Morretes possui uma 

população de 16.198 habitantes, ocupando uma área de 684,58 Km2. 

Falar de Cultura em Morretes é falar do seu povo, de suas histórias, do seu 

folclore, de seus costumes e de seu sotaque. A gastronomia sempre foi o cartão 

postal da cidade, principalmente pelo seu prato típico, o famoso barreado. Além 

disso, em Morretes tem a famosa “cachaça morreteana”. 

Além dos esportes radicais, como o passeio de bóia-cross e a estrada da 

Graciosa; um dos atrativos mais procurados é o passeio pela centenária Estrada de 

Ferro, uma obra arquitetônica que corta toda a serra, passando por mais de 14 

túneis, pela Garganta do Diabo e pelo Véu de Noiva, uma queda d’água de beleza 

Morretes/PR. 
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indescritível. Nas comunidades do Rio Sagrado pode-se destacar como um dos 

principais atrativos naturais a Queda do Sagrado (ver figura 6). 

 

 

Figura 6: Cachoeira do Rio Sagrado 
Fonte: Montanha Beija Flor, 2008 

 

De acordo com o relato dos moradores mais antigos da localidade, 

entrevistados por Alvarez (2006) os primeiros moradores chegaram ao Rio Sagrado, 

em 1870, motivados pela necessidade de residirem próximos as linhas de telégrafo, 

pois prestavam serviços de manutenção das linhas. 

Alvarez (2006) relata que, com o passar do tempo, algumas famílias de 

origem alemã migraram para a localidade com o intuito de colonizar Candonga, onde 

passaram a explorar a terra para a prática da agricultura. Posteriormente passaram 

a extrair madeira e, nos anos 50, passaram a criar búfalos. Todas estas atividades, 

apesar de devastadoras, e provocando impacto ambiental, foram iniciativas para o 

surgimento de rodovias e circunstancialmente para o desenvolvimento da região. 

 

 

4.1.1 Caracterização do objeto de estudo 

 

 

A região estudada (ver Figura 7) está inserida na Área de Preservação 

Ambiental (APA) de Guaratuba, Unidade de Conservação Estadual de Uso 
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Sustentável instituída pelo Decreto Estadual n. 1.234 de 27/03/92 que abrange os 

municípios de Morretes, Guaratuba, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, 

Paranaguá e Matinhos, com uma área de 199.596,5 ha. (MORRETES, 2008). 

Uma APA é uma Unidade de Conservação de uso direto e tem como 

objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. (SNUC, 

2000). 

As comunidades localizadas na Microbacia do Rio Sagrado, localidade rural 

do Município de Morretes, Paraná, identificadas como Rio Sagrado de Cima, 

Canhembora, Brejamirim e Candonga, totalizam 520 famílias, sendo 270 famílias 

residentes, predominantemente pequenos proprietários rurais e 250 famílias não-

residentes, ou seja, proprietários de chácaras ou sítios de lazer. 

A renda familiar está por volta de 1 (um) e 2 (dois) salários mínimos, 

provindos da agricultura e de outras atividades. Dados socioculturais apontam que a 

população tradicional, isto é, famílias que compreendem moradores antigos, 

inclusive filhos e netos que ainda vivem na comunidade somam cento e treze (113) 

famílias. Nos aspectos demográficos, o padrão de distribuição das habitações 

(muitas delas propriedades rurais) é do tipo “disperso”, estando localizado às 

margens das estradas secundárias, encostas do Rio Sagrado e morros. (ZECHNER, 

2007, p.29). 

O Instituto LaGOE em parceria com a Fundação Universidade Regional de 

Blumenau (FURB) desenvolve projetos e pesquisas que visam melhorar a qualidade 

de vida das pessoas e propor estratégias de desenvolvimento local, sendo o turismo 

comunitário uma destas estratégias, a fim de conservar os modos de vida 

tradicionais da comunidade e preservar a biodiversidade, a partir das vivências. 

O turismo comunitário está se estruturando a partir das belezas naturais 

(principalmente a cachoeira “Salto do Sagrado”) da localidade e das vivências, onde 

os visitantes convivem com a rotina do morador, tendo, por exemplo, a oportunidade 

de conhecer um pilão de café (figura 4) com mais de 150 anos de existência; 

participam da colheita do café, do preparo até ser transformado em pó e ser 

degustado com um delicioso bolinho de aipim. 

Os visitantes são estudantes de graduação e pós-graduação, 

pesquisadores, professores e pessoas simpatizantes com a perspectiva do 

ecodesenvolvimento que acabam usufruindo além das vivências, de serviços de 
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alojamento, de alimentação caseira e natural, e da venda de produtos 

agroecológicos e artesanatos. 

 

 

Figura 7: Comunidade do Rio Sagrado, Vista da Hospe daria Montanha Beija-
flor Dourado, Rio Sagrado, Morretes/PR (2008) 

Fonte: Montanha Beija-flor Dourado, 2008 
 

 

4.1.2 Infraestrutura e Realidade Territorial 

 

 

Alves (2008) identificou que na localidade existem mercadinhos, bares, 

igrejas, escolas (primeiro grau) e um posto de saúde. Não existem atividades fabris 

em escala industrial, pelo fato da área ser de preservação. Em relação à 

infraestrutura básica de serviços, destaca: 

a) Acesso: todo o trajeto da estrada é de barro e, ficam danificadas em 

época de chuva. 

b) Iluminação: na estrada principal há postes de iluminação pública com 

constantes reparos da companhia elétrica local (COPEL), infelizmente muitas vezes 

estes reparos demoram longos períodos, provocando insegurança na população que 

transita no local. 
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c) Saneamento: não há sistema de esgoto, mas grande parte da população 

possui fossa com filtro e sumidouro. A água é proveniente da Associação de 

Moradores do Rio Sagrado, rede da serra e alguns residentes fazem captação da 

água diretamente do rio ou em nascentes. A coleta do lixo ocorre através da coleta 

do lixo regular e da coleta seletiva. 

d) Comércio: na localidade encontram-se pousadas, bares, pequenos 

mercados (restritos a produtos de primeira necessidade), uma pequena loja de 

roupas, uma de materiais de construção e uma chácara que vende plantas 

ornamentais. Há também uma Cozinha Comunitária na Associação Comunitária de 

Candonga e uma chácara que vende o sorvete Sabor da Serra. Não há farmácia, 

açougue, correios, supermercados, padaria ou confeitaria. 

e) Transporte: existem 5 horários de ônibus em funcionamento, do Rio 

Sagrado em direção ao centro da cidade de Morretes, às 6h20, 8h30, 12h30, 16h30 

e 19h. Os horários de ônibus do centro para o Rio Sagrado são 5h50, 8h, 12h e 18h. 

Aos finais de semana (sábados e domingos) os horários do Rio Sagrado para o 

centro são (8h30, 11h30 e 16h30). Do centro para o Rio Sagrado, os horários de 

ônibus aos finais de semana são 8h, 11h e 16h. 

f) Escolas: existem duas escolas na comunidade. Na Escola Rural Municipal 

do Candonga, há uma sala de aula na qual estuda a 1ª. e a 2ª. série do primeiro 

grau nos períodos matutino e vespertino, nas quais estão matriculadas 28 crianças. 

Na Escola Rural Municipal do Canhembora, onde estão matriculados 30 alunos, há 

duas salas de aula: uma de pré-escola nos dois períodos diurnos e a outra sala a 3ª. 

série à tarde e a 4ª. série de manhã. Os alunos que cursam de 5ª. à 8ª. série e o 

segundo grau, precisam se deslocar até a comunidade vizinha, ou à sede do 

município de Morretes. 

g) Igrejas: existe uma igreja Evangélica Assembléia de Deus, uma 

Evangélica Cristo para Todos e uma Igreja Católica, chamada São Francisco de 

Assis. Ainda, localizada na Serra, existe a Capela Nossa Senhora de Lourdes, na 

qual há novenas às quartas-feiras e catequese para o 1º, 2º e 3º ano de Eucaristia. 

h) Serviços de Saúde: na localidade existe um Posto de Saúde, com 

atendimento médico e odontológico, com auxiliar de enfermagem que permanece no 

Posto durante todo o dia.  Há também agentes comunitários de saúde, que visitam 

residências, principalmente aquelas onde residem idosos e criança e, alguns dias da 

semana, realizam atendimento no Posto. 
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i) Telefonia pública: há telefones públicos na estrada principal do bairro 

(Estrada Canavieiras) em diversos pontos e em bom estado de conservação. 

j) Organização política: dá-se através da AMORISA e Associação 

Comunitária Candonga. Também há representantes da comunidade junto aos 

conselhos: COMUS (Conselho Municipal de Saúde, com a Sra. Ione Fátima Mendes 

Ianoski, como titular e Sra. Camila Ignacheski, como suplente); Representante dos 

Trabalhadores do Município (Sra. Antonia da Silva Lourenço, como membro 

suplente); conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (Sr. Paulo Batista de 

Oliveira) como titular. 

Alves (2008)5 traz algumas informações fundamentais para conhecer a 

realidade local, para então propor as políticas públicas emergenciais. 

O fato das comunidades do entorno do Rio Sagrado estarem localizadas 

dentro de uma APA e não existir nenhuma atividade fabril em escala industrial na 

região leva muitos jovens, ao terminar o segundo grau, a procurar outras localidades 

para começar a trabalhar e para prosseguir nos estudos. 

 

 

Assim 20% da população pesquisada representam adolescentes entre 11 e 
20 anos enquanto que jovens entre 21 e 30 anos representam somente 
11%. Por outro lado, a localidade também atrai aqueles que buscam 
sossego e tranqüilidade, de forma especial quem se aposentou está 
próximo de se aposentar: 24% da população está representada por pessoas 
com mais de 51 anos e, destas, 42% encontram-se aposentadas (ALVES, 
2008). 

 

 

De acordo com estes dados, pode-se comparar com a pesquisa do IBGE 

(ver Figura 8), referente a cidade de Morretes/PR, onde a maioria da população 

encontra-se na faixa etária de 0 a 19 anos. 

 

                                                 
5Alves (2008) em sua pesquisa considerou 150 famílias cujos membros totalizaram 4082 pessoas, 
sendo 243 do sexo feminino (51%) e 239 do sexo masculino (49%). 
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Figura 8: População por gênero 

Fonte: IBGE (2007) 
 

 

 

Nos anos de 1996 a 2000 o crescimento populacional estava abaixo da 

média, sendo que entre 2000 a 2007 a população aumentou mais de 250%, veja 

figura 9. 

 
95 a 99 anos – 10 hab  
 
85 a 89 anos – 40 hab        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 a 29 anos – 639 hab 
20 a 24 anos – 729 hab 
15 a 19 anos – 741 hab 
10 a 14 anos – 800 hab 

 
95 a 99 anos – 10 hab 
90 a 94 anos – 21 hab         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 a 29 anos – 580 hab 
20 a 24 anos – 608 hab 
15 a 19 anos – 725 hab 
10 a 14 anos – 728 hab 
4 a 9 anos – 766 hab 
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Figura 9: Evolução Populacional 
Fonte: IBGE (2007) 

 
 

Outra consideração importante levantada por Zechner (2007) é saber o quê 

os moradores mais gostam na região (ver Gráfico 1). 

O que você mais gosta na região do Rio 
Sagrado?

43%

35%

9%
6% 7%

Natureza Tranquilidade Amigos Tudo Outros
 

Gráfico 1: O que o morador mais gosta na região  
Fonte: Zechner (2007) 
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Dentre os atrativos mencionados, a natureza foi o mais enaltecido, com 

43%, seguida por tranquilidade (35%), amigos (9%), tudo (6%) e uma parcela de 7% 

correspondente a outros atrativos, dos mais diversos tipos. Observou-se assim que 

os aspectos relacionados ao meio ambiente e a tranqüilidade por ele propiciada são 

os atributos que mais cativam os moradores. 

Outro dado interessante é que a maioria das famílias residentes do Rio 

Sagrado é nativa. 

Alves (2008) também identificou que apenas 14% das famílias residentes 

desempenham atividades relacionadas ao turismo, embora a comunidade possua 

grande potencial para ampliar a recepção de turistas, especialmente aqueles 

interessados em suas belezas naturais. 

Pode-se identificar este cenário na pesquisa de Zechner (2007) no gráfico 

abaixo (ver Gráfico 2): 

 

Desempenham alguma atividade 
relacionada ao turismo?

13%

87%

Sim Não
 

Gráfico 2: Desempenho de atividades turísticas 
Fonte: Zechner (2007) 

 

Neste levantamento de dados, verificou-se que 13% da população 

desempenha alguma atividade relacionada ao turismo, como hospedagem e 

comércio de alimentos. 
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Outro dado importante trazido por Alves (2008) é que apenas 13,5% dos 

entrevistados trabalham com agricultura, deste total, 52% fazem de maneira 

orgânica. Quando questionados sobre a existência de união entre os agricultores da 

localidade, 60,7% dos entrevistados responderam que não há união, que é “cada um 

por si”, enquanto 32% acreditam haver um espírito de união entre os agricultores e 

7,3% não sabiam responder. 

O IBGE identifica que a maioria da população de Morretes trabalha na área 

de serviços, totalizando 50.572, em segundo lugar vem a agropecuária com 11.060, 

e por último a indústria com 10.781 trabalhadores, veja figura 10. 

 

 

Figura 10: PIB 
Fonte: IBGE (2007) 

 

Na comunidade existem duas associações: Associação de Moradores do Rio 

Sagrado (AMORISA) e Associação Comunitária Candonga. Dos entrevistados 

41,7% responderam ser associados da AMORISA, sendo que há moradores 

associados somente para se beneficiarem do abastecimento de água, sem ter 

participação em outras atividades. Na Associação Comunitária Candonga, apenas 

7,3% dos entrevistados responderam ser associados. As justificativas para os que 

não são associados, foram as mais diversas: falta de tempo, não foi convidada para 

      Agropecuária       Indústria         Serviço 
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participar, não teve interesse, problemas de saúde, distância, não veem benefícios, 

entre outras. 

Existe em Morretes a Associação dos Artesãos (AARTEM), com sede 

localizada na plataforma da Estação Ferroviária. Dos associados, apenas duas 

moradoras são do Rio Sagrado, uma trabalha com a fibra da bananeira e a outra 

com o cipó imbé. No entanto, percebe-se que há potencial na comunidade para 

ampliar o número de artesãos. 

Outras informações importantes encontradas na pesquisa de Alves (2008) 

são algumas sugestões de melhorias que a comunidade descreveu: ampliação dos 

horários de atendimento médico e dentário do Posto de Saúde e disponibilidade de 

uma ambulância para emergências; melhorias na estrada e conserto das pontes; 

maior fiscalização policial (rondas); especialmente nos bares (brigas) e em função 

da quantidade de roubos (nas residências e de fiação); quadra de esportes e lazer 

para jovens e crianças; melhoria na iluminação pública; ampliação dos horários de 

ônibus; disponibilidade de ensino de 5ª. à 8ª. série e de 2º. grau nas escolas locais, 

cursos profissionalizantes, creche; trabalho de conscientização e educação 

ambiental: para que as pessoas tenham mais cuidado com esgoto, não pratiquem 

caça, nem derrubem árvores; aplicação de multas mais rígidas para quem desmata; 

valorização da cultura local e ampliação da captação de recursos para projetos 

comunitários. 

 

 

4.1.3 Observações das vivências de turismo comunitá rio 

 

 

As comunidades do entorno da Microbacia do Rio Sagrado ainda não 

possuem um fluxo significativo de turistas, e nem é esta intenção dentro do conceito 

que ele segue do turismo comunitário. 

Em relação aos equipamentos turísticos, já estão se adaptando para atender 

a demanda existente e, se tratando do principal item, a imagem turística, está 

presente desde o primeiro momento que se adentra da estrada principal, seu 

principal atrativo, as belezas naturais (paisagem, água, flora, fauna) além dos 

valores simbólicos (históricos, culturais, religiosos, modo de vida). 
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As atividades de turismo comunitário realizadas na Microbacia do Rio 

Sagrado normalmente acontecem nos finais  de  semana. Ainda em fase incipiente, 

os visitantes vão à localidade organizada em grupos de aproximadamente quinze 

pessoas. 

O turista não quer apenas contemplar a paisagem, os atrativos, ele deseja 

vivenciar, participar da vida, da rotina diária dos moradores. 

As principais vivências realizadas: agroindustrialização da mandioca (ver 

figura 11) com a produção do cuscuz e do biju; da cana de açúcar que ocorre a partir 

de uma unidade de destilação com a produção artesanal de licores em uma 

propriedade que adota princípios da permacultura, onde os visitantes recebem 

informações da produção da cachaça, desde a extração da cana até o 

engarrafamento do produto, tendo a oportunidade de degustar diferentes tipos de 

licores e cachaça, como a tradicional cachaça de banana de Morretes e o licor de 

canela. Os itens fabricados nestas propriedades são vendidos na feira do centro de 

Morretes e no próprio local. 

A agroindustrialização de frutas e verduras é outro atrativo para os turistas, 

sendo que o processo acontece na cozinha industrial comunitária, na sede da 

Associação Comunitária Candonga. Neste local são preparados: compotas e 

conservas de frutas e verduras típicas do local, chips de banana e de mandioca. Os 

turistas também têm a oportunidade de conhecer o cultivo das hortas, sem o uso de 

agrotóxico e com adubação orgânica. 

Outra vivência é a do café, onde o turista participa de todo o processo, 

desde conhecer a plantação, da colheita, secagem, do processo de moer o café no 

pilão de madeira, além de conhecer a história da família. Este pilão é centenário, ele 

faz parte da história da família, o qual era de utilidade da avó da atual moradora (ver 

figura 11 e 12). É possível ver nos olhos o orgulho de conservar a tradição de seus 

antepassados. 
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Figura 11: Vivência Agroindustrializacão da Mandioc a 
Fonte: A autora, 2008 

 

 

 

Figura 12: Pilão de Café – Vivência do café 
Fonte: A autora, 2008 
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Destaca-se também nas comunidades do Rio Sagrado a vivência do 

artesanato a partir da fibra da bananeira. Neste local as pessoas conhecem como é 

realizado o processo para o feitio do artesanato, acompanhando desde a seleção e 

a secagem da fibra, podendo o visitante produzir uma pequena lembrança da 

vivência. A artesã comercializa na feira de Morretes e em sua propriedade: brincos, 

bolsas, tapetes, entre outros itens de decoração (ver Figura 13 e 14). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Vivência do artesanato da fibra de 
bananeira 

Fonte: Alves, 2008 

 

Figura 14: Produtos do artesanato da fibra da banan eira 
Foto: Alves, 2008 
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O artesanato a partir do cipó imbé, também é uma vivência disponibilizada 

ao turista, onde a artesã com o cipó já selecionado, explica desde o processo da 

retirada do cipó da mata, a secagem, a retirada da casca até a forma final do seu 

aproveitamento para a produção do artesanato. Em seguida, entrega um “joguinho” 

do cipó para cada turista, e ensina “passo a passo”, para que todos possam fabricar 

uma pequena peça do artesanato como lembrança da vivência (ver figura 15). 

 

 

Figura 15: Vivência do Cipó Imbé 
Fonte: A autora, 2008 

 

Dentre os atrativos, ainda tem a vivência da observação de pássaros. 

Inicialmente os visitantes recebem informações sobre as principais características 

dos pássaros, encontrados no local, facilitando identificar a observação dos 

mesmos. Em seguida vão para a floresta observar os pássaros; fazendo uso 

compartilhado dos binóculos. 

As caminhadas também são outros atrativos. Nelas os turistas são guiados 

pelos moradores locais que contam estórias tradicionais da fauna e da flora ao longo 

do percurso, passando algumas informações sobre as espécies nativas da região. 

É possível contemplar ainda a extração de ervas e a fabricação artesanal de 

essências fitoterápicas, sendo que o visitante conhece o pequeno laboratório no qual 

são preparados cremes, pomadas, travesseiros aromáticos e repelentes. As 

pessoas também recebem informações sobre o uso de chás. 

O preço de cada uma destas vivências é de R$ 5,00 (cinco reais) e da 

hospedagem com alimentação natural é de R$ 80,00 (oitenta reais). 
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4.2 INSTITUIÇÕES E SEUS OBJETIVOS 

 

 

Esta pesquisa visa estudar as Instituições e suas políticas públicas e/ou 

ações da esfera estadual e municipal, fundamentais para o desenvolvimento das 

áreas relacionadas ao turismo, meio ambiente e cultura nas comunidades do 

entorno da Microbacias do Rio Sagrado: Rio Sagrado de Cima, Canhembora, 

Brejamirim e Candonga. 

As Instituições são: 

- Instituto Ambiental do Paraná (IAP); 

- Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER); 

- Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR); 

- Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR); 

- Secretaria de Estado do Turismo (SETU); 

- Agência do Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral do Paraná 

(ADETUR); 

- Agência de Apoio ao Empreendedor e Pequeno Empresário (SEBRAE); 

- Secretaria Estadual de Cultura do Paraná (SEEC); 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

- Secretaria Municipal de Turismo; 

- Laboratório de Gestão de Organizações que Promovem o 

Ecodesenvolvimento (LaGOE); 

- Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano; 

- Secretaria Municipal de Cultura; 

- Associação de Artesãos de Morretes (AARTEM). 

Além destas Instituições, também são apresentadas as Instituições locais: 

- Igreja Católica São Francisco de Assis; 

- Associação Comunitária de Candonga; 

- Associação de Moradores do Rio Sagrado (AMORISA); 

- Escola Rural Municipal do Candonga e Escola Rural Municipal 

Canhembora. 

É comum que a sociedade civil se mobilize por interesses específicos, 

buscando soluções e encaminhamentos, que na maioria dos casos, envolvem a 
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ação governamental, porém existem muitas outras Instituições que contribuem para 

a organização e a atuação junto as comunidades. 

As instituições são importantes porque organizam os processos,  definem 

papéis, funções e regras de relacionamento entre os atores envolvidos. Eles definem 

acordos que são necessários para orientar as ações de desenvolvimento 

econômico, social e ambiental, pois objetiva mostrar quais são as possibilidades e 

limitações, isto é, as regras que irão orientar as ações futuras. 

Para um território se desenvolver é necessário haver políticas públicas e 

ações programadas, por isso é que nesta dissertação pesquisou-se as principais 

Instituições que atuam ou podem atuar nas comunidades do entorno do Rio 

Sagrado, da área do turismo, cultura e meio ambiente. 

 

 

4.2.1 Instituições Estaduais do  Meio Ambiente 

 

 

Nesta seção, apresentam-se os objetivos das instituições estaduais do meio 

ambiente. 

a) Instituto Ambiental do Paraná (IAP) 

Objetivos: 

- Propor, coordenar, executar e acompanhar as políticas de meio ambiente; 

- Cumprir a legislação ambiental; 

- Licenciar empreendimentos; 

- Elaborar, executar e controlar planos e programas de proteção e 

preservação da biodiversidade; 

- Fiscalizar, orientar e controlar a recuperação de áreas degradadas. 

 

b) Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) 

Objetivos: 

Contribuir, de forma educativa e participativa para:  

- Desenvolvimento da agricultura; 

- Desenvolvimento rural sustentável; 

- Promoção da cidadania; 

- Qualidade de vida da população rural. 
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c) Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) 

Objetivos: 

- Abastecimento de água e coleta de esgoto. 

 

d) Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) 

Objetivos: 

- Órgão oficial do Estado na pesquisa agronômica. 

 

 

4.2.2 Instituições Estaduais do Turismo 

 

 

A seguir, apresentam-se os objetivos das instituições estaduais do turismo. 

a) Secretaria de Estado do Turismo (SETU) 

Objetivos: 

- Promover o planejamento estratégico do turismo no estado do Paraná, 

através da estruturação da Política Estadual de Turismo e do Plano Estadual de 

Turismo; 

- Fomentar o turismo no Estado de forma qualificada; 

- Normatização, fiscalização e incentivo ao turismo, como fator de 

desenvolvimento econômico e social. 

 

b) Agência do Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral do Paraná 

(ADETUR – Litoral) 

A ADETUR Litoral é um forte exemplo da iniciativa da política pública do 

Ministério do Turismo, que há aproximadamente três anos vem incentivando os 

municípios a se organizarem a partir de uma Instância de Governança, e a ADETUR 

se originou na junção dos municípios do litoral: Matinhos, Morretes, Antonina, 

Guaraqueçaba, Guaratuba, Paranaguá e Pontal do Paraná. 

Esta Instituição é um Órgão Gestor de apoio às atividades, projetos e 

iniciativas do turismo no litoral do Paraná. 

Objetivos: 

- Implementar um processo de comunicação interna e externa da ADETUR; 

- Captar novos associados; 
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- Fortalecer a marca ADETUR e a marca Litoral; 

- Fomentar o desenvolvimento turístico regional; 

- Buscar mais parcerias efetivas. 

 

c) SEBRAE 

Objetivos: 

- Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e 

pequenas empresas e fomentar o empreendedorismo. 

 

 

4.2.3 Instituições Estaduais da Cultura 

 

 

As instituições estaduais da área da cultura são: 

a) Secretaria Estadual de Cultura do Paraná (SEEC) 

Objetivos: 

A SEEC é dividida por Unidades: 

- Ação Cultural: promove a difusão cultural; 

- Incentivo a Cultura: promover ações relacionadas ao desenvolvimento de 

programas e projetos culturais; 

- Patrimônio Cultural: encarregada dos assuntos relativos à preservação do 

patrimônio arqueológico, histórico, artístico e natural do Paraná (Lei Estadual nº 

1.211/53). Suas ações referem-se às medidas necessárias ao tombamento, à 

restauração, à conservação e à divulgação desses bens culturais; 

- Sistema Estadual de Museus: articulação entre os museus do Estado. 

 

 

4.2.4 Instituições Municipais do Meio Ambiente 

 

 

Nesta categoria, configura-se a Secretaria cujo objetivo é: 

a) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Objetivos: 
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- Preservar, fiscalizar e instruir as pessoas sobre liberações ambientais que 

são feitas através do IAP. 

 

 

4.2.5 Instituições Municipais do Turismo 

 

 

A seguir, apresentam-se as instituiçoes municipais de turismo e seus 

objetivos. 

a) Secretaria Municipal do Turismo 

Objetivos: 

- Prestar informações ao Turista e realizar Projetos que atendam as 

necessidades do Trade turístico e benefícios para o Tripé (setor público, privado e 

comunidade); 

- Participar em eventos e articulação. 

 

b) Laboratório de Gestão de Organizações que promovem o 

Ecodesenvolvimento - LaGOE 

Objetivos: 

- Pesquisar temas convergentes com a ecossocioeconomia das 

organizações; 

- Desenvolver estudos, pesquisas e projetos para o desenvolvimento das 

comunidades locais; 

- Buscar parceiros Institucionalizados para o desenvolvimento das 

comunidades. 

 

c) Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano * 

Objetivos:  

- Realizar a manutenção das vias públicas, construir pontes, manutenção da 

iluminação pública, manutenção de prédios públicos (escola, posto de saúde); 

- Prover de infraestrutura de base à cidade. 

* Esta Instituição foi entrevistada por cuidar da infraestrutura das vias 

públicas que dão acesso à Comunidade, sendo um parceiro para o desenvolvimento 

do turismo. 
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4.2.6 Instituições Municipais da Cultura 

 

 

a) Secretaria Municipal de Cultura 

Objetivos: 

- Promover o planejamento estratégico e pesquisas culturais, através da 

estruturação da Política Municipal de Cultura e fomentar a cultura no município de 

forma qualificada. 

 

b) Associação de Artesãos de Morretes (AARTEM) 

Objetivos: 

- Reunir os artistas; 

- Divulgar os seus trabalhos; 

- Diversificar e ofertar cursos aos artesãos. 

 

 

4.2.7 Instituições Locais 

 

 

As instituições pesquisadas, bem como seus objetivos, sediadas na 

localidade são: 

a) Igreja Católica São Francisco de Assis 

Objetivos: 

- Passar a palavra de Deus; 

- Integrar a comunidade; 

- Possibilitar a manifestação católica. 

 

b) Associação Comunitária de Candonga 

Objetivos: 

- Manter e incentivar a solidariedade e a união entre as famílias e da 

comunidade; 

- Promover a integração com órgãos públicos e com entidades privadas, 

desenvolvendo projetos e programas em parceria; 
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- Buscar a defesa dos interesses das famílias associadas no que se refere à 

produção do beneficiamento, transformação, industrialização e comercialização de 

produtos agrícolas; 

- Proceder à comercialização dos produtos oriundos da terra “in natura”, 

beneficiados, transformados e/ou industrializados, inscrevendo-se nos órgãos 

específicos, emitindo e controlando para tanto, a hábil documentação jurídica, 

sanitária, ambiental, fiscal, tributária e trabalhista; 

- Prestar informações em relação aos produtos oriundos da terra; 

- promover cursos profissionalizantes através de parcerias e convênios com 

órgãos públicos e entidades privadas; 

- Organizar a compra de insumos, máquinas, equipamentos, produtos de 

uso doméstico e / ou necessários às atividades das propriedades rurais e da 

Associação; 

- Promover o desenvolvimento integrado da agricultura através do aumento 

da produtividade e vendas, visando o aumento de renda, geração de novos postos 

de trabalho, a fixação da família e seus descendentes na propriedade rural; 

- Atuar na defesa do meio ambiente. 

 

c) AMORISA 

Objetivos: 

- Manter e incentivar a solidariedade e a união entre as famílias da 

comunidade; 

- Promover a integração com órgãos públicos e com entidades privadas, 

firmando convênio e contratos, desenvolvendo projetos e programas em parceria; 

- Buscar a defesa dos interesses das famílias associadas; 

- Atuar na defesa e conservação do meio ambiente; 

- Colaborar e representar seus associados junto aos poderes públicos: 

Executivo, Legislativo, Judiciário, nos conselhos e demais entidades do município. 

 

d) Escola Rural Municipal de Candonga e Escola Municipal de Canhembora 

Objetivos: 

- Ensinar e proporcionar aprendizagem. 
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As Instituições locais são as responsáveis pela organização da comunidade 

na busca de melhorias, articulação e representatividade junto as Instituições afins. 

 

 

4.2.8 Análise dos Dados 

 

 

As quatorze Instituições externas são fundamentais para o desenvolvimento 

das comunidades do entorno da Microbacia do Rio Sagrado, município de Morretes 

(PR); porém quatro Instituições declararam que não conhecem a região, outras 

definiram “ouvi falar”, mas “não conheço pessoalmente”. 

As que realmente assumiram não conhecer as Comunidades são: Secretaria 

de Estado do Turismo, Secretaria Estadual da Cultura, SEBRAE, Secretaria 

Municipal de Turismo. 

A partir deste resultado, chama atenção a Secretaria Municipal de Turismo, 

Instituição esta que deveria trabalhar com políticas públicas aplicadas para estas 

Comunidades, principalmente considerando o potencial paisagístico natural da 

região. Contudo, recentemente, começou-se a vislumbrar uma parceria, pois o 

Instituto LaGOE procurou a Secretaria de Turismo no final do ano passado para 

juntos apresentarem um projeto de captação de recursos do Ministério do Turismo a 

serem aplicados em projetos na linha do turismo comunitário, e este projeto acabou 

sendo aprovado para iniciar em 2009. Este projeto inclui desde sensibilização para o 

turismo comunitário, oficinas de aperfeiçoamento profissional e das técnicas de 

saber fazer, comercialização e promoção de arranjos socioprodutivos de base 

comunitária. 

A Secretaria de Municipal de Turismo poderia assumir a função de 

Instituição motivadora para o desenvolvimento destas Comunidades e ser a 

articuladora entre as instituições locais e as Instituições estaduais e municipais. 

 Percebe-se que existem muitas Instituições já organizadas que deveriam 

dar assistência a estas comunidades, de forma a impulsioná-las para o 

desenvolvimento da região. 

O desenvolvimento local depende de alguns fatores, como: geração de 

emprego e renda para enfrentar a pobreza e a marginalização; criação de entornos 

institucionais econômicos, sociais, políticos e culturais para impulsionar o 
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desenvolvimento do potencial local, compreender a difusão de inovações; 

implantação de infraestruturas básicas; capacitação de recursos humanos e criação 

de sistemas de informações locais. 

Sendo assim, pode-se dizer que as comunidades do entorno da Microbacia 

do Rio Sagrado estão iniciando o processo de desenvolvimento, principalmente após 

o Instituto LaGOE ter se instalado nesta região, pois a partir desta ação ela passou a 

ser vista e ouvida. Os professores e alunos envolvidos no Instituto passaram a 

pesquisar e desenvolver projetos em prol destas comunidades, trazendo benfeitorias 

que contribuem para a geração de emprego, renda, assistência social, além de 

serem os interlocutores da comunidade com outras instituições. 

O Instituto LaGOE passou a ver esta região como um modelo de turismo 

comunitário; diagnosticou as potencialidades da região, levantou os saberes dos 

moradores, organizou e capacitou os envolvidos nas vivências. As vivências 

praticadas atualmente são: café, mandioca, fibra da bananeira, artesanato a partir do 

cipó imbé, observação de pássaros e são visitadas por pequenos grupos de turistas 

simpatizantes pelo turismo comunitário, que é aquele controlado, que respeita a 

cultura local. 

Grande parte dos projetos desenvolvidos pelo LaGOE têm parceria com a 

Universidade Regional de Blumenau (FURB), principalmente com a disponibilização 

de professores e acadêmicos. 

Alguns projetos desenvolvidos são: 

- Arranjo Socioprodutivo de Base Comunitária (APL.Com): um projeto piloto 

na Comunidade do entorno da Microbacia do Rio Sagrado; 

- Tecnologias apropriadas: pensando o ecodesenvolvimento; 

- Lazer e Trabalho dos Moradores das Comunidades; 

- Indicadores Socioambientais; 

- Antecedentes Etnohistóricos dos Agrossistemas Tradicionais do Rio 

Sagrado de Cima; 

- Intervivência Universitária: oportunizando conhecimentos aos jovens das 

comunidades; 

- Resgate de Antigas e Novas Formas de Intercâmbio Solidário de Trocas. 

Para o ano de 2009, será executado o projeto “Fortalecimento do Turismo de 

Base comunitária na conservação de modos de vidas de comunidades tradicionais e 
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preservação da biodiversidade nas comunidades / Interconectando Turismo 

Comunitário com redes de Comércio Justo” captado no Ministério do Turismo. 

Estes projetos atingem toda a comunidade, principalmente aquelas que 

querem se preparar para trabalhar com o turismo. O LaGOE e a FURB promove 

ciclos de pesquisas que levam até às Comunidades conhecimento de seu próprio 

espaço, comunicação entre as pessoas, além de serem beneficiadas com projetos 

captados de Instituição governamentais ou não, como aqueles desenvolvidos pelos 

próprios acadêmicos/pesquisadores. O interesse dos alunos em pesquisar esta 

região, faz com que se apaixonem por estas comunidades, levando-os a buscar 

projetos em editais que possam melhorar ainda mais a qualidade de vida destes 

moradores. 

O LaGOE atua diretamente e diariamente em projetos que beneficiam a 

comunidade, sendo um grande articulador entre a comunidade e Instituições a fins. 

Outras Instituições que atuaram e atuam nas comunidades: EMATER, com 

oficinas de cultivo de hortaliças e frutíferas, que atingiu 20 famílias, o qual teve um 

investimento do governo estadual e municipal. A EMATER organiza periodicamente 

cursos de extensão rural, basta o agricultor se inscrever na Instituição. A SANEPAR , 

que é responsável pelo abastecimento de água nas comunidades Candonga, Rio 

Sagrado de Cima, Sambaqui e Marta, este projeto oferece água tratada para todos 

os moradores, a administração é da comunidade, através da AMORISA que cobra 

uma taxa simbólica dos beneficiados, este investimento foi da Prefeitura de 

Morretes, que também contou com a parceria da EMATER. 

A IAPAR  desenvolveu oficinas sobre as técnicas de como plantar e cultivar a 

variedade de Palmáceas (palmeira Real, Palmito, Pupunha e açaí); de Frutas 

tropicais (cupuaçu), na estação agrometeorológica que atende toda a região, além 

do projeto de desenvolvimento da produção de Banana no litoral, que beneficiou 

todos agricultores, este projeto é um investimento do governo estadual. O IAPAR 

está se programando para lançar outros cursos, como controle do fungo da banana, 

para participar destes cursos é preciso que o agricultor se cadastre na própria 

Instituição. 

A ADETUR captou no Ministério do Turismo verba para o projeto 

Capacitação de Condutores em Áreas Naturais, que atingirá 25 pessoas na região 

do litoral, que tem como objetivo dispor de condutores formados em áreas naturais 



 
 

 

89 

para prestar serviços ao turista, este projeto é para iniciar no segundo semestre de 

2009 e os interessados das comunidades podem se inscrever na sede da ADETUR. 

A Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenv olvimento 

Urbano concluiu em 2008 os projetos de construção da Ponte Molhada na região do 

Carambiu; reformou o Posto de Saúde e a Escola do Candonga, sendo este um 

benefício para toda a comunidade. 

A Secretaria Municipal de Cultura  desenvolveu vários projetos nas 

comunidades do Rio Sagrado: Artesanato: apoio, recuperação e divulgação do 

Artesanato local; Modernismo Romântico: divulgar valores e a sensibilidade na arte 

de escrever poesias, dos jovens morretenses, até então desconhecidos, estes 

projetos atingiram cerca de 60 famílias. Apesar da aceitação da comunidade com os 

projetos desenvolvidos por esta Instituição, atualmente não está sendo executada 

nenhuma ação nas comunidades. 

A AARTEM  desenvolveu o curso com Fibra de Bananeira na sua sede em 

Morretes e teve a participação de duas famílias artesãs que trabalham com esta 

técnica. Para o segundo semestre de 2009 já está previsto a capacitação do 

artesanato a partir da Palha de Milho e Argila. Os moradores que tiverem interesse 

em aprender ou aperfeiçoar a técnica basta se associar. 

A Secretaria Municipal de Turismo não tem contato com as comunidades 

do Rio Sagrado, mas se colocou à disposição do Instituto LaGOE de entrar como 

parceira dos projetos que venham a realizar, mesmo correndo o risco de não ser a 

mesma gestão no ano de 2009 – 2012 e, realmente foi isto que aconteceu, teve 

mudança de governo em Morretes, precisando o LaGOE procurar novamente a 

Secretaria de Turismo. 

Percebe-se que estas comunidades já foram beneficiadas com alguns 

projetos, porém ainda são incipientes para as necessidades e desejo dos moradores 

da região. Mas, para isto, também é importante que a comunidade insista na 

conquista de seus direitos e cumpra com suas obrigações. 

Para desenvolver o território é preciso de políticas públicas e ações, e estas 

podem ser compartilhadas entre as Instituições, seja da esfera estadual, municipal e 

local, mas para isto precisa criar uma dinâmica de diálogo entre elas. 

Contudo, primeiramente é preciso apresentar estas comunidades às 

Instituições, pois, muitas delas não conhecem a região do Rio Sagrado. Algumas 
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das Instituições pesquisadas indicaram que os representantes destas comunidades 

devem participar de conselhos municipais. 

As Comunidades precisam se posicionar e participar das discussões, 

mostrar que existem, que precisam de ajuda. Quanta verba pública é aplicada para 

regiões já desenvolvidas, enquanto o Rio Sagrado e todo o seu entorno fica se 

lamentando pelo descaso das políticas públicas. 

Percebe-se que entre as Instituições, a que mais investe nas comunidades é 

o LaGOE, neste ano de 2009, ela buscou parceria com outras três Instituições, a 

Aliança Empreendedora, UFPR e o IPARDES. 

A Aliança Empreendedora  - Integrando Organizações, Empresas, 

Negócios Sociais e Parceiros, promove e amplia a geração de oportunidades 

através de uma abordagem integral de apoio através de uma série de ações, 

projetos e metodologias que visam responder às maiores barreiras, lacunas e 

dificuldades enfrentadas por microempreendedores e grupos produtivos 

comunitários de baixa renda: a falta de acesso destes à Conhecimento e 

Informação, Crédito, Infraestrutura e Comercialização. Este conjunto de 

organizações formam a Aliança Empreendedora e atuam com focos, metodologias e 

ações complementares no apoio e fortalecimento integral dos microempreendedores 

de baixa renda. 

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) 

é uma instituição de pesquisa vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral (SEPL). Sua função é estudar a realidade econômica e social do 

Estado para subsidiar a formulação, a execução, o acompanhamento e a avaliação 

de políticas públicas. 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), sobretudo o setor Litoral, 

sediada na praia de Caiobá, município de Matinhos, através de seu projeto político 

pedagógico desenvolve algumas pesquisas relacionadas a atividade turística e meio 

ambiente, além de desenvolver um projeto de capacitação para as escolas 

municipais da área rural. Nas atividades, houve a exposição da Proposta Político-

Pedagógica da UFPR Litoral e foram realizadas oficinas práticas interdisciplinares 

desenvolvendo especificidades de pensar, criar e comunicar. A capacitação 

objetivou construir uma aproximação entre as instituições de educação pública, 

trabalhar a interseção de conhecimentos historicamente afastados e promover os 
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espaços de encontro entre práticas que fundamentem a formação continuada dos 

professores da educação básica. 

Estas três instituições além de desenvolverem projetos na área do turismo, 

meio ambiente e cultura, atuam também em pesquisas e projetos de cunho 

econômico, social e desenvolvimento comunitário, proporcionando geração de 

emprego e renda. 

 

 

4.3 POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES DAS INSTITUIÇÕES 

 

 

As políticas públicas são um conjunto de ações executadas pelo Estado, 

enquanto sujeito, dirigidas a atender às necessidades de toda a sociedade, são 

linhas de ações que buscam satisfazer ao interesse público e têm que estar 

direcionadas ao bem comum. Essas políticas públicas são diretrizes para o Estado 

proporcionar melhores condições de vida à população, para se ter um ambiente 

socioambiental equilibrado. Suas prioridades podem ser planejadas conforme as 

necessidades da comunidade. 

Para haver desenvolvimento local não basta somente ter a participação do 

governo, mas também de instituições não governamentais, sendo assim, pesquisou-

se também as ações destas Instituições. 

Para analisar de que forma as Instituições podem contribuir para o 

desenvolvimento das Comunidades do entorno da Microbacia do Rio Sagrado, é 

necessário saber quais são suas políticas públicas e/ou ações, as quais estão 

relacionadas a seguir. 

 

 

4.3.1 Instituições do Meio Ambiente da Esfera Estad ual 

 

 

a) IAP – Instituto Ambiental do Paraná 

As principais políticas públicas do IAP são: proteger, preservar, conservar, 

controlar e recuperar o patrimônio ambiental, buscando melhor qualidade de vida e o 



 
 

 

92 

desenvolvimento sustentável com a participação da sociedade, seguindo a 

legislação estadual e federal. 

Uma política pública lançada atualmente pelo Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP) é a nova metodologia de autuação e multas em propriedades rurais, onde foi 

produzido um manual de orientação. Com o novo Manual, a fiscalização fica mais 

transparente e segura, pois o infrator saberá quais medidas a equipe técnica do IAP 

adotará. A nova versão do Manual de Fiscalização padroniza procedimentos de 

autuação, para agilizar os processos administrativos e aos autos de infração e 

projetos de licenciamento na área de fiscalização. 

Outra política pública ambiental importante que envolve o IAP e a autarquia 

da Secretaria do Meio Ambiente Instituto de Terras, Cartografia e Geociências 

(ITCG) é a regularização fundiária, que tem como objetivo identificar áreas de terras 

públicas ou de posse e, detalhar sua ocupação por meio do cadastramento das 

famílias que ocupam estes imóveis. A licença de ocupação é o primeiro passo para 

a emissão do título definitivo da propriedade e já permite que os agricultores 

consigam financiamentos e acesso a linhas de crédito. (IAP, 2009). 

 

b) EMATER – Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural 

Algumas das diretrizes de políticas públicas do EMATER é o 

desenvolvimento rural através da assistência técnica e extensão rural.  

Entre as diversas políticas de incentivo da EMATER para o desenvolvimento 

rural, uma das mais presentes e discutidas atualmente é a participação da mulher 

rural. O contingente feminino que no campo chega a 36% da População Econômica 

Ativa, desenvolvendo atividades agrícolas e não agrícolas, assume papel importante 

na sociedade brasileira ao responder em conjunto com a família a produção de 70% 

dos alimentos e gerar sete dos 10 empregos rurais. Mesmo assim, a mulher rural 

continua sem acesso a renda, trabalha de 10 a 15 horas diárias, sofre violência 

física e psicológica tal como a mulher urbana e não tem liberdade na tomada de 

decisão quando o assunto é investimento na pequena propriedade. Com base nesta 

situação é que o EMATER desenvolve constantemente cursos de sensibilização e 

capacitação para as mulheres da área rural. (EMATER, 2009). 

 

c) SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná 

As políticas da SANEPAR são: 
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- Ampliar e melhorar os serviços de coleta e tratamento de esgoto; 

- Levar água tratada a todo paranaense; 

- Praticar preços acessíveis, em especial, aos menos favorecidos; 

- Praticar uma política ambiental e socialmente responsável. 

Entre estas políticas públicas, a SANEPAR faz um trabalho muito atuante no 

que se refere à educação ambiental domiciliar, com ações de sensibilização 

ambiental, onde demonstra a importância do uso racional da água, limpeza do 

reservatório domiciliar (caixa d’água) e a correta destinação do lixo. (SANEPAR, 

2009). 

Além do tratamento da rede de esgoto nos municípios paranaense, a 

SANEPAR está inovando em tecnologia para gerar energia elétrica a partir da 

utilização do Biogás. Este investimento será realizado no aterro sanitário de 

Cianorte, sendo a primeira experiência do Paraná. A empresa vai aplicar R$ 1 

milhão na execução da obra, prevista para iniciar ainda este ano. Os recursos serão 

financiados pela Caixa Econômica Federal e não terá custo para o município. A 

gestão do lixo na cidade é feita pela Sanepar, deste 2002 e, é considerada modelo 

para todo Brasil. Inicialmente a energia gerada  será utilizada no próprio aterro, mas 

a intenção da empresa é ampliar o seu uso. (SANEPAR, 2009). 

 

d) IAPAR – Instituto Agronômico do Paraná 

A principal política pública do IAPAR é desenvolver pesquisas na área 

agrícola e pecuária. 

O IAPAR vem promovendo e apoiando feiras e eventos que discutem a 

produção orgânica e agroecológica, um modelo de agricultura mais sustentável no 

Estado. 

O IAPAR tem uma unidade agrostológica em Palotina, onde possui mais de 

30 espécies e cultivares de forrageiras tropicais perenes, que tem servido para o 

processo de aprendizagem de acadêmicos da UFPR e também de alunos da Escola 

Agrotécnica Estadual de Palotina, bem como para muitos produtores de leite que 

visitam a estação experimental do Instituto. 

O Instituto em parceria com Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do 

Paraná (Seab) e EMATER lançarão um curso sobre fertilidade do solo, esta 

necessidade surgiu pela exigência do PRONAF (Programa Nacional da Agricultura 

Familiar – Mda), que a partir de junho para conceder crédito a produtores, solicitará 
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a análise física e química do solo. O público alvo são os profissionais que realizam 

assistência técnica, entre os tópicos a serem abordados estariam: correção de solo, 

adubação e fertilidade, seguindo as especificidades de cada região do Paraná. 

Em abril deste ano, os pesquisadores do IAPAR discutiram com agricultores 

do assentamento Pantanal, no município de Morretes, na Estação Experimental do 

IAPAR, ações que têm como objetivo melhorar as atividades relacionadas à cultura 

da mandioca, que tem papel muito importante na geração de renda e subsistência 

das famílias. O IAPAR instalará em Morretes unidades de observação relacionadas 

principalmente à avaliação de novos clones, manejo da fertilidade e novas práticas 

culturais, principalmente de baixo custo, que possam ser incorporadas com maior 

facilidade pelos agricultores. 

 

 

4.3.2 Instituições do Turismo da Esfera Estadual 

 

 

a) Secretaria de Estado do Turismo – SETU 

Desenvolve suas políticas públicas estaduais em consonância com as 

federais. Vem trabalhando fortemente a fim de incentivar e promover o destino 

Paraná no mercado nacional e internacional. 

Dentre as políticas públicas da SETU, uma delas é incentivar a atividade do 

turismo rural, para iniciar os trabalhos, o Estado do Paraná recebeu em fevereiro 

deste ano a visita de técnicos das províncias de Quebec, Canadá, e Rhône-Alpes, 

França, nas propriedades que desenvolvem turismo rural. Seria mais um repasse do 

que é feito naqueles países em temas específicos como associativismo, certificação 

dos serviços de turismo e divulgação e comercialização. Da província de Quebec há 

interesse em ampliar o acordo bilateral com o Paraná que permita a articulação de 

convênios de formação em turismo rural na Universidade de Montreal. De Rhône-

Alpes, com a qual a cooperação é mais avançada, há interesse em aprofundar os 

termos, as técnicas apontaram a necessidade de um trabalho mais detalhado, que 

abrange desde o produtor rural, que deve ser motivado a receber visitantes, até a 

realização de pesquisas de demanda que apontem o perfil do turista rural. 

A Secretaria de Estado do Turismo trabalha fortemente na valorização e 

divulgação dos seus atrativos turísticos. 
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b) ADETUR Litoral – Agência do Desenvolvimento do Turismo Sustentável 

do Litoral do Paraná 

A ADETUR vem atuando fortemente nas seguintes ações: 

- Sensibilizar e conscientizar a sociedade para a importância do turismo no 

litoral do Paraná; 

- Realização e promoção de quaisquer eventos que dinamizem o destino 

turístico e promovam os produtos e serviços locais; 

- Incentivar e proporcionar maior entendimento possível e cooperação entre 

os associados e entidades similares; 

- Promover o desenvolvimento econômico e social na região; 

- Promoção, resgate e defesa do meio ambiente, da cultura, da economia e 

da sociedade local; 

- Experimentação de novos modelos socioprodutivos e de sistemas 

alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

- Desenvolver ações de sensibilização e mobilização das lideranças das 

comunidades e outros agentes, com vista ao desenvolvimento do turismo na região; 

- Estimular a inserção e valorização dos princípios de sustentabilidade do 

processo de regionalização do turismo. 

 

c) SEBRAE do PR 

O SEBRAE participa de feiras e eventos a fim de promover o trabalho da 

própria Instituição e de incentivar a comercialização dos pequenos empreendedores 

que passaram pelos cursos do SEBRAE, além disso, desenvolve consultorias para 

incentivar e capacitar os pequenos empreendedores. Com estas ações procura 

ampliar o atendimento coletivo através de núcleos setoriais (Programa 

Empreendedor), redes e APLs como estratégia de fortalecimento do associativismo 

e de desenvolvimento da competitividade. 

Uma ação que o SEBRAE está trabalhando fortemente é o incentivo do 

artesanato brasileiro, onde capacitam artistas empreendedores e fomenta o mercado 

do artesanato. Nas 27 Unidades Federativas do país, o Sebrae investe em 

estratégias de atuação diferenciadas que possibilitam o desenvolvimento de cada 

categoria de artesanato, mantendo, entretanto, os valores simbólicos dos modelos 

culturais. O objetivo é fomentar o artesanato de forma integrada, enquanto setor 

econômico sustentável que valoriza a identidade cultural das comunidades e 
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promove a melhoria da qualidade de vida, ampliando a geração de renda e postos 

de trabalho. Situação atual: em aproximadamente 2.700 municípios, foram 

capacitados 220.000 artesãos. As ações empreendidas marcam a presença do 

Sebrae em 48% dos municípios brasileiros. 

 

 

4.3.3 Instituições Culturais da Esfera Estadual 

 

 

a) SEEC – Secretaria Estadual de Cultura do Paraná 

Cada unidade tem suas políticas distintas, podendo destacar: 

Ação Cultural: desenvolve ações que apóiam e incentivam as manifestações 

culturais e artísticas em seus vários gêneros, seja por meio de patrocínio ou 

promoção de eventos artísticos ou ainda através de convênios ou parceria com os 

municípios. 

Algumas ações na área da música, teatro, literatura, artes cênicas, coral, 

oficinas, cursos e seminários culturais. 

 

Incentivo a Cultura: alguns projetos e eventos criados através das políticas 

públicas desta Instituição: 

- Prêmio Estadual de Cinema e Vídeo: destinado a fomentar a produção 

cultural de cinema e vídeo no Estado do Paraná, este concurso prevê a seleção de 

01 projeto de filme na modalidade de longa metragem, que recebe um prêmio no 

valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Este prêmio foi instituído pela Lei n.° 

14.279/2004; 

- Seminário para discutir o Plano Nacional da Cultura; 

- Encontro de Secretários Municipais da Cultura; 

- Encontro de Prefeitos e Prefeitas, gestão 2009 a 2012. 

* O papel desta Unidade é promover encontros para discutir políticas 

públicas e ordenamento da cultura. 

 

Patrimônio Cultural: Suas ações referem-se às medidas necessárias ao 

tombamento, à restauração, à conservação e à divulgação desses bens culturais. 

Área de atuação: 
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• Arquivo e documentação: Arquivo e Documentação – onde se realiza a 

coleta, guarda e divulgação do acervo documental sobre os bens tombados e de 

interesse cultural. Compõem o arquivo, processos de tombamento, fotografias, 

depoimentos, históricos, documentos relativos a bens e áreas com interesse cultural 

e documentos gráficos sobre os imóveis tombados. 

• Arquitetura – que orienta, fiscaliza e desenvolve ações e projetos relativos 

às áreas históricas urbanas, aos bens edificados e àqueles de interesse de 

preservação. Além da assessoria técnica a esses bens, são realizados 

levantamentos arquitetônicos de edifícios com valor cultural, diagnósticos e 

propostas de restauração. Também é desenvolvido, em conjunto com os municípios, 

o planejamento das áreas urbanas dos Centros Históricos. 

• História – onde se realiza a pesquisa histórica para a instrução dos 

processos de tombamento e a assessoria técnica objetivando a orientação em 

trabalhos que visem à preservação e a divulgação da história local. 

• Patrimônio Natural – Arqueologia – faz o acompanhamento técnico das 

áreas de Patrimônio Natural, análise de processos e pareceres. Desenvolve 

pesquisa e instrui tecnicamente processos de tombamento. 

 

Museus: dentre suas políticas públicas e ações destacam: 

- desenvolver modelos de gestão que estimulem redes de sistemas 

municipais de museus; 

- incentivar a democratização do acesso  aos museus e a  produção de bens 

culturais musealizados; 

- desenvolver o Diagnóstico do Campo Museal do Estado, com visitas 

técnicas a todos os espaços museológicos realizando cadastramento, registro 

fotográfico e orientação técnica; 

- apoiar a implementação de projetos nos museus para valorização da 

memória das comunidades locais; 

- estimular a criação de programas educativos em museus; 

- fomentar a capacitação de pessoal e proporcionar a realização de 

treinamentos e encontros; 

- implementar ferramentas de divulgação da política museológica do Estado, 

através da edição de livros, periódicos, catálogos e sites na Internet; 
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- articular parcerias com órgãos culturais que venham resultar no 

desenvolvimento do trabalho museal no Paraná; 

- consolidar a integração com a política museológica nacional junto ao 

Sistema Brasileiro de Museus e Sistemas Internacionais, Estaduais e Municipais. 

 

 

4.3.4 Instituições Meio Ambiente da Esfera Municipa l 

 

 

a) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

O principal papel desta Secretaria é a preservação e fiscalização de áreas 

ambientais, o qual desenvolve suas atividades em parceria com o IAP. 

 

 

4.3.5 Instituições Turismo da Esfera Municipal 

 

 

a) Secretaria Municipal de Turismo 

Esta Secretaria desenvolve alguns projetos no segmento de turismo de 

aventura, pois este é o forte do turismo de Morretes. Além de fazer o trabalho de 

atendimento e informação ao turista. 

Outras duas ações que são desenvolvidas pela Secretaria são a promoção e 

a divulgação do município em eventos locais. 

 

e) LaGOE 

Este Instituto trabalha em parceria com Universidades e Prefeituras, a fim de 

desenvolver projetos na linha da ecossocioeconomia, além de implementar projetos-

piloto de micro-empreendimentos compartilhados e intervir na promoção de projetos 

culturais, de desenvolvimento sustentável, de novos modelos sócio-produtivos em 

turismo e agricultura. Para materializar suas pesquisas e projetos, participam de 

editais para a captação de recursos. 

Este Instituto está diretamente conectado com as comunidades do entorno 

da Micro-Bacia do Rio Sagrado, pois se utiliza da comunidade para desenvolver 
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pesquisas e projetos de extensão, participam destas ações alunos de graduação e 

mestrado da FURB. 

 

c) Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano 

Para desenvolver o turismo é primordial que a cidade tenha infraestrutura 

que dê suporte, e para isto acontecer, esta Secretaria tem um papel fundamental, 

pois ela é a gestora e executora das obras municipais. 

 

 

4.3.6 Instituições Culturais da Esfera Municipal 

 

 

a) Secretaria Municipal de Cultura 

Morretes é uma cidade histórica, escavada aos pés da serra do Mar, o 

barreado é a tradição culinária, junto com alimentos a base de banana, e as famosas 

cachaças artesanais morreteanas. Outra tradição cultural é o Fandango. Nas festas 

tradicionais da cidade, é comum dançar-se a Dança das Balainhas e a do Pau de 

Fita. A cidade de Morretes é residência de consagrados artistas plásticos, artesãos e 

músicos. 

Esta herança cultural justifica o desafio desta Secretaria, que tem como 

principal desafio gerenciar, articular e ordenar a cultura do município em 

consonância com as políticas públicas estaduais, além de desenvolver, promover e 

apoiar a cultura local. 

 

b) AARTEM - Associação de Artesões de Morretes 

Esta é uma Associação organizada pelos artesãos de Morretes, a qual 

procura desenvolver ações que beneficiam os artistas. Sua ação mais fortes é a 

promoção de cursos que ajudam a aprimorar as técnicas do artesão e a organização 

da feirinha de artesanato no centro de Morretes. 
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4.3.7 Instituições Locais 

 

 

a) Igreja Católica São Francisco de Assis 

As ações desta Instituição e de outras de cunho religioso são basicamente: 

levar a palavra de Deus, catequizar, promover grupos de oração e organizar bazares 

para atender as crianças carentes, entre outras ações para arrecadação de 

donativos. 

 

b) Associação Comunitária de Candonga 

Sua principal ação é promover cursos para a comunidade em parceria com 

outras Instituições e disponibilizar a cozinha com seus equipamentos e utensílios 

para os associados usufruírem, gerando assim, uma oportunidade de renda. 

Entretanto, esta Instituição pode contribuir muito mais, agendando reuniões 

com as Instituições externas a fim de levar as demandas da comunidade. 

 

c) AMORISA 

As principais ações desenvolvidas por esta associação: 

- Encontros da 3ª idade (café, bingo, palestras, atividade física), uma vez por 

mês. 

- Locação de espaço para eventos. 

Esta associação deve trabalhar em conjunto com outras Instituições locais, 

provocando reuniões com outras instituições, como o Emater, Senepar, Secretarias 

de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. 

 

d) Escola Rural Municipal de Candonga e Escola Rural Municipal de 

Canhembora 

Como todas as outras escolas, a função é formar os alunos como cidadãos 

críticos, reflexivos, capazes de lutar por um mundo melhor. 

É preciso trabalhar com as crianças, elas são o futuro do Rio Sagrado. É 

importante trabalhar a conscientização do seu espaço, o desenvolvimento 

sustentável local, como tornar o território do Rio Sagrado um lugar onde possam 

viver com qualidade de vida e renda, sem precisar abandonar a região. 
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4.3.8 Análise dos Dados 

 

 

Conforme descrito no capítulo dois, as políticas públicas são ações 

executadas somente pelo Estado, a fim de satisfazer o interesse público. 

Por isso que nesta pesquisa trata-se de políticas públicas, termo destinado 

somente para as instituições governamentais e ações, quando se detalha das 

Instituições não governamentais. 

No turismo, as Instituições governamentais se fortaleceram após a criação 

do Ministério do Turismo, em 2003, onde políticas públicas foram criadas, a partir de 

programas de incentivo ao desenvolvimento da atividade turística, onde editais são 

lançados anualmente, tanto para apoiar festas e eventos, como para capacitação, 

até melhorias com infraestrutura. 

Um dos principais programas do Ministério do Turismo é o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Sul do Brasil (PRODETUR SUL), tem como 

propósito o desenvolvimento sustentável da atividade turística, gerando e 

economizando reservas internacionais, melhorando a qualidade dos serviços 

prestados ao turista e criando novos empregos. Aplicados para regiões que a 

vocação para o turismo se confirma por seus atributos naturais e pelos 

investimentos realizados nos últimos anos, realizados em áreas prioritárias, nos 

Estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, o 

Programa promove o planejamento integrado da atividade turística, a melhoria da 

infraestrutura e o desenvolvimento institucional dos municípios, com vista a melhor 

qualidade de vida da população e a proteção dos recursos naturais (BRASIL, 

MINISTÉRIO DO TURISMO, 2004). 

Por isso, é de fundamental importância as Instituições governamentais do 

turismo seguirem as diretrizes do Ministério do Turismo, afim de conseguirem 

financiamentos para o desenvolvimento de sua região. 

Outro fator importante e que os municípios devem ficar atentos, é que o 

Ministério do Turismo está priorizando os projetos de abrangência regionalizada e 

não local. Os municípios devem se organizar a partir de uma Instância de 

Governança, sendo esta, uma das ações do modelo de gestão descentralizada, 

implantado pelo Ministério do Turismo, que faz parte do Programa de 

Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil. 
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Regionalizar não é apenas o ato de agrupar municípios com relativa 
proximidade e similaridades. É construir um ambiente democrático, 
harmônico e participativo, entre poder público, iniciativa privada, terceiro 
setor e comunidade. É promoter a integração e cooperação intersetorial, 
com vistas à sinergia na atuação conjunta entre todos os envolvidos direta e 
indiretamente na atividade turística de uma determinada localidade. 
(BRASIL, MIISTÉRIO DO TURISMO, 2004, p. 10). 

 

Uma Instância de Governança significa estabelecer uma organização para 

decidir e conduzir o desenvolvimento turístico de uma região. Essa ação deve-se à 

necessidade de se reconhecer e fortalecer organizações geridas de forma 

compartilhada pelo poder público, empresários, sociedade civil e instituições de 

ensino dos municípios componentes da Região Turística.  

Da mesma forma, no Meio Ambiente, em 1981, a partir da Lei n° 6.938 é que 

se pôde contar com uma base legal mais consistente para a execução de uma 

Política Nacional de Meio Ambiente, lei esta que tem por objetivo “a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, 

no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana”. 

Toda a sociedade está protegida por Leis, por isso a importância de procurar 

os órgãos responsáveis para se garantir destes direitos, conforme o Capitulo 6 da 

Constituição, Título VIII “Da Ordem Social”  art 225:  “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

A cultura também é uma potencialidade para o desenvolvimento social, ela 

precisa estar nas agendas governamentais, saindo da posição subalterna a que 

costuma estar, à condição de questão estratégica. 

Cultura não significa veneração da tradição pela tradição, porque já seria um 

projeto de subdesenvolvimento. Não é reação ao desenvolvimento, mas a 

reivindicação certíssima do autodesenvolvimento, da autopromoção, da auto-

sustentação. É o fomento daquela qualidade de vida que a comunidade, de forma 

crítica e autocrítica, define como mais relevante e desejável. É a reação ao imposto 
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de fora, àquilo que descaracteriza, que violenta a identificação comunitária. (DEMO, 

1982). 

Outra forma de demonstrar a competência econômica da cultura está 

presente nas empresas brasileiras que tomaram consciência de que o poder público, 

sozinho, não pode mais responder pela solução de todos os problemas nacionais e 

estão investindo intensamente em projetos culturais, à medida que possibilita o uso 

de incentivos fiscais, poderá propiciar a realização de projetos socioculturais 

voltados para a auto-organização e a auto-sustentabilidade das comunidades 

beneficiadas. 

Se as comunidades do Rio Sagrado não lutarem por um local melhor, as 

gerações futuras não se beneficiarão de um ambiente sustentável, pois sem 

participação governamental é difícil haver desenvolvimento. 

Por isso, é que foi perguntado às Instituições Locais se conhecem as 

políticas públicas e ações que as comunidades poderiam se beneficiar e das quatro, 

nenhuma conhece, apenas sabem da existência destas instituições ou de algumas 

Instituições. 

Percebe-se que as Instituições Locais estão fragilizadas, não há muita 

participação dos moradores, das quais as lideranças acabam sendo os mesmos por 

falta de envolvimento de novos integrantes, muitos não participam porque dizem que 

não há benefícios nestas organizações. Porém, os moradores não entenderam 

ainda, que uma Instituição sem participação comunitária não tem força. 

Durante a pesquisa, verificou-se que enquanto a maioria dos moradores não 

são associados, outros participam de pelo menos duas Instituições. 

As Instituições que desenvolvem projetos em parceria com outras 

Instituições, são: 

a) Igreja Católica São Francisco de Assis 

Projetos: nos eventos da Feira de trocas, em parceria com a Amorisa e 

Associação Comunitária Candonga. Uma das vantagens para a integração das 

ações é que muitos membros da igreja também participam de outras Instituições 

Locais. 

 

b) Associação Comunitária Candonga 
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Projetos: em parceria com a Secretaria de Educação. Projetos de 

alfabetização (professora da prefeitura) e curso de inglês (20 alunos) com 

voluntários da comunidade. 

- Implantação da biblioteca e curso de informática (iniciativas da 

comunidade). Coordenado pelo Grupo de Idosos com o apoio do Instituto LaGOE e 

FURB. 

c) AMORISA: Abastecimento da água para as comunidades, uma parceria 

com SANEPAR. 

 

Tratando-se de projetos futuros, duas Instituições locais, AMORISA e 

Associação Comunitária Candonga, dizem que: 

 

a) AMORISA 

Projetos: estão tentando viabilizar junto a Prefeitura a colocação do asfalto 

na rua principal que dá acesso às Comunidades. Outra prioridade que está sendo 

pensada é a aquisição do trator comunitário. 

 

b) Associação Comunitária Candonga 

Projetos: a Cozinha será o ponto e local de referência para os novos projetos 

que serão desenvolvidos em parceria com o LaGOE, além dos cursos fornecidos 

pelo Emater e IAP. 

 

Também foi perguntado às Instituições Locais se, ao planejar algum projeto 

para as Comunidades, procura parceria de instituições governamentais ou não, da 

esfera municipal e estadual. 

A Igreja Católica São Francisco de Assis respondeu que procura ajuda do 

Conselho Tutelar. A presidente da Associação Comunitária Candonga participa de 

todas as reuniões e conselhos da saúde, principalmente do LaGOE. Desta forma, 

considera-se inteirada das informações necessárias. A AMORISA disse trabalhar 

individualmente por falta de informações, e de comunicação entre as partes 

interessadas e a Escola trabalha com parceria principalmente da Prefeitura de 

Morretes. 

As pessoas que estão à frente dessas Instituições locais precisam ser mais 

envolvidas, provocar mais reuniões com os moradores, mostrar a importância de tê-
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los como sócios, dizer que a união faz a força, e quanto mais associados, mais fácil 

será para requerer as reivindicações comunitárias, para então, exigirem os 

benefícios das políticas públicas e ações das Instituições externas. 

Grande parte dos associados da Associação Comunitária Candonga são 

produtores rurais que querem utilizar a cozinha comunitária, que tem equipamentos 

para uma produção em maior escala, comparada com suas cozinhas residências. E 

os associados da Associação de Moradores do Rio Sagrado, estão em função do 

benefício do tratamento de água, atualmente são estes os principais benefícios que 

convencem os moradores a fazerem parte destas Instituições. 

 

 

4.4 AÇÕES PROPOSITIVAS 

 

 

A cada ano surgem novos incentivos para o desenvolvimento das atividades 

relacionadas ao turismo, meio ambiente e cultura. Podemos citar as leis de incentivo 

a cultura, editais do Ministério do Turismo, Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

Ministério da Cultura e do Meio Ambiente, os fundos estaduais e municipais e os 

investimentos do exterior, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

e o Fundo de Desenvolvimento para a Bacia do Prata (FONPLATA). 

Contudo, pode-se perceber, nesta pesquisa, que existem investimentos 

próximos e de fácil acesso às Comunidades, basta a articulação das mesmas. 

A última pergunta da pesquisa era para saber como a Comunidade poderia 

se beneficiar da Instituição, e todas deram sugestões propositivas. 

 

a) IAP 

Um trabalho forte do IAP que a comunidade pode estar usufruindo são as 

orientações nos quesitos ambientais, quando e onde construir entre outras ações 

pode-se desenvolver e que envolve o meio ambiente. 

Outra oportunidade são as mudas de árvores nativas que o IAP fornece 

gratuitamente para quem tem projetos desenvolvidos junto com o Emater ou pode 

adquirí-las por R$ 0,10 a muda. 

Conforme descrito nas políticas públicas do IAP, existe uma urgência do 

Estado em resolver as pendências fundiárias. Portanto, caso haja algum morador 
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das comunidades do entorno do Rio Sagrado nesta situação, este deve fazer os 

encaminhamentos ao ITCG, até mesmo através do IAP. 

 

b) EMATER 

Entre as formas da comunidade participar das ações do EMATER, 

destacam-se os cursos de extensão e capacitação rural, para isto, os interessados 

devem-se cadastrar na Instituição. 

Como o EMATER desenvolve constantemente cursos de sensibilização e 

capacitação para as mulheres da área rural, e muitos dos moradores das 

comunidades do entorno do Rio Sagrado são mulheres, elas poderiam ser mais 

participativas tanto em conselhos e cursos promovidos pelo EMATER, 

principalmente nos cursos que se referem ao processo de alimentos e de 

artesanato, considerando que na região tem muita matéria prima natural. 

 

c) SANEPAR 

Esta Instituição possui uma ação específica, que é o tratamento da água, as 

Comunidades que ainda não possuem este serviço, devem solicitar junto a 

Prefeitura, que encaminhará a SANEPAR. 

As comunidades do entorno da microbacia do Rio Sagrado já estão se 

beneficiando com a política da água tratada, mas ainda estão distantes do 

saneamento básico, porém esta necessidade também faz parte da realidade urbana. 

 

d) IAPAR 

Os agricultores do Rio Sagrado devem se cadastrar no IAPAR para 

participarem dos programas de capacitação aplicadas nas propriedades rurais. O 

IAPAR desenvolve seus projetos em parceria com EMATER, Prefeituras e outras 

Instituições. É importante as Instituições locais visitarem o IAPAR e mostrarem o 

interesse de estarem presentes nas atividades, pois na grande maioria as 

Instituições Governamentais trabalham em cima das solicitações da demanda, e é 

importante os agricultores das comunidades do entorno do Rio Sagrado mostrarem 

suas necessidades. 
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e) LaGOE 

A comunidade deve participar das reuniões promovidas pelo LaGOE junto as 

Associações locais, que tem como objetivo informar os resultados das pesquisas 

desenvolvidas pelos acadêmicos e o andamento dos projetos captados. Esta 

também é uma forma dos moradores contribuírem com opiniões para o 

desenvolvimento local, fazendo com que o LaGOE procure parceiros e investidores 

conforme as necessidades e tendências de crescimento indicados pela própria 

comunidade. 

 

f) SETU 

A SETU e as suas vinculadas (Paraná Turismo e Ecoparaná) desenvolvem 

em parceria com o SEBRAE e ADETUR Litoral, várias ações do Projeto Litoral do 

Paraná “Emoções o Ano Inteiro” com foco no desenvolvimento do turismo, a partir 

de planejamento, capacitação de Recursos Humanos, qualificação de produtos, 

associativismo e marketing. A comunidade pode ser beneficiada com essas ações, 

desenvolvidas a partir da apresentação de um projeto. 

Se as comunidades do entorno do Rio Sagrado querem ser um destino 

turístico do Paraná, devem fazer um trabalho de planejamento e desenvolvimento 

turístico, a fim de diagnosticarem os atrativos locais, o público alvo que desejam, 

investir em melhorias de infraestrutura, hospedagem e alimentação. Mas para isto, 

precisa ser feito um estudo de impactos socioambientais, para não transformar o 

destino em turismo de massa. 

 

g) ADETUR 

Considerando que a ADETUR visa fortalecer o desenvolvimento do Turismo 

no Litoral do Paraná, acredita-se que seja oportuno os moradores da região que tem 

empreendimentos fazerem o cadastro junto a ADETUR, que irá divulgá-los e inserí-

los em demais ações. Como primeira parceria, pode ser com a participação da 

comunidade no projeto captado pela ADETUR no Ministério do Turismo que é a 

capacitação de condutores em áreas naturais. 
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h) SEBRAE 

Havendo arranjos socioprodutivos e produtos turísticos a serem formatados 

e/ou comercializados, os empreendedores locais podem participar do projeto Litoral 

do PR6. 

Dentro do programa do artesanato, moradores do Rio Sagrado, que 

trabalham com esta técnica, podem organizar-se e procurarem o Sebrae para 

fazerem parte dos cursos oferecidos. Após terem esta capacitação, seus produtos 

serão comercializados nos pontos de comercialização do Sebrae, além de 

participarem das feiras promovidas e / ou apoiadas pela Instituição. 

Desta forma propõem-se a melhoria da competitividade e sustentabilidade 

das empresas do setor e do destino turístico como um todo. Para tanto, é 

implementado tendo como princípios a regionalização do turismo, desenvolvendo 

ações coletivas com parceiros e instâncias de governanças regionais. 

 

i) Secretaria Municipal de Turismo 

Esta é uma das principais Secretarias, haja vista que a atividade econômica 

que mais gera lucro para Morretes é o turismo. 

As atividades que esta Secretaria participa são as desenvolvidas por outras 

Instituições, como por exemplo o SEBRAE e o EMATER. 

Uma das indicações da Secretaria é para os empreendimentos da 

comunidade se cadastrarem no Ministério do Turismo e na Secretaria Municipal de 

Turismo, porque somente os cadastrados são divulgados nas campanhas 

publicitárias e ações que promovem o turismo. 

É importante, também, que a comunidade participe das discussões da 

construção do  Plano Diretor, além de participar de conselhos municipais relevantes 

aos interesses e as necessidades da comunidade. Esta é uma forma de serem 

vistos, ouvidos e lembrados. 

 

 

 

                                                 
6 O Projeto Litoral do Paraná propõe a melhoria da competitividade e sustentabilidade das empresas 
do setor e do destino turístico como um todo. Para tanto, é implementado tendo como princípios a 
regionalização do turismo, desenvolvendo ações coletivas com parceiros e instâncias de governança 
regionais. 
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j) Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano 

Para a comunidade ser beneficiada de ações desta Secretaria, que é a 

responsável pela manutenção das vias públicas, iluminação, entre outros serviços 

de infraestrutura, é importante reivindicarem de preferência em conjunto, através das 

Associações locais, na própria Secretaria. 

Também é estratégico que toda reivindicação seja por escrito e enviada com 

cópia ao Prefeito, solicitando também uma reunião com Prefeito e o Secretário, que 

têm o dever de atender a solicitação da Associação de Moradores. 

A implantação de infraestrutura é importante para haver desenvolvimento 

local, mas, além disto, são necessários de alguns componentes como: a iniciativa de 

geração de emprego e renda para enfrentar a pobreza e a marginalização; criação 

de entornos institucionais econômicos, sociais, políticos e culturais para impulsionar 

o desenvolvimento do potencial local, compreender a difusão de inovações; 

capacitação de recursos humanos e criação de sistemas de informações locais. 

 

k) Secretaria Estadual da Cultura do PR 

Conforme as unidades desta Secretaria apresentadas anteriormente, 

sugere-se que a comunidade, através de alguma Instituição local ou parceira, 

encaminhe projetos de incentivo a cultura. Se for na área de manifestações culturais 

e artísticas, pode ser encaminhados direto à Unidade Ação Cultural. 

Se a comunidade tiver documentações da história da cultura local e precisa 

de um apoio para registrar as informações ou se há alguma casa que pode sofrer o 

processo de tombamento, este deve ser enviado a Unidade Patrimônio Cultural. 

 

l) Secretaria Municipal de Cultura 

Por se tratar de um município com raízes culturais significativas, e os 

moradores das comunidades do Rio Sagrado fazerem parte desta cultura, 

principalmente quando se fala do desenvolvimento da cidade a partir da construção 

dos trilhos do trem, é importante que esta Secretaria faça um trabalho de resgate da 

cultura imaterial, pois estes moradores são a memória viva desta história 

morreteana. 
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m) AARTEM 

Os artesãos desta região devem procurar a associação para realizarem seu 

cadastro e para que possam divulgar seus trabalhos, participando das feiras e serem 

beneficiados dos cursos de capacitação ao artesão. 

Conforme dito pela UNESCO (2003), o artesanato tradicional é aquele que 

faz parte do modo de vida das pessoas que o realizam. Seguindo padrões estéticos 

próprios e transmitidos espontaneamente de geração para geração, muitas vezes 

utilizando matéria-prima disponível nas regiões onde ele é feito. 

Este é o perfil dos artesãos do Rio Sagrado, aprenderam a arte com  

gerações que os antecederam, aprimoraram suas técnicas e a matéria prima é da 

própria região. 

 

Às Instituições locais, foi perguntado se elas sabem como podem se 

beneficiar das políticas públicas e ações das instituições das esferas estaduais e 

municipais, na área do turismo, meio ambiente e cultura, e o resultado obtido foi que 

elas têm conhecimento apenas dos cursos promovidos pelo EMATER, quando 

divulgados na comunidade. 

O IPARDES e a Aliança Empreendedora conhecem as comunidades do 

entorno do Rio Sagrado. 

Para a Aliança Empreendedora os interessados podem formar grupos de 

geração de renda para serem assessorados e receberem os benefícios do projeto 

“Aliança Renner de Empreendedorismo Feminino  Comunitário” onde é trabalhado 

com grupos produtivos locais, trazendo alternativas empreendedoras que aumentam 

até 30% da renda do morador. 

Já o IPARDES não tem como objetivo o envolvimento com a comunidade, o 

beneficio é indireto, dos estudos realizados pela instituição podem surgir elementos 

para políticas públicas que melhorem as condições de vida e sociais da região. 

A UFPR está iniciando a parceria com o Instituto LaGOE incentivando seus 

professores e acadêmicos a desenvolverem projetos na região, a proximidade da 

Universidade com o Rio Sagrado é um fator positivo, pois desperta maior interesse 

pelos pesquisadores em trabalharem com estas comunidades. 

Conforme observado na pesquisa, todas as Instituições estão dispostas a 

atender as demandas da comunidade, basta esta se pronunciar, portanto, a 

comunidade tem que agir conforme indicado por Frey (2000) quando diz que a 
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participação popular é indispensável para uma mudança substancial do atual quadro 

de políticas públicas, de tal forma que o planejamento deve ser compreendido não 

apenas como orientado pelas necessidades da população, mas também, como 

conduzido por ela. 

Cada vez mais as políticas públicas nascem de complexos processos de 

interação entre lideranças e técnicos do aparelho estatal com os interesses 

organizados da sociedade civil e da iniciativa privada. 

Políticas públicas são oriundas de processos socais dialéticos, sabe-se que 

não basta ter a melhor proposta racional para obter êxito na administração pública, é 

preciso que a proposta tenha sustentação política e seja endossada por forças 

sociais, havendo uma forte participação dos beneficiários. 

Por isso, queridos moradores das comunidades da Microbacia do Rio 

Sagrado, unem-se e vão atrás de seus direitos.  
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Para este estudo foi importante trazer algumas reflexões teóricas 

fundamentais para o entendimento durante a aplicação da pesquisa empírica, onde 

resumidamente pode-se relatar que “Políticas Públicas” são ações institucionais que 

influenciam na vida dos cidadãos, repercutindo na economia e na sociedade, dentro 

de um território; são diretrizes para o Estado proporcionar melhores condições de 

vida à população, para se ter um ambiente socioambiental equilibrado. 

Na análise destas políticas, buscou aprofundar três áreas: ambiental, turismo 

e cultura. 

A política ambiental passou a ser discutida e praticada a partir dos anos 70, 

com o devido reconhecimento de sua gravidade e urgência, quando em meio à crise 

econômica, passou a perceber que o boom do pós guerra havia redundado em 

problemas de outra natureza: níveis de poluição altamente comprometedores da 

qualidade de vida em geral e elevado risco de esgotamento de recursos naturais. 

No Brasil o marco de sua importância se deu em 1981, com a Lei n° 6.938, 

que se pôde contar com uma base legal mais consistente para a execução de uma 

Política Nacional de Meio Ambiente, lei esta que tem por objetivo “a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, 

no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana”. 

Para a política do turismo, um dos principais acontecimentos foi a criação do 

Ministério do Turismo, em 2003, colocando o turismo como atividade econômica e 

social importante para o desenvolvimento regional. Outra importante ação do Estado 

sobre as políticas públicas foi a aprovação da nova Lei Geral do Turismo, instituída 

em 17 de setembro de 2008, que revoga as anteriores e define as atribuições do 

Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico e 

disciplina a prestação de serviços turísticos, o cadastro, a classificação e a 

fiscalização dos prestadores de serviços turísticos. 

Na cultura, as políticas públicas são discutidas principalmente nos conselhos 

e fóruns da cultura, como por exemplo, em 1986, o Relatório Bruntland, que em seu 

documento final, Nosso Futuro Comum, introduziu conceitos de sustentabilidade e 

de biodiversidade, ambos transportados, trazendo avanços importantes, para o 
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campo da cultura. Destaca-se também a Conferência de Estocolmo sobre Políticas 

Públicas Culturais para o Desenvolvimento, em 1998, que adota a política cultural 

como chave de estratégia de desenvolvimento, a promoção da criatividade, da 

participação na vida cultural e da diversidade cultural e lingüística. 

Foi imprescindível também, discutir sobre as instituições, sendo este o 

principal objeto da pesquisa.  

 Outros assuntos chaves apresentados nesta dissertação foram: 

desenvolvimento, sustentabilidade e território.  

Conforme levantado no decorrer do trabalho, para haver desenvolvimento 

local são necessários alguns componentes, como: a iniciativa de geração de 

emprego e renda para enfrentar a pobreza e a marginalização; criação de entornos 

institucionais econômicos, sociais, políticos e culturais para impulsionar o 

desenvolvimento do potencial local, compreender a difusão de inovações; 

implantação de infraestruturas básicas; capacitação de recursos humanos e criação 

de sistemas de informações locais.  

Esta pesquisa de dissertação conseguirá responder alguns destes itens para 

o processo de desenvolvimento, principalmente a aproximação das instituições com 

as comunidades, podendo constituir elementos de arranjos institucionais, pois são 

estas instituições responsáveis por políticas públicas que trarão desde 

oportunidades de emprego e renda, como a implantação de infraestruturas. 

Outra palavra chave é sustentabilidade, que significa possibilidade de 

continuar tendo condições iguais ou superiores de vida para um grupo de pessoas e 

seus sucessores em um ecossistema. Uma das formas de se obter sucesso e 

fortalecer processos de desenvolvimento econômico local é através da 

sustentabilidade, que depende de iniciativas e projetos planejados a longo prazo, o 

uso dos potenciais e recursos locais devem ser maximizados; é necessário 

fortalecer a consciência ecológica do cidadão, e a participação de todos os 

envolvidos na discussão dos problemas e na análise das soluções. 

Por isso, vale ressaltar a importância de envolver a comunidade nas 

discussões, porque são elas que vivenciam o local, que utilizam dos serviços que 

estão dispostos, que conhecem a história e as pessoas do referido território.  

Território é lugar de relações, sociedade/natureza e homens/homens, é o 

lugar com o qual o indivíduo se relaciona de maneira mais afetiva: ama o lugar, tem 

satisfação ou desgosto em habitá-lo, ou visitá-lo; é uma projeção no espaço físico, 
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via ocupação e uso, das políticas, dos interesses, racionalidades e valores 

econômicos, sociais, culturais e ambientais de uma sociedade referenciada local, 

regional e mundial, com o objetivo principal, a consecução da estrutura espacial 

adequada para a forma de desenvolvimento de interesse da sociedade regional, ou 

dos poderes hegemônicos da sociedade global. 

Entender estes conceitos foi uma forma de estruturar e aplicar o questionário 

da pesquisa empírica.  

A pesquisa apontou várias situações, entre elas, traz que as representantes 

das comunidades do Rio Sagrado de Cima, Canhembora, Brejamirim e Candonga, 

isto é, a Associação de Moradores do Rio Sagrado e a Associação Comunitária 

Candonga, localizadas no município de Morretes (PR), encontram-se um tanto 

distantes espacialmente das instituições entrevistadas, dificultando o diálogo e suas 

articulações.  

Entre as hipóteses levantadas neste trabalho, duas respostas são as que 

mais se destacam, a primeira é quando diz que  as organizações governamentais ou 

as instituições muitas vezes nem sequer conhecem as comunidades, como também 

estas comunidades muitas vezes não conhecem os caminhos para participarem ou 

influenciarem as organizações governamentais ou instituições na elaboração e 

implementação de políticas públicas e ações. 

Realmente é isto que esta pesquisa apresenta, portanto, este estudo já é 

válido pela apresentação e aproximação das comunidades com as Instituições, 

sendo uma ferramenta de consulta que as beneficiará. 

Por isso, se dá a importância de identificar as instituições internas e externa 

que influenciam no desenvolvimento das comunidades do entorno da Microbacia do 

Rio Sagrado, nas áreas da cultura, meio ambiente e turismo, sendo estas áreas 

privilegiadas por esta pesquisa. 

Estas áreas foram definidas pela vocação da região: a cultura pela história e 

tradição dos moradores; o turismo, pelos atrativos e pela necessidade de geração de 

emprego e renda; o meio ambiente, por todo o contexto, tanto social, como natural 

que o local proporciona. 

Identificados estes diferenciais a serem trabalhados na região buscou 

conhecer as Instituições, para então descrever suas políticas públicas e ou ações, 

para que as comunidades conheçam-nas e as usufruam para o desenvolvimento de 

seu território. 
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O objetivo específico de propor ações às comunidades em estudo, saber de 

que forma possam se beneficiar das ações e políticas públicas, teve um significado 

especial, pois foi além de um mero estudo acadêmico, contribuindo para uma 

necessidade real. 

Após estudar estas comunidades, conhecer suas necessidades e 

potencialidades, o que mais se destaca é o trabalho que já vem sendo realizado com 

o turismo comunitário como uma estratégia sustentável para a geração de renda, a 

partir da preservação e inserção do turista nos seus modos de vida. 

O turismo é um grande indutor para promover o desenvolvimento, melhorar 

as condições de vida para seus cidadãos, além de ser um importante aliado na 

gestão do patrimônio cultural e ambiental. Mas para que isto aconteça, é necessário 

estabelecer as bases de uma política municipal de turismo que vá ao encontro das 

necessidades da população local, e que esta acompanhe sua implantação através 

da participação ativa na discussão de um Plano de Desenvolvimento do Turismo em 

nível local, por isso, nas proposições sugere-se que a Secretaria  de Turismo de 

Morretes seja a principal articuladora das comunidades com as instituições, basta 

esta secretaria perceber o potencial turístico desta região e trabalhar para o seu 

desenvolvimento.  

Dentre os fatores limitantes da pesquisa, se dá que o período da aplicação 

do questionário foi durante a campanha eleitoral e final do mandato do Prefeito de 

Morretes da época, que não obteve a reeleição. Desta maneira alguns secretários 

municipais não quiseram se comprometer com as respostas. Mas, em todas as 

pesquisas quando não se conseguiu conversar com o gestor principal, sempre foi 

com o técnico responsável pela área ou região pesquisada. 

As ações propositivas desta dissertação encontram-se no item 4.4, dando 

ênfase para cada instituição, assim a comunidade poderá compreender melhor de 

que forma cada uma desta pode contribuir. 

Poder fazer parte destas comunidades foi muito gratificante, pois se 

aprendeu cada vez mais a respeitar e pensar no próximo, compreender suas 

limitações e valorizar seus modos de vida. 

Acredito que esta dissertação é um despertar para futuros trabalhos e 

pesquisas que serão desenvolvidas nestas comunidades.  
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APÊNDICE 
 
 
 

CADASTRO DOS ENTREVISTADOS 
 

Instituição   

Área de 

atuação 

(   ) Ambiental   (   ) Turismo  (   ) Cultura    

(   ) Outra         Qual? 

Categoria  Poder Pub (  ) Outras Inst.   (   ) Instituição Local  

(  ) Função: 

 

Nome Resp.  

Telefone  

E-mail  

Site  

Endereço  

Gênero  Masculino (  ) Feminino (  ) 

Idade  0 - 15 (  ) 15 - 21 (  ) 21- 35 (  ) 35 - 45 (  ) 45 - 60 (  ) 

Mais 60 (  ) 

Data e Hora   

Nº da 

entrevista  
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 
1. PODER PÚBLICO E OUTRAS INSTITUIÇÕES 

 
01 – Principais objetivos da sua Instituição? 
Preservar, fiscalizar e instruir as pessoas sobre liberações ambientais que são feitas através do IAP. 
  
02 – Quais são as políticas públicas / atribuições da sua Instituição? 
Questões relacionadas a preservação e fiscalização de áreas ambientais. 
 
03 – Conhece as comunidades do entorno da Micro-bacia do Rio Sagrado:Rio Sagrado de Cima, Canhembora, Brejamirim e Candonga do município de Morretes?  ( x  ) Sim    (   
) Não      
Se não.... 

Tem interesse em conhecer?   (   ) Sim   (    ) Não      
 

04 – Já desenvolveu ou está desenvolvendo algum projeto nestas Comunidades? (   ) Sim    ( x  ) Não   
Se sim..... 

Quais projetos? 
Principais metas do projeto? 
Como está/foi o andamento do projeto? 
Quantas famílias foram atingidas? 
Quais os benefícios do projeto para as Comunidades? 
Teve investimento?   (   ) Sim    (   ) Não    Como será/foi aplicado?    Quem está patrocinando? 
Quem foi e como foi o contato desta parceria nas Comunidades? 

 
05 – Tem algum projeto que será desenvolvido na Comunidade?   (   ) Sim    ( x  ) Não 
Se sim... 

Qual projeto? 
Quando inicia? 
Principais metas do projeto? 
Quantas famílias serão atingidas? 
Quais os benefícios do projeto para as Comunidades? 
Terá investimento?   (   ) Sim    (   ) Não    Como será aplicado?    Quem é o patrocinador? 
Quem foi e como foi o contato desta parceria nas Comunidades? 
 

06 – Esta Instituição desenvolve projetos em parceria com outras Instituições? (   ) Sim    (   ) Não   Como funciona? 
Sim, através do IAP. 
 
07 – Como a Comunidade poderia se beneficiar de sua Instituição? 
Procurando para sanar dúvidas sobre questões ambientais e ajudando a fiscalizar. 
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2. INSTITUIÇÕES LOCAIS 

 
01 – Principais objetivos da sua Instituição? 
 
02 – Quais são as atribuições da sua Instituição? 
 
03 – Conhece as Instituições do setor público ou nã o, ligadas a área de turismo, meio ambiente e cultu ra as quais  as comunidades poderiam se “apropriar” ?    (   ) 
Sim    (   ) Não 
Se não.... 
Tem interesse em conhecer?   (   ) Sim   (    ) Não       
 
04 – Já desenvolveu ou está desenvolvendo algum pro jeto em parceria com alguma Instituição? (   ) Sim    (   ) Não   
Se sim..... 
Qual Instituição? 
Quais projetos? 
Principais metas do projeto? 
Como está/foi o andamento do projeto? 
Quantas famílias foram atingidas? 
Quais os benefícios do projeto para as Comunidades?  
Teve investimento?   (   ) Sim    (   ) Não    Como  será/foi aplicado?    Quem é/foi o patrocinador? 
Quem foi e como foi o contato desta parceria na Ins tituição? 
 
05 – Tem algum projeto que será desenvolvido ou des eja desenvolver na Comunidade em parceria com algum a Instituição?   
 (   ) Sim    (   ) Não 
Se sim... 
Qual Instituição? 
Qual projeto? 
Quando inicia? 
Principais metas do projeto? 
Como está o andamento do projeto? 
Quantas famílias serão atingidas? 
Quais os benefícios do projeto para as Comunidades?  
Terá investimento?   (   ) Sim    (   ) Não    Como  será aplicado?    Quem é o patrocinador? 
Quem foi e como foi o contato desta parceria nas Co munidades? 
 
06 – Esta Instituição desenvolve projetos em parcer ia com outras Instituições locais? (   ) Sim    (   ) Não   Como funciona? 
 
07 – Ao planejar algum projeto para as Comunidades,  procura parceria de Instituições governamentais ou  não, da esfera municipal e estadual? 
 
08 – Conhece as políticas públicas e ações que as C omunidades poderiam se beneficiar de Instituições e staduais e municipais da área da cultura, meio ambi ente e 
turismo?  



 
 

 

129 

 


