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.- As coisas de que o corpo precisa são facilmente obtidas por todos sem labor 
ou dificuldade; as coisas que exigem labor e são difíceis de obter e oneram a 

vida são desejadas, não pelo corpo, mas por um estado ruim da mente... 
(DEMÓCRITO, Século V AC.) 
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países mais pobres e que faz com que os Estados Unidos e a Europa 
consumam 8,4 vezes mais do que a média mundial...(Evo Morales) 
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RESUMO 

O tema indicadores territoriais de sustentabilidade ganhou força nos últimos 
anos, impulsionado pelo entendimento na sociedade civil organizada, nas 
organizações publicas e nas universidades da necessidade de medir a noção 
de desenvolvimento. A noção de desenvolvimento atualmente carrega o 
entendimento de que é sinônimo de crescimento econômico, tendo como seu 
principal indicador o Produto Interno Bruto (PIB). Entretanto, tal entendimento é 
estreito, pois o PIB não retrata necessariamente a qualidade vida estabelecida 
em um dado território. Conseqüentemente torna-se necessário resgatar um 
pensamento critico que possa dar respostas locais as questões sobre um novo 
entendimento do desenvolvimento. O objetivo desta dissertação é apresentar e 
discutir a experiência participativa de construção de indicadores 
socioambientais territoriais nas comunidades do entorno da Micro-Bacia 
Hidrográfica do Rio Sagrado, zona rural de Morretes-PR, APA de Guaratuba, 
ReBIO de Floresta Atlântica, no contexto de uma zona de educação para o 
ecodesenvolvimento.  A metodologia de pesquisa ação participante, possibilitou 
que um diagnostico socioambiental, de caráter intergeracional (crianças, 
adolescentes, adultos e idosos) que misturou sabedoria tradicional com 
conhecimento cientifico, fora desenvolvido com o intuito de identificar 
problemas socioambientais locais, para posteriormente, construir uma visão 
conjunta de comunidade sustentável e a partir dessa imagem, construir 
indicadores socioambientais participativos que possam ser gerenciados pela 
própria comunidade. Nesta direção, há que revitalizar conceitos e construir 
novos construtos teórico-empíricos. Emerge, assim, o conceito de 
Ecossocioeconomia e de Zona de Educação para o Ecodesenvolvimento, onde 
se coadunam com a perspectiva transdiciplinar, propondo bases filosóficas que 
repense a ética e a epistemologia que possam subsidiar um novo conceito 
teórico pratico sobre desenvolvimento e sustentabilidade. 
 

Palavras- Chave: Desenvolvimento e sustentabilidade; Indicadores 
socioambientais; Pesquisa ação participante;  Micro Bacia Hidrográfica de Rio 
Sagrado 

 

 

 

 

 

 

 

 



A CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DE INDICADORES TERRITORIAIS SOCIOAMBIENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL SUSTENTÁVEL. ANÁLISE PROPOSITIVA PARA AS COMUNIDADES DO RIO SAGRADO, MORRETES (PR): Zona de 
Educação para o Ecodesenvolvimento. 

 
ABSTRACT 

The theme of sustainability indicators territorial gained strength in recent years, 
driven by the understanding in civil society organizations, public organizations 
and universities of the need to measure the concept of development. The notion 
of development currently carries the understanding that is synonymous with 
economic growth, having as its main indicator Gross Domestic Product (GDP). 
However, such understanding is narrow, because the GDP does not necessarily 
portray the quality of life established in a given territory. Therefore it is 
necessary to rescue a critical thinking that can respond to local questions about 
a new understanding of development. The objective of this dissertation is to 
present and discuss the experience of participatory construction of territorial 
environmental indicators in the surrounding communities of micro-River Basin 
Sacred rural Antonina-PR, APA Guaratuba, REBIO Atlantic Forest, in the 
context of a area of education for eco-development. The methodology 
participatory action research enabled a diagnosis socio-environmental inter-
generational character (children, adolescents, adults and elderly) mixed 
traditional wisdom with scientific knowledge, has been developedwith the goal 
of identifying socio-environmental local problems, later to build a joint vision of 
sustainable community and from that image, build participatory socio-
environmental indicators that can be managed by the community itself. In this 
direction, we must revitalize concepts and build new theoretical and empirical 
constructs. Emerge, so the concept of Ecossocioeconomia and Education Zone 
for Eco-Development, which are consistent with the transdisciplinary 
perspective, offering philosophical foundations to rethink the ethics and 
epistemology that can support a new theoretical concept of practice 
development and sustainability.  
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CAPITULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

Que entendemos por desenvolvimento sustentável? Por que tantas 

definições para este conceito? Se complexificarmos um pouco mais e 

inserirmos a variável território, o que seria desenvolvimento territorial 

sustentável? É possível medir esse desenvolvimento territorial sustentável? Se 

assim for, como medi-lo? Estas e outras interrogações foram as que motivaram 

as primeiras reflexões e o surgimento de uma pesquisa-ação participativa, em 

curso, nas comunidades do entorno da Sub-Bacia de Rio Sagrado, zona rural 

de Morretes –PR, Área de Preservação Ambiental (APA) de Guaratuba, 

Reserva da Biosfera de Floresta Atlântica.  

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA DE PESQUISA  

 

Atualmente, não é difícil perceber um olhar crítico da sociedade para 

com o modelo atual de desenvolvimento, sobretudo quando se analisa o 

percurso das últimas décadas e se prospecta as próximas, baseando-se no 

último relatório do Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC), divulgado 

em 2007, formulado pela World Meteorological Organization (WMO), no âmbito 

do United Nations Environmental Programme, UNEP, que aponta sobre os riscos 

de se continuarmos com o atual modelo de desenvolvimento.  Mesmo os mais 

céticos economistas não conseguem mais ficar indiferente a tais prognósticos 

(SAMPAIO, 2009; KELLER, 2008; SAMPAIO, ZECHNER e HENRIQUEZ, 2008). 

A última versão do Relatório do Planeta Vivo (2008) nos alerta, que nos 

últimos trinta e cinco anos temos perdido quase um terço da vida silvestre do 
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planeta e que a nossa pegada ecológica global, entendida como impacto, 

excede em quase 30% a capacidade do planeta de se regenerar. Este cenário 

pessimista aponta que se as nossas demandas continuarem nesse ritmo, para 

meados da década de 2030, precisaremos o equivalente a dois planetas Terra. 

Os atuais indicadores para a sustentabilidade nos permitem avaliar os 

avanços e retrocessos quando problematizamos o desenvolvimento versus 

crescimento econômico. Neste contexto não se tem dúvidas que o século XX 

foi testemunho de significativas transformações em todas as dimensões da 

existência humana (HOBSBAWM apud VAN BELLEN, 2006). Tais 

transformações é resultado de um modelo de desenvolvimento hegemônico 

imposto pelos países do hemisfério norte, chamados de desenvolvidos ou 

países do centro (ou ainda ocidentalizados), sobre os países do hemisfério sul, 

chamados em desenvolvimento ou países periféricos1. 

Este modelo de desenvolvimento patologicamente excludente - cerca de 

¼ da população concentra ¾ do PIB mundial (PNUD, 2007), caracteriza-se 

pelo alto grau de industrialização dos países chamados desenvolvidos, 

baseado em processos de produção fordistas, com alta tecnologia, 

fundamentado em uma ação social que visa fins determinados (racionalidade 

instrumental).  

Weber (2000), já previa e alertava sobre os riscos de tal racionalidade 

transpor os muros das fábricas e que de fato ocorreu. Atualmente, a 

                                                 
1 Para um maior aprofundamento na discussão sobre centro e periferia ver Furtado, Celso. 
Introdução ao Desenvolvimento. Enfoque Histórico-Estrutural. 3ed., Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 2000. Capítulos l, ll, lll, e lV. Furtado, Celso. Teoria e Política do Desenvolvimento 
Econômico, São Paulo, Abril Cultural, 1983 (coleção os economistas) Capítulos 1, 2, 3, 4 e 8. 
Fernandes, Florestan. Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento. Rio de Janeiro, Zahar 
Editores, 1975. Lipietz, Alain. O capital e seu Espaço, São Paulo, Novel. 1988 (O que é o 
Espaço – PP. 15-31). Lipietz, Alain.Miragens e Milagres. Problemas da Industrialização no 
Terceiro Mundo. São Paulo, Novel, 1988. Capitulo 3. 
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racionalidade que vigora nas sociedades ocidentalizadas é predominantemente 

econômica, isto é, privatizam-se lucros de curto prazo e socializam-se prejuízos 

socioambientais de médio e longo prazos (SAMPAIO, 2005). 

Paradoxalmente, a visão monodisciplinar da ciência e tecnologia é 

considerada por muitos como a única tábua de salvação para a crise 

contemporânea, de um lado se prospecta melhorar a vida das pessoas e 

aumentar a expectativa de vida das populações e, inversamente, por outro 

lado, remete à sua autodestruição, resultado também da sobre-utilização dos 

recursos naturais (biodiversdiade) quando se chega ao ponto extremo de 

perder a capacidade de resiliência, ou seja, deixar de ser não-renovável.Tem-

se, então, o que Sampaio (2005) aponta como “beco sem saída”, em que reina 

uma grande disparidade dos padrões de vida e de consumo da população, 

paralelamente ao aumento dos níveis de desigualdade entre centro e periferia. 

Segundo Henríquez et al. (2008) existem esforços na tentativa de 

reverter ou, pelo menos, minimizar os efeitos perversos deste modelo de 

desenvolvimento. Um deles é o que se conhece por ecodesenvolvimento 

(SACHS, 1986) que, aliás, surge como precursor do conceito de 

desenvolvimento sustentável, hoje amplamente difundido e aceito 

mundialmente pela comunidade internacional, inclusive dentro de entidades de 

grande influência como o Banco Mundial e a ONU.  

Outros conjuntos de esforços surgem, como os que apontam para uma 

outra economia ou para um outro desenvolvimento. Ou, ainda, o que o 

economista chileno Manfred Max-Neef chama por Desenvolvimento à Escala 

Humana, que além de apresentar uma crítica, sugere uma metodologia para 

construir indicadores que medem um desenvolvimento mais sustentável.  
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Um desdobramento das terminologias desenvolvimento sustentável, 

ecodesenvolvimento e desenvolvimento à escala humana, é o de 

Ecossocioeconomia que tenta dar respostas a problemas cotidianos e que se 

caracteriza por privilegiar os estudos práticos que possibilitam a viabilidade 

macro (interorganizacional) e microeconômica (organizacional) de grupos 

organizados ou quase organizados, chamados de arranjos socioprodutivos de 

base comunitária, de modo que possam não só ampliar oportunidades de 

trabalho e renda de populações tradicionais mais também de assegurar que 

seus modos de vida e de produção, distintos do padrão ocidentalizado 

(industrial, urbano e consumista), continuem a existir e que se insiram na 

economia de mercado, sem, no entanto, perderem sua dinâmica própria 

(SAMPAIO, 2009). 

Neste contexto, a presente dissertação apresenta-se da seguinte forma:  

apresentar primeiro uma discussão teórica e para depois ilustrá-la a partir de 

uma experiência em curso de construção participativa de indicadores 

socioambientais territoriais de maneira que promova um desenvolvimento mais 

sustentável nas comunidades do entorno da Micro-Bacia Hidrográfica do Rio 

Sagrado, zona rural de Morretes-PR, APA de Guaratuba, ReBIO de Floresta 

Atlântica, no contexto de uma zona de educação para o ecodesenvolvimento, 

estabelecida desde 2006.  

 

1.2. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Durante o 2006, as comunidades residentes no entorno da Micro 

Bacia do Rio Sagrado, aceitaram o desafio de se tornarem parte de um projeto 
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intitulado de Zona de Educação para o Ecodesenvolvimento, em parceria com 

a ONG Instituto LAGOE (Laboratório de Gestão de Organizações que 

promovem o Ecodesenvolvimento), Universidade Regional de Blumenau 

(FURB) e outras universidades parceiras. Desde então, a área tem sido objeto 

de incessantes estudos no sentido de compreender as dinâmicas sócio-

ambientais e socio-economicas da região, transitando para um outro 

desenvolvimento, que se traduz em um plano participativo de desenvolvimento 

integrado e sustentável para o território. 

Atualmente os membros comunitários encontram-se organizados de 

forma associativa (Associação Comunitária Candonga) através de uma cozinha 

comunitária, a qual oportuniza a sobrevivência na economia de mercado de um 

grupo reduzido de pessoas. Por outro lado a comunidade encontra-se 

organizada em uma Associação de Moradores do Rio Sagrado (AMORISA), 

que tem como missão a preocupação pelo abastecimento d´agua. 

Recentemente, no percurso do 2009, surgem outras duas novas organizações 

de base, o Grupo de Artesã do Rio Sagrado (ARTRISA)  e o grupo de 

adolescentes Força Jovem. O primeiro prioriza a questão de trabalho e renda e 

o segundo visa à participação ativa e política dos adolescentes no processo de 

desenvolvimento da comunidade. 

Como apresenta Keller (2008), o padrão de distribuição das habitações 

é de tipo “disperso” e as mesmas, muitas delas propriedades rurais, estarem 

distribuídas ao longo de estradas secundárias, cuja conseqüência é traduzida 

em pouca participação e coesão social. Contudo, existem pessoas com 

características sensíveis, solidarias e empreendedoras que visam estabelecer 

parcerias com outros membros da comunidade, na busca de superar 
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dificuldades e gerar um outro desenvolvimento, é assim, que surge um arranjo 

sócioprodutivo de base comunitária, em curso desde 2006. 

Assim uma metodologia de indicadores para a sustentabilidade do 

território, construída a partir do olhar dos próprios moradores locais (que 

privilegie o viés intergeracional) em parceria com pesquisadores (que 

privilegiam um viés transdisciplinar) possa mostrar quão perto ou longe se está 

do que a comunidade visualiza como Desenvolvimento Sustentável.  

Por ultimo, considerando uma significativa parte dos processos 

produtivos na região, desde a instauração de uma zona de educação para o 

ecodesenvolvimento, não se sabe com certeza, se esse processo de 

desenvolvimento é realmente sustentável e ou seja, será que os modos de vida 

próprios da comunidade, e a preservação do meio ambiente estão realmente 

sendo conservados?. Cabendo então a esta pesquisa tentar dar pistas sobre 

essa questão.   

 

1.3. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

1.3.1. Justificativa e Relevância Teórica 

 

As sociedades pós-modernas são tão dependentes da natureza para 

sustentar seus estilos de vida como as sociedades mais primitivas da idade da 

pedra. Ou seja, mesmo que moremos perto da natureza ou no coração de uma 

cidade, os nossos meios de subsistência e as nossas vidas, dependem 
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completamente dos serviços proporcionados pelos ecossistemas (MAX-NEEF, 

2007; Relatório do Planeta Vivo, 2008). 

É neste contexto que comunidades, organizações sociais, universidades, 

setor público e privado estão se organizando e articulando em diferentes 

países do mundo. Estas organizações sociais têm como objetivo comum 

proteger o território do qual fazem parte e tentar melhorar sua qualidade de 

vida. Estas comunidades e demais instâncias sociais, geralmente compartilham 

preocupações comuns na procura e construção de espaços socioambientais 

mais saudáveis, tanto para hoje como para as futuras gerações (WATIEZ e 

REYES, 2000).  Contudo, muitas destas comunidades e organizações sociais, 

muitas vezes, carecem de instrumentos e experiência para reforçar e orientar 

os trabalhos para um desenvolvimento com uma visão clara, que assegure que 

os diferentes esforços resultarão em mudanças concretas e positivas para toda 

a sociedade (WATIEZ e REYES, 2000).  

Acredita-se que uma metodologia de Indicadores Territoriais 

Socioambientais Participativos, que esteja fortemente relacionada com a 

educação, possa dar respostas às necessidades descritas no parágrafo 

anterior. Trata-se de gerar e entregar informação que oriente o 

desenvolvimento ecossocioeconomico do território da Micro Bacia do Rio 

Sagrado. 

Nesse contexto, é que o Núcleo de Políticas Publicas (NPP), 

dependente do Programa de Pós Graduação Mestrado em Desenvolvimento 

Regional que possui duas linhas de pesquisa: 1)Estado Sociedade e 

Desenvolvimento Regional; 2) Dinâmicas Socioeconômicas no Território. A 

primeira e da qual faz parte o NPP, está voltada para pesquisas de gestão e 
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analise de políticas publicas; desenvolvimento turístico regional; ética 

ambiental; e desenvolvimento, diversidade histórica e cultural no território, e é 

deste constructo teórico que parte o presente trabalho, que pretende contribuir 

para a compreensão, aos diferentes níveis da sociedade, sobre a temática dos 

Indicadores Territoriais Socioambientais Participativos. 

No contexto da Micro Bacia do Rio Sagrado, os indicadores territoriais 

socioambientais podem permitir melhorar os processos de educação e gestão 

da biodiversidade, pois a sustentabilidade atual e futura é fundamental. Neste 

sentido os indicadores construídos de maneira conjunta com a comunidade, 

isto é, a partir do próprio olhar das pessoas que ali moram, possibilitam que se 

apontem as necessidades reais do território.  

 

1.3.2. Justificativa e Relevância Prática 

 

A região onde se pretende desenvolver o projeto está inserida na Área 

de Preservação Ambiental (APA) de Guaratuba, Unidade de Conservação 

Estadual de Uso Sustentável, instituída pelo Decreto Estadual nº 1.234 de 

27/03/92, que abrange os Municípios de Guaratuba, Morretes, São José dos 

Pinhais, Tijucas do Sul, Paranaguá e Matinhos, com uma área de 199.596,5 

ha. Além disso, o território integra a Bacia Hidrográfica Litorânea, inserida na 

Reserva da Biosfera (REBIO) de Floresta Atlântica.  

 A primeira justificativa pratica centra-se na possibilidade de dar 

continuidade e complementaridade a outros trabalhos desenvolvidos no 

território. Na Zona de Educação para o Ecodesenvolvimento existe uma rede 

esforços entre membros comunitários, pesquisadores, atores públicos entre 



A CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DE INDICADORES TERRITORIAIS SOCIOAMBIENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL SUSTENTÁVEL. ANÁLISE PROPOSITIVA PARA AS COMUNIDADES DO RIO SAGRADO, MORRETES (PR): Zona de 
Educação para o Ecodesenvolvimento. 

 

 25

outros que trabalham por um outro desenvolvimento, integrado e sustentável 

para o território e suas comunidades. 

Cabe apontar que este projeto de dissertação em todos seus 

desdobramentos, na sua fase de construção, possibilitou a aprovação de 

quatro editais: Edital de Apoio e Fortalecimento do Ministério de Turismo 

(2008), edital de Extensão Universitária do Ministério de Cultura (2008), 

Programa de Intervivência Universitária do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Programa de Diagnósticos 

e Indicadores Participativos financiado pelo departamento de Extensão da 

Universidade Regional de Blumenau (2009).  

Enfatiza-se a necessidade e relevância de abordagens interdisciplinares 

e até mesmo transdisciplinares para a construção dos indicadores territoriais 

socioambientais, face à complexidade da problemática territorial existente 

(HENRIQUEZ et al., 2008). É por isto, que este trabalho vale-se da integração, 

em momentos e graus diferentes, de pesquisadores (doutores, mestres, 

mestrandos e graduandos, provenientes de diferentes áreas do conhecimento), 

membros comunitários em diferentes faixas etárias, sociedade civil organizada, 

ativistas sociais, setor publico e setor privado no decorrer da pesquisa. 

O resultado da pesquisa pode melhorar a inserção dos 

socioempredimentos em redes de comércio justo. 

Os Indicadores territoriais socioambientais participativos poderão 

fornecer informações para a construção de futuras políticas públicas na área da 

educação. 
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1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. Objetivo Geral 

 

Desenvolver um construto teórico - empírico que permita justificar uma 

metodologia de indicadores territoriais socioambientais participativos na Sub 

Bacia de Rio Sagrado e analisá-los como potencializadores para melhorar 

processos de desenvolvimento regional sustentável.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

A) Desenvolver um diagnóstico “intergeracional” socioambiental participativo do 

território da Sub Bacia do Rio Sagrado, visualizando as principais atividades 

produtivas, assim como os principais problemas sócioambientais no território.  

 

B) Construir indicadores socioambientais participativos que permita chamar a 

atenção e tente dar respostas aos principais problemas identificados no 

diagnostico. 

 

1.5. PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

A) De que forma estudar, visualizar e compreender os principais problemas 

socioambientais do território da Micro Bacia de Rio Sagrado?  
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B) Quais seriam os indicadores socioambientais que poderiam ser usados 

como uma referência para iniciar o tema do trabalho e que podem interferir no 

processo de desenvolvimento territorial sustentável das comunidades da Micro-

Bacia do Rio Sagrado? 

 

C) De que forma aproveitar os indicadores socioambientais para possibilitar a 

continuidade do projeto nas comunidades da Micro bacia do Rio Sagrado? 

 

1.6. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Uma das principais limitações faz referencia aos membros da própria 

comunidade do Rio Sagrado, que pelas condições sociais apresentam índices 

muito baixos de escolaridade2, o que conseqüentemente se traduz, em uma 

série de dificuldades no inicio desta pesquisa, para eles compreender a 

importância e  funcionamento dos indicadores socioambientais.  

Outra das dificuldades vivenciadas neste processo foi a participação. 

Como já comentado anteriormente, a distribuição das habitações é de tipo 

“disperso”, muitas delas propriedades rurais, distribuídas ao longo de estradas 

secundárias, muito distantes umas das outras, o que dificulta o contato e 

consequentemente a coesão social e participação. 

Também é possível mencionar que o território faz parte de unidade de 

conservação denominada Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba, 

percebeu-se que a comunidade sabe que mora em uma unidade de 

conservação mais pouco entende o que isto significa. O fato deles saberem 

                                                 
2 Para um maior aprofundamento sugere-se como leitura a dissertação da mestre Flavia Kelle 
Alves, 2008.  
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que moram em uma APA faz com que as pessoas apresentem certo grau de 

receio ao falar de problemas ambientais, uso de agrotóxicos, desmatamento, 

caça entre outras coisas.  

Neste contexto também vale a pena ressaltar que o fato dessas 

comunidades estarem em contato constante com uma natureza exuberante, 

dificulta a sua percepção quanto aos problemas ambientais, que 

gradativamente já estavam surgindo na área. Contudo, acredita-se que ao 

longo da pesquisa, essa percepção tenha começado a surgir, tornando-os mais 

sensíveis e perceptivos quanto ao tema consciência ecológica.  

Por ultimo, faço menção à dificuldade de encontrar dados secundários 

sobre o território. Percebeu-se que os órgãos públicos mostraram-se um tanto 

receosos em colaborar com o pesquisador no repasse de informações. Em 

outras ocasiões a dificuldade deu-se por falta de vontade, e entendimento da 

pesquisa, por parte dos servidores públicos.  
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CAPITULO 2- SOBRE DESENVOLVIMENTO E TERRITORIO: Micro Bacia 

Hidrográfica como unidade de Planejamento Transdisciplinar para o 

Ecodesenvolvimento 

 

2.1. SOMOS COMO SOMOS PORQUE ESTAMOS COMO ESTAMOS? 

 

 O século XXI nos coloca novamente o desafio de pensar, re-pensar, e 

refletir o atual modelo de desenvolvimento, marcadamente globalizado, ou 

melhor dito, “bobalizado3” onde o capitalismo, a competição e o acumulo de 

riqueza parecem ser os únicos caminhos a seguir. Neste trabalho se coloca em 

dúvida que exista uma democracia econômica. 

 Neste século XXI a maior quantidade da população “bobalizada” vive em 

metrópoles, ou no melhor dos casos, em cidades de menor envergadura. As 

cidades crescem ano a ano, convertendo o ser humano em um ser 

primordialmente urbano. Fato é que o homo sapiens, que sabia conviver em 

harmonia com a natureza, passou a se converter em um “homo urbanistus 

economistus” que já não sabe mais se relacionar com ela, a não ser, que for 

para se apropriar dela.  

Os seres humanos agora constituem uma espécie majoritariamente 

urbana, pois mais de 70% da população dos Estados Unidos, Canadá, Europa 

Ocidental e Japão são urbanas, 74% dos latino-americanos vivem em cidades 

(DIAS, 2002). No Brasil pro exemplo, cerca de 80% da população vive em 

cidades que não foram planejadas para suportar eventos climáticos extremos 

ou mudanças drásticas de temperaturas (BORN, 2009). 

                                                 
3 Expressão utilizada pelo prof. Dr. Yanko Gonzáles, do Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade Austral de Chile.  
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 Neste contexto, não se tem dúvidas que, o que acontece no mundo 

urbano acaba gerando patologias socioambientais, sociopolíticas, 

socioculturais, socioeconômicas, que afetam a toda a biosfera. Por exemplo, 

Paiva (2009) aponta que só os Estados Unidos são responsáveis por 70% do 

lixo no mundo. Por sua parte Dias (2002) aponta que as cidades são hoje 

responsáveis pela emissão de ¾ partes do gás carbônico mundial. 

 No plano político, as patologias estão marcadas pela ineficácia das 

instituições políticas frente às elites e a aqueles que controlam o poder. No 

plano cultural, a fragmentação das identidades socioculturais e a perda de 

modos de vida tradicionais são eloqüentes. No plano econômico, a 

racionalidade instrumental, economicista-utilitarista, é apontada como a grande 

responsável pela tamanha desigualdade, onde ¼ da população do mundo 

concentra ¾ partes do PIB mundial. E por último, no plano ambiental, os 

indicadores ambientais como a pegada ecológica, o relatório do 

Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC), o World Meteorological 

Organization (WMO), a United Nations Environmental Programme, UNEP, vem 

alertando dos riscos de continuar com um modelo de desenvolvimento que não 

leva em conta os custos socioambientais decorrente das atividades produtivas 

(SACHS, 1986; MAX-NEEF, 2001; PNUD, 2007; SAMPAIO, 2009; HENRIQUEZ, 

ZECHNER e SAMPAIO, 2009). 

 Segundo Dias (2002 p. 21) “quem nasceu em cidades não se da conta, 

em sua maioria, do que está acontecendo. As luzes intensas, o ritmo frenético, 

ora do trabalho ora das diversões, retiram-lhe o tempo e a possibilidade de 

reflexão e percepção”. O mesmo autor acrescenta, que por outro lado a água 

disponível, nas torneiras, e os alimentos disponíveis, nos supermercados (não 
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para todos), lhes conferem uma sensação poderosa de independência, 

devidamente reforçada pela mídia e corroborada pelo processo de educação e, 

por exemplo, aqueles recém casados nem imaginam que para produzir as suas 

alianças de ouro, foram geradas duas toneladas de resíduos, despejados no 

ambiente.  

Van Bellen (2006 p. 13), chama a atenção quando diz que  

“o lado exponencial do desenvolvimento tecnológico, que 
aumenta a expectativa de vida dos seres humanos e ao mesmo tempo 
sua capacidade de autodestruição, ocorreu um crescimento significativo 
da utilização da matéria e da energia para atender as necessidades da 
sociedade. Essa demanda por bens e serviços ocorre em toda a 
superfície do globo, mas seu preenchimento não é uniforme”.  

 
 

 É importante ressaltar o texto de Silva (2009), quando diz que no caso 

brasileiro, com 17% da floresta consumida, estamos frente a uma situação limite. 

O governo brasileiro precisa escolher entre liderar uma transição para novos 

parâmetros de desenvolvimento global ou continuar sendo fiador do passado, 

garantindo sobrevida a uma concepção baseada na super-exploração dos ativos 

sociais e ambientais para usufruto de poucos.  

 Por sua vez Sachs (2009) aponta que o Brasil reúne todas as condições 

para se tornar um laboratório, em escala mundial, da transição para as energias 

renováveis4. É preciso aproveitar a sua capacidade para avançar no sentido da 

invenção de uma biocivilização moderna, mostrando uma saída possível para a 

humanidade. 

 

 

 
                                                 
4 O mesmo autor afirma que os bicombustíveis podem ser compatíveis com o postulado da 
segurança alimentar se forem produzidos a partir dos resíduos agrícolas e florestais (SACHS, 
2009). 
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2.2. SOBRE DESENVOLVIMENTO  

 

Quando Platão falava para seu colega Glauco, lá pelo ano 427 (AC), 

sobre a possibilidade dele imaginar uma caverna subterrânea com uma entrada 

ampla aberta em toda sua extensão. E lá dentro alguns homens se 

encontraram desde a infância amarrados desde as pernas até o pescoço de tal 

forma que permanecessem imóveis (PLATÃO, 1985), dificilmente eles iriam 

pensar que essa discussão poderia ser abordada dois milênios depois, por uma 

dissertação de mestrado onde se pretende entender melhor aquilo que hoje 

chamamos de “Desenvolvimento” e que acrescentamos o sobrenome de 

“Sustentável”.  Neste trabalho tenta-se mostrar um mundo fora da caverna. 

Sabe-se, pelo pouco que conhecemos, que o conceito de 

desenvolvimento possui um significado simbólico por fazer referencia a 

Bourdieu. O conceito de desenvolvimento se constitui, segundo Skewes (2009) 

em um campo disciplinar em disputa. 

Neste capitulo, que aborda o desenvolvimento e território nos 

perguntamos, que disciplina teria ou tem o direito de falar com mais 

propriedade sobre a questão do desenvolvimento Regional? Será que um 

economista convencional tem mais propriedade? Ou será que um sociólogo do 

desenvolvimento tem a receita perfeita? O não, talvez um geógrafo. Em fim, o 

que pretendemos ilustrar aqui é multidimencionalidade do conceito. 

Falar sobre desenvolvimento regional, conectando o conceito de 

desenvolvimento com a democracia, por exemplo, pensada para pessoas 

sujeitos e não apenas objeto, e, sobretudo, pensadas num contexto critico e co-

inspirador para um cenário latinoamericano, na humilde opinião deste jovem 
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pesquisador, talvez nem precise de um consenso estabelecido ou como diz 

Noam Chomsky, um consenso construído.  De uma vez por todas devemos 

compreender que diversidades de olhares enriquecem a discussão e as 

contribuições compartilhadas, transdiciplinarmente, sustenta-se em processos 

democráticos e participativos onde sujeitos interferem uma realidade 

geralmente já intervinda, seja pelas universidades, seja por políticas publicas, o 

mesmo pelas ânsias de poder.   

Muitas vezes, dentro da caverna contemporânea, influenciada talvez 

pela ciência heterodoxa, a escola convencional cartesiana e a já discutida 

razão instrumental, tendem a se tratar como sinônimos os conceitos de 

desenvolvimento e crescimento. Aqui se repudia tal pensamento (HENRIQUEZ, 

SAMPAIO, FERNANDES e DALFOVO, 2009).  

Este capítulo justifica-se também para compreender melhor o papel do 

Estado neste processo. Hoje em dia, pelas leituras e algo de experiências que 

temos, sabemos que desenvolvimento e crescimento são duas coisas 

completamente diferentes, e é dai que surge a seguinte metáfora, “sabemos 

muito, mas compreendemos pouco”. Sabemos de um mundo fora da caverna, 

contudo, não queremos sair do conforto que ela nos outorga. E o estado? Seu 

papel? Citamos por exemplo o relatório de desenvolvimento feito pelo Banco 

Mundial divulgado em 1997, onde fica explicito a concepção do papel que o 

estado deveria cumprir, “um estado eficaz é imprescindível para poder contar 

com bens e serviços, normas e instituições que façam possível que os 

mercados prosperem e resultado disto que as pessoas tenham uma vida mais 

saudável e feliz” 
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Bem como que já escrevemos antes, aqui contestamos primeiramente a 

concepção instrumental, economicista e utilitarista, de se pensar e agir em 

desenvolvimento regional. Abordamos brevemente o papel do estado e os 

sujeitos que deveriam compor uma região “sustentável”, para tanto, apresenta-

se este trabalho de cunho teórico bibliográfico, que se misturam com alguma 

das experiências vividas pelo autor neste campo disciplinar em disputa.  

Segundo Skewes (2009) o desenvolvimento não é uma realidade 

concreta como são os salmões do sul do Chile, ou, por exemplo, no caso 

brasileiro, como as arvores desmatadas na Amazônia. Muito pelo contrario, o 

conceito de desenvolvimento possui uma componente de futuro, isto quer dizer, 

que se apresenta na sociedade como uma idéia, uma intenção concreta de 

pessoas, grupo de pessoas ou instituições, historicamente influenciadas, entre 

outras coisas pelo poder, pela clássica razão instrumental e pelo paradigma 

econômico predominante. 

Nas atuais visões sobre desenvolvimento na literatura existente e nas 

percepções que as pessoas têm sobre o tema, se pensa que existe uma 

mistura de sonhos, aspirações, conhecimentos (científicos e não científicos), e 

claro, está também, todo o absoluto domínio por parte daqueles que tem poder. 

É por isto que quando intervimos uma realidade devemos compreender que 

estamos intervindos uma realidade já intervinda.  

Ao se referir ao desenvolvimento Skewes (2009) pensa que se deve 

deixar claro o, que se entende por desenvolvimento? Quem e por que assim o 

entendem; e que fins buscam a partir dessa compreensão. O mesmo autor nos 

faz uma aclaração muito pertinente “no campo do desenvolvimento não 

existem receitas” pelo que inferimos que em desenvolvimento não temos 
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respostas prontas e sim, perguntas há serem feitas. Um dos postulados 

proposto por Max-Neff (2001) diz que o desenvolvimento tem a ver com as 

pessoas e não com os objetos. Voltaremos a este postulado no capitulo 

seguinte. 

 

2.2.1. Sobre Desenvolvimento e suas Ultimas Crises  

 

 A crise financeira dos anos 2008 e 2009 evidenciaram que o sistema 

capitalista esta em crises e com dificuldades para se recuperar. A crise 

ambiental que vivemos desde a metade da década dos anos 80, quando foi 

superada a capacidade de carga do planeta Terra5, mostra por sua parte que a 

crise ambiental é uma crise de apelo, apelo ao estilo de vida. Isto é, apelo ao 

consumo, ou melhor dizendo, ao modo de vida materialista consumista. 

 O conceito de desenvolvimento como já temos apontado, foi muitas 

vezes, e em alguns casos continua sendo, confundido com o conceito de 

crescimento econômico. O crescimento econômico é apontado como o gerador 

e fantasiador de um modo de vida e de desenvolvimento humano, onde 

priorizam-se os objetos e não as pessoas (MAX-NEEF, 1991). Vive-se em um 

mundo onde o consumo aparece como sinônimo de felicidade (SAMPAIO, 

2009) 

Segundo o dicionário de economia organizado por Sandroni (2000 p. 73) 

crescimento econômico é definido como: “o aumento da capacidade produtiva 

da economia e, portanto, da produção de bens e serviços de determinado país 

ou área econômica”.  
                                                 
5 Segundo o indicador biofísico denominado pegada ecológica (ver capitulo 3), foi na metade 
da década dos 80 quando foi superada a capacidade de carga do planeta produto da ação 
antrópica. 
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Sampaio (2009) aponta que, baseado na combinação entre utilitarismo 

econômico, fruto da dinâmica capitalista e o chamado darwinismo social, 

resultado da dinâmica do mercado, o que acabou ocasionando uma 

racionalidade social egocêntrica, centrado no calculo de conseqüências de 

ganho individual que privilegia o calculo de conseqüências econômicas 

individuais de curto prazo, sobre as coletivas de meio e longo prazo. Essa 

sociedade egocêntrica foi geradora de um modelo de desenvolvimento que 

segundo Sampaio (2005, 2009) privatiza os lucros de curto prazo e socializa os 

prejuízos (socioambientais) de meio e longo prazo.  

No contexto atual, a discussão continua; por uma parte os que acreditam 

que o desenvolvimento não é o mesmo que crescimento econômico e que o 

desenvolvimento não precisa necessariamente de crescimento (MAX-NEEF, 

1991; SACHS, 1986; SAMPAIO, 2009). E por outro lado, os Schumpeterianos e 

ortodoxos, que acreditam que não existe desenvolvimento sem crescimento 

econômico.  

Cabe ressaltar aqui uma pequena aclaração. Desenvolver é um 

processo sistêmico que tenta mudar algo, contudo, deve se ter claro que nem 

sempre essa mudança é para melhor (MATTEDI, 2008).  

O desenvolvimento, não convencional, melhor compreendido hoje em 

dia, sobre tudo no mundo acadêmico, incorpora múltiplas dimensões. 

Pensadores contemporâneos sobre a questão do desenvolvimento afirmam 

que hoje sabemos que o desenvolvimento possui muitas dimensões: 

econômica, social, cultural ambiental e físico territorial (SACHS, 1986; MAX-

NEEF, 1991; FRANCO 2000; SAMPAIO 2009). 
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A transição para um outro desenvolvimento requer, em nossa opinião, 

gerar níveis crescentes de participação e de democracia, para tanto, 

desenvolvimento e democracia se complementam. Primeiramente 

esclarecemos o que entendemos por democracia. Para isto, recorremos à 

Costa (2000) quem chama atenção quando diz que na atualidade a defesa da 

democracia parece supor a defesa do capitalismo, e temos que ficar atentos a 

que a globalização capitalista e a ocidentalização significam democratização e 

como tal se legitimam. 

Outras visões ou correntes de opinião de matizes distintos associam 

positivamente descentralização com democracia. Ou como aponta 

(ARRETCHE, 1996) contemporaneamente a descentralização é uma condição 

para a realização do ideal democrático.  

A democracia que efetua uma ideologia triunfalista constitui na realidade 

para sua própria negação. Os efeitos de negação dessa afirmação não podem 

se discernir desde as formas de cidadania que nela se implicam, embora, não 

se poda discernir a democracia mesma; é ela que determina a extensão e o 

conteúdo da cidadania: a cidadania e a democracia realmente existentes 

resultam reciprocamente funcionais. É necessário discernir tal democracia 

desde um lugar não funcional, de maneira que sua defesa não signifique 

intencionalmente sua negação (COSTA, 2000). 

Para construir uma democracia sustentável, é preciso de um ator chave, 

chamado aqui de Sujeito. Temos a dizer que individuo é distinto de sujeito. 

Segundo Costa (2000) um sujeito habita potencialmente em todo cidadão (para 

nos individuo), contudo o sujeito se apresenta na sua radicalidade de ser 
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humano vivo, concreto, corporal, como sujeito de necessidades, no entanto 

negando-o, arrastando-o pelo sistema que o produz como excluído.  

Compreendemos então que tanto a democracia e a cidadania podem e 

devem ser compreendidas desde um sujeito, e não apenas de um sujeito-

objeto. Sujeitos fora da caverna, que se encontram e coadunam com o mundo 

das idéias podem recuperar um pensamento critico, e quando o fazemos desde 

America do Sul, pensamos em um sujeito critico latinoamenricano.  

Espera se que as comunidades do entorno da Micro-Bacia Hidrográfica 

de Rio Sagrado, possam se converter em sujeitos de seu próprio 

desenvolvimento. Para tanto adotamos o território da Micro-Bacia do Rio 

Sagrado como unidade de planejamento para o desenvolvimento territorial 

sustentável, que tratamos a seguir. 

 

2.3. SOBRE MICRO BACIA HIDROGRÁFICA, PLANEJAMENTO E 

COMPLEXIDADE. 

 

Para melhor compreender esta pesquisa, que toma a Micro Bacia 

hidrográfica de Rio Sagrado como objeto de estudo, precisa-se fazer uma 

breve abordagem sobre o conceito de Bacia Hidrográfica, estudada desde a 

perspectiva, de unidade de planejamento para o desenvolvimento regional 

sustentável.  

Desta forma, e após a disciplina Organização do Espaço, disciplina do 

primeiro trimestre do mestrado em Desenvolvimento Regional partiu-se do 

pressuposto de que a Micro-Bacia do Rio Sagrado poderia ser mais bem 

compreendida pelos seus próprios moradores, e pelos pesquisadores como 
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uma unidade de planejamento, a partir da visualização de mapas e maquetes 

interpretativos, que melhor pudessem ilustrar o território.   

Pode-se ressaltar o fato de que a Bacia Hidrográfica é uma unidade 

territorial adotada para a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos pelo Ministério do Meio Ambiente e Agência Nacional da Águas. 

Acreditamos que para se entender um território como uma Micro-Bacia 

hidrográfica, deve se também se considerar o conceito de ecossistema 

complexo, e uma perspectiva holística do território.  

Primeiramente, compartilhamos a idéia do conceito de Micro Bacia 

hidrográfica quando se refere a um espaço geográfico representado pelo curso 

de um rio e seus afluente, que drenam um conjunto de terras. (PIRES; 

SANTOS; DEL PRETTE 2002). Segundo o site da rede das águas6, a noção de 

Bacia hidrográfica esta associada a existência de nascentes, divisores de 

águas, isto é, os afluentes. Esta abordagem permite caracterizar os cursos de 

água, além de evidenciar hierarquias dos rios com base no volumem e caudal 

do rio e entender melhor o ecossistema. 

A adoção de uma Micro bacia hidrográfica como recorte para o 

planejamento territorial sustentável, esta em direta relação com uma tendência 

contemporânea, que passa a refletir sobre modelos de planejamento 

amplamente utilizados até a década dos 60, caracterizados por serem 

predominantemente urbanos (ZECHNER; HENRIQUEZ e SAMPAIO). 

A adoção de Bacias hidrográficas permite fazer um estudo (qualitativo e 

quantitativo) da água, ou seja, entender melhor os fluxos de água, os 

                                                 
6 Disponível em: http://www.rededasaguas.org.br/ 
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sedimentos e nutrientes, presentes em um determinado curso de água, 

denominado aqui de Bacia Hidrográfica. 

Do ponto de vista do planejamento e da gestão do desenvolvimento 

regional, as bacias hidrográficas se apresentam como objetos de estudo com 

uma visão integradora e unificada do planejamento, possibilitando abordagens 

e estudos sob as mais diversas perspectivas (SCHULTZ et al., 2002).  

Na perspectiva dos pesquisadores e planejadores, preocupados com a 

conservação de modos de vida de comunidades tradicionais e dos recursos 

naturais, o conceito de Bacia hidrográfica tem sido ampliado para além dos 

aspectos meramente hidrológicos, considerando também conhecimentos do 

tipo biofísicos, geológicos, e das mudanças nos padrões do uso da terra e as 

implicações ambientais (PIRES et al., 2002).  

A esta altura podemos dizer aqui, que percebemos um certo consenso 

entre pesquisadores e gestores do conhecimento que desenvolvem estudos 

sobre as Micro-Bacias. Cada vez é mais comum também de considerá-las 

verdadeiros ecossistemas,  

Para entender um ecossistema primeiramente temos que definir o que é 

um sistema ou como neste trabalho, se entende e interpreta o conceito de 

sistema. Um sistema pode ser definido como um conjunto de elementos em 

interação no qual o todo é mais do que a suma das partes, é dizer, aas 

características constitutivas no são explicáveis a partir das características das 

partes isoladas (BERTALANFFY, 1975).  

Dito o anterior, compartilhamos a idéia que um ecossistema pode ser 

definido como uma:  

“unidade espacialmente explícita que inclui todos os 
componentes bióticos e abióticos dentro das suas fronteiras de 
influências, ou em outras palavras uma interação, em determinada 
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escala espaço-temporal entre componentes físicos e inanimados e os 
componentes vivos.” (SCHULTZ et al., 2002).   

 
 
Garcia (1994) enfatiza que existem múltiplos aspectos e maneiras de 

abordar os ecossistemas, dependendo sempre dos objetivos perseguidos em 

cada processo de pesquisa. Um dos fatores que se deve levar em 

consideração na análise de um ecossistema é a ampliação de sua 

complexidade, especialmente no caso de um ecossistema natural já alterado 

pelos impactos da ação antrópica, produto da exploração dos recursos 

renováveis ou não-renováveis, ou de assentamentos humanos de diversos 

tipos, como as urbanizações (GARCIA, 1994). 

Outra característica que deve ser levada em conta na pesquisa é o 

planejamento com ênfase em desenvolvimento regional de uma Micro Bacia 

hidrográfica, é a dificuldade na delimitação do espaço de abrangência desta, 

uma vez que, uma mesma Bacia hidrográfica pode se expandir entre diversas 

concepções de territórios. 

 De fato sabe-se que uma Micro Bacia pode ser delimitada por 

características geográficas, contudo, existe certa dificuldade quando os limites 

geográficos não coincidem com as divisões territoriais do ponto de vista político 

administrativo, sociológicos ou até mesmo culturais (SCHULTZ, MORAES Y 

BACH 2002). 

Entender uma Micro Bacia Hidrográfica significa melhor entender e 

compreender o conceito de território. Território não é apenas o conjunto de 

formas naturais, ele considera além de formas geográficas, sistemas naturais e 

artificiais, assim como também a sociedade ou grupo de pessoas que habita 

esse espaço junto com as instituições publicas e organizações privadas 

(SANTOS, 2002).  
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Entender o conceito de território significa mergulhar em diferentes áreas 

do conhecimento. Costa (2004) aponta que apesar de ser um conceito central 

para a Geografia, território e territorialidade, por dizer respeito a espacialidade 

humana, têm uma certa tradição também em outras áreas, cada uma com 

enfoque centrado em uma determinada perspectiva. Dentro dessas áreas do 

conhecimento encontramos entre outras: 

.Enquanto o geógrafo tende a enfatizar a materialidade 
do território, em suas múltiplas dimensões (que deve(ria) incluir 
a interação sociedade natureza), a Ciência Política enfatiza sua 
construção a partir de relações de poder (na maioria das vezes, 
ligada à concepção do Estado); a Economia que prefere a 
noção de espaço à de território, percebe-o muitas vezes como 
um fator locacional ou como uma das bases da produção 
(enquanto “força produtiva”); a Antropologia destaca sua 
dimensão simbólica, principalmente no estudo das sociedades 
ditas tradicionais (mas tambem no tratamento do 
“neotribalismo” contemporâneo; a Sociologia o enfoca a partir 
de sua intervenção nas relações sociais em sentido amplo, e a 
Psicologia, finalmente, incorpora-o no debate sobre a 
construção da subjetividade ou da identidade pessoal, 
ampliando-o até a escala do individuo Costa (2004, p. 37). 

 

 

Ter claridade entre conceitos como Bacia hidrográfica, vistas como um 

ecossistema e melhor compreendidas desde a perspectiva territorial, é sem 

dúvida um desafio. Esse desafio nos convida também para nos abrir a outras 

disciplinas para que de maneira trasndisciplinar, misturando conhecimento 

cientifico e sabedoria tradicional posamos enfrentar os problemas e suas 

possíveis soluções.  

 A modalidade de gestão ao nível de Bacias hidrográficas vem se 

replicando nos países da América Latina e Caribe com estruturas participativas 

em diagnósticos em especial no México e Costa Rica (Dourijeanni. 2002). 
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2.4. IMPORTÂNCIA DE ABORDAGEM TRANSDISCIPLINRES  

 Incentivados e legitimados pela ótica reducionista que dominou anos de 

desenvolvimento rural e urbano, o conhecimento e a ciência - que de forma 

generalizada determinaram as práticas históricas - processaram-se em 

disciplinas isoladas, que separavam setores do conjunto maior de relações em 

que realmente estavam inseridos e onde interagiam (GARCÍA, 1994; VIEIRA, 

1995).  

Para Max-Neef (2007) a grande dificuldade na gestão do conhecimento 

é que os problemas contemporâneos ainda estão sendo enfrentados e 

resolvidos sob uma visão disciplinar. 

Atualmente, em todas as áreas do conhecimento, principalmente nas 

ciências sociais, econômicas e ambientais, está se consolidando um ponto de 

vista que propõe que toda ação científica tenda a se organizar para uma prática 

que transcende o conhecimento de uma disciplina isolada (HENRIQUEZ et al., 

2008; ZECHNER, HENRIQUEZ e SAMPAIO, 2008).  

Quando se tenta abordar os problemas socioambientais atuais, deve-se 

destacar o fato de que o conhecimento deve considerar tanto o conjunto de 

certezas que se têm sobre a natureza, quanto fatores de incerteza, que já não 

dependem somente de causas naturais, mas também da intervenção ativa do 

homem sobre o mundo e das interações deste para com a natureza.  

Diante deste quadro, apresenta-se nesta parte, uma questão norteadora: 

Qual seria a abordagem para os conflitos ambientais na tentativa de construção 

e um pacto territorial, entre sociedade civil organizada, poder público e 

pesquisadores? Acredita-se que o presente trabalho apresenta-se como um 
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primeiro passo conjunto para a construção deste pacto territorial, no sentido de 

identificar, priorizar e mediar conflitos ambientais de maneira participativa.  

É por isto que o presente trabalho é uma combinação entre pesquisa 

ação participativa que partiu de um diagnóstico socioambiental participativo que 

alimentou posteriormente uma construção participativa de uma metodologia de 

indicadores socioambientais, que espera se subsidiem no futuro políticas 

públicas que vão na direção do ecodesenvolvimento.  

O que se pretende com este trabalho participativo é relatar uma nova 

abordagem de se pensar e fazer ciência e neste contexto, uma abordagem 

teórico - pratico e transdisciplinar de uma Micro Bacia hidrográfica, parece 

oportuno para geração e gestão de novos conhecimentos - que cada vez mais 

afeta os modelos éticos, científicos, tecnológicos e educativos (VILLAVERDE, 

1997).  

Enfatizamos que não temos dúvidas que para isto se requer um olhar 

transdisciplinar, capaz de explicar a natureza sistêmica e complexa do 

problema a ser abordado e pesquisado, a partir de um diagnóstico 

socioambiental e da construção de uma metodologia participativa de 

indicadores, que tem como foco a questão de uma zona de educação para o 

ecodesenvolvimento. 

Já não são mais tão raros os estudos que utilizam equipes 

interdisciplinares teóricas. A interdisciplinaridade teórica pode ser entendida 

como a construção de um novo objeto científico, a partir da colaboração de 

diversas disciplinas e não somente como o tratamento comum de uma temática 

(LEFF, 1994). A verdadeira interdisciplinaridade pressupõe uma cooperação 
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intensa e coordenada sobre uma finalidade, porém, de uma problemática 

comum (JOLLIVET; PAVÉ In: VIEIRA E WEBER, 1998).  

Segundo Villaverde (1997) o enfoque ecossistêmico e transdisciplinar 

parte de um modelo mental, de uma correlação metodológica, isto é, de um 

planejamento que permite trabalhar de maneira articulada e orientar os 

processos para um conhecimento integrado entre diferentes disciplinas. Nas 

palavras do mesmo autor, traduzir esta idéia ao plano da ação supõe buscar 

aproximações metodológicas coerentes. Ao fazê-lo, a metodologia 

interdisciplinar apresenta-se como a fórmula mais apropriada para se associar 

diversos enfoques na interpretação de realidades complexas, como são os 

sistemas socioambientais (VILLAVERDE, 1997, p. 41).  

Assim o sistema socioambiental complexo da Micro-Bacia do Rio 

Sagrado será abordado a partir de uma análise ambiental participativa, 

consolidando-se no desenvolvimento de uma metodologia que pode prestar 

auxílio aos atores que interagem no processo de planejamento e gestão para 

desenvolvimento de Bacias Hidrográficas.  

Atualmente o conceito operacional de interdisciplinaridade evoluiu e 

convencionou-se chamar de transdisciplinaridade. A transdisciplina segundo 

Villaverde (1997) instiga um processo de intercâmbio entre diversos campos e 

ramos do conhecimento científico, nos quais uns transferem métodos, 

conceitos, termos e inclusive corpos teóricos inteiros para outros, os quais são 

incorporados e assimilados pela disciplina importadora, induzindo a um 

processo dialético de avanço e retrocesso do conhecimento - característico do 

desenvolvimento das ciências.  
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Portanto, a articulação do presente trabalho propõe uma interação, entre 

ensino, pesquisa e extensão, isto é, aprender a aprender de maneira 

transdisciplinar, integrando acadêmicos e professores da iniciação científica, a 

partir dos cursos de arquitetura, engenharia florestal, administração e ciências 

sociais, e de estudantes de pós graduação do mestrado em Desenvolvimento 

Regional e mestrado em Engenharia Ambiental da FURB. 

 

2.5. COMPREENDENDO SOBRE IDENTIDADE (S). 

 A identidade, palavra antiga que uma e outra vez era usada pelos 

filósofos e psicólogos e que faz pouco tempo vem sendo usada pelos cientistas 

sociais e em especial pela antropologia e a sociologia, vem ganhando força em 

matéria de pesquisa. Para os antropólogos a palavra identidade tem sido 

associada muitas vezes com a palavra “etnia” ao se falar ou escrever na hora 

de descrever uma determinada identidade étnica de uma comunidade 

(BRANDÃO, 1986). 

 Na atualidade o tema da identidade afeta a toda a sociedade e quase a 

todas as disciplinas, pensando a ser considerada por alguns autores como uma 

necessidade humana fundamental (MAX-NEEF, 1986). 

 A identidade não é só um ato (pois existe), se não mais bem uma 

potencia (pois existe na medida em que existem homens e mulheres que a 

formulam e constroem desde ela mesma), contudo, a existência da identidade 

está em direta relação com a certeza de que em uma determinada sociedade o 
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grupo social, nasceram outros homens e mulheres que farão da identidade, a 

sua própria identidade em tempos e momentos diferentes7.  

 Os nomes que são dado as pessoas identificam um individuo em 

particular, isto é, uma individualidade, uma identidade de pessoa. Como diz 

Brandão (1986) Pedro é um nome que identifica uma pessoa, muitos Pedros 

são cada um. Ao acrescentar o sobrenome de uma pessoa se faz referencia a 

família e até mesmo os gens de uma determinada pessoa, porem na identidade 

pessoal esta intrínseca a idéia de família. Para o mesmo autor os 

acontecimentos que uma pessoa vive no decorrer de sua vida marcam ao 

individuo e com isto sua identidade.  

 Brandão (1986) chama atenção quando diz:  

“os acontecimentos da vida de cada pessoa  geram sobre ela a 
formação de uma lenta imagem de si mesma, uma viva imagem que 
aos poucos se constrói ao longo de experiências de trocas com os 
outros: a mãe, os pais a família, a parentela os amigos de infância e as 
sucessivas ampliações outros círculos de outros: outros sujeitos 
investidos de seus sentimentos, outras pessoas investidas de seus 
nomes, posições e regras sociais de atuação”. 

 
 

 Autores como Choay (2001) trazem a idéia de identidade associada a 

idéia de patrimônio esta bela e antiga palavra estava, na origem, ligada as 

estruturas familiares, econômicas e jurídicas de uma sociedade estável, 

enraizada no espaço e no tempo. 

 Segundo Sousa (2001), o espaço afeta a identidade, nesse sentido, o 

espaço não se constitui em um mero reflexo de processos socioculturais, mas 

atua como um de seus fatores constitutivos, interferindo em sua configuração 

simbólica.  

                                                 
7 Apontes de sala de aula no contexto da disciplina: Diversidade Historica e Cultural e 
Desenvolvimento Regional, a cargo da professora Dra., Marilda Checcucci Gonçalves da 
Silva. Disciplina do terceiro semestre do curso de pós graduação Mestrado em 
Desenvolvimento Regional, cursada durante o ano 2008. 
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 Não é tarefa fácil para os pesquisadores e mesmo para o 

desenvolvimento deste trabalho, separar a dimensão individual da construção 

social no processo de construção de uma identidade. Assim como também não 

é tarefa fácil visualizar quanto o território afeta na construção de uma 

identidade ou de umas identidades.  

 Neste trabalho tenta-se mostrar, através de um exercício da memória 

com crianças, como no decorrer de todos os relacionamentos com eles 

mesmos, com outras pessoas e com paisagem, isto é, com o mundo cotidiano 

deles, e como isto contribui no fortalecimento de uma identidade. 

 

2.6. COMPREENDENDO SOBRE A MEMÓRIA(S) 

 

 Não se tem dúvidas que a memória é matéria prima para a pesquisa em 

diversas áreas das ciências sociais (SIMSON, 1998). Contudo é notória a 

ausência de uma preocupação cultural e política da memória no processo 

intelectual de pensar as sociedades ocidentais (CARVALHO e ECKERT, 2006). 

 Igual como acontece com a identidade, quando se problematiza que não 

existe apenas uma identidade individual, se não também uma identidade 

coletiva, na memória acontece também o mesmo fato ou fenômeno (SIMSON, 

1998; POLLAK, 1989). 

 Segundo Simson (1998) “a memória é a capacidade humana de reter 

fatos e experiências do passado e retransmiti-los as novas gerações através de 

diferentes suportes empíricos”. Para Pollak (1989) a memória é essa operação 

coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado que se quer 

salvaguardar.  
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Simson (1998) afirma que existe uma memória individual que é aquela 

guardada por um individuo e se refere as suas próprias vivencias e 

experiências, e existe uma memória coletiva, que é aquela formada pelos fatos 

e aspectos julgados relevantes pelos grupos dominantes e que são guardados 

como memória oficial da sociedade mais ampla. Por outro lado existe também 

uma memória subterrânea atribuída a algumas versões sobre o passado e que 

corresponde a dos grupos dominados de uma dada sociedade (SIMSON, 

1998). Essa memória subterrânea geralmente não é nada de favorecida 

(POLLAK, 1989). 

 Na atual predileção atual de pesquisadores pelos conflitos e disputas 

decorrentes dos fatores de continuidade e de estabilidade, deveria ser 

relacionada com as verdadeiras lutas da memória a que assistimos (POLLAK, 

1989).  

 Quando um individuo, ao se comportar como membro de um grupo, 

contribui para evocar as lembranças que o grupo conseguiu selecionar. Nesse 

contexto aponta Lins (1989) que a memória é seletiva e diz respeito à vida de 

cada grupo em particular. Contudo existe também um tipo de guardam de uma 

memória social, isto é, aquilo que deve ser lembrado. 

 Simson (1998) chama a atenção quando diz que “outro lado da função 

de memorizar é a de esquecer e uma não se da sem que a outra esteja 

presente”. Assim afirma o mesmo autor “somos obrigados a selecionar, 

àquelas informações que possuem significado para nossas futuras tomadas de 

decisão”. 

 Para finalizar esta discussão sobre memória cabe resumir que existe 

uma memória individual voltada mais para uma dimensão subjetiva e existe 
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também uma memória construída socialmente, isto é, construída socialmente. 

É importante destacar que a memória nunca se apresenta de maneira 

ordenada ou cronológica, pois funciona através de associações livres entre as 

vivências e fatos do passado (SIMSON, 1998). 

 

CAPITULO 3- SOBRE INDICADORES. 

 

3.1. ENTENDENDO OS INDICADORES E PENSANDO EM UMA 

RACIONALIDADE SOCIOAMBIENTAL  

 

Rojas (ano?) aponta que o bem estar subjetivo8, entendido como 

felicidade, provê um critério de convalidação empírica, o que pode corroborar 

ou não com indicadores objetivos que medem bem estar. Por sua vez, Fonseca 

(2002) considera que a relação entre indicadores objetivos e subjetivos de bem 

estar está longe de obedecer a um mero padrão científico. 

São muitas as dificuldades encontradas na hora de discutir o tema sobre 

o que vem sendo chamado como bem estar subjetivo. Discuções recentes9 

afirmam que se não bastasse a dificuldade de aferição dos indicadores da 

dimensão subjetiva, tem-se ainda o problema real de não ser fácil para o ser 

humano verbalizar o que passa no seu íntimo. Fonseca (2002) complementa, 

afirmando das reais dificuldades sob a ordem cognitiva e da linguagem de 

mensurá-la. 
                                                 
8 Para Fonseca (2002, p. 61), o bem estar humano abarca dois componentes básicos: uma 
dimensão objetiva, considerada aquela facilmente observável, associado a indicadores 
numéricos. E uma dimensão subjetiva, que se refere à experiência interna do individuo. O 
mesmo autor afirma que, nas confluências das duas dimensões encontra-se a felicidade.  
9 Reflexão sobre Indicadores objetivos e subjetivos de bem estar, baseado em FONSECA E.G. 
2002. Apresentado por a mestranda Raquel Reis no contexto da disciplina Processos de 
Desenvolvimento do Mestrado em Desenvolvimento Regional. 2008.  
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Atualmente, os indicadores de qualidade de vida mais utilizados são os 

de dimensões econômicas (objetivos), pois apresentam relativa facilidade de 

mensuração em virtude de serem elaborados com base em dados 

quantitativos. Os indicadores sociais e ambientais de qualidade de vida se 

mostram mais complexos, e portanto, com maior dificuldade de mensuração10. 

Nem sempre o crescimento econômico pode ser traduzido ou 

comparado por meio de indicadores de qualidade de vida de uma determinada 

população. Neste ponto, cabe destacar alguns exemplos apontados por 

Fonseca (2002) quando chama a atenção que  a partir da segunda metade do 

século XX houve forte crescimento econômico na Europa e Japão, contudo,  

esse crecimento quase nada contribuíram com a alteração dos padrões de 

qualidade de vida das populações em seus respectivos países. Outro exemplo 

é o colocado por Max-Neef (2007), quando diz que, apesar que entre os anos 

1950 e 2000, o poder aquisitivo dos norte-americanos mais que duplicou, o 

número de pessoas que se autodefinem como felizes tem permanecido quase 

invariável.  

Para complexificar a discussão, parece pertinente incorporar a variável 

socioambiental no conjunto de elementos que compõem indicadores que 

permitem repensar um outro desenvolvimento ou um desenvolvimento à escala 

humana. É bom que se entenda que o termo socioambiental refere-se à 

relação sociedade-natureza, entendida que sistemas sociais são 

eminentemente ambientais (FERNANDES e SAMPAIO, 2008). 

                                                 
10 Apontes de salada de aula no contexto da disciplina: “Sustentabilidad Socioambiental” a 
cargo do professor Dr. Luciano Florit, disciplina do terceiro semestre do curso Mestrado em 
Desenvolvimento Regional , cursada entre agosto e outubro 2008.  
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Antes de mais nada, o termo indicador tem origem no latim “indicare” 

que significa revelar e apontar (GARCIA e GUERRERO, 2006). Os indicadores 

podem ser definidos como variáveis dotadas de significados, derivados de uma 

configuração científica e que refletem de forma sintética, no caso da vertente 

socioambiental, um interesse social pelo ambiente, e que podem substanciar 

processos de tomada de decisão (RUEDA, 1999). O objetivo dos indicadores é 

agregar e quantificar informações de modo que sua significância fique mais 

evidente. Os indicadores procuram simplificar as informações existentes sobre 

fenômenos, hoje em dia considerados complexos, tentando melhorar com isso 

o processo de tomada de decisão e, por sua vez, a comunicação (VAN 

BELLEN, 2006). 

Para Martino (2006), um indicador social é uma medida geralmente 

quantitativa, dotada de significado social substantivo, usado para substituir, 

quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico 

(para pesquisa acadêmica) ou pragmático (para formulação de políticas). É um 

recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre um 

aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando na 

mesma. 

Por sua vez, os indicadores para sustentabilidade são ferramentas 

capazes de avaliar progressos na direção do desenvolvimento sustentável. O 

processo de elaboração dos indicadores socioambientais é lento e complexo, 

requerendo uma abordagem de trabalho específico, onde os pesquisadores 

trabalham com visão global, mas atuando de forma local (WAUTIEZ e REYES, 

2000). Para tanto, é imprescindível que haja interação e integração das 

diferentes áreas do conhecimento (científico e não-científico), isto é, valorizar o 
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conhecimento local e sua interação com as diferentes disciplinas científicas 

(SEIXAS, 2005 In: VIEIRA, BERKES e SEIXAS, 2005; MAX-NEEF, 2007; 

FAILING, GREGORY e HARSTONE, 2007; HENRIQUEZ, 2007; SAMPAIO, 

2009; ZECHNER, HENRIQUEZ e SAMPAIO, 2008). 

Segundo Sérgio Besserman (2003), há um vazio de informações 

socioambientais nos contextos locais, regionais e globais: a produção de 

estatísticas e indicadores sobre a sustentabilidade do desenvolvimento é 

insuficiente e precária; as deficiências superam em muito a oferta de 

informações. Isso se deve à própria emergência da problemática 

socioambiental, tanto no que diz respeito ao despertar da consciência 

ecológica em escala global, quanto à evolução acelerada das agressões ao 

meio ambiente nas últimas décadas e sua maior divulgação pela mídia. 

Existe na atualidade um siestema de indicadores denominado Relatorio 

do Planeta Vivo que desde o 2006 vem alertando ainda mais o que outros 

indicadores socioambientais como a pegada ecologica já o fizeram. Fazer uma 

leitura sobre esse relatorios permite evidenciar a atual crises socioambiental 

que nem tem comparação na sua dimenssão e significado com a crises 

finananciera. A seguir apresenta-se uma breve leitura dos Relatorios do 

Palneta Vivo 2006 e 2008.  

 

3.2. INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS: ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO 

HUMANO (IDH) E O ECOLOGICAL FOOTPRINT (PEGADA ECOLÓGICA). 

 

Uma das características marcantes do atual modelo de desenvolvimento 

econômico hegemônico é não levar em conta os custos socioambientais 
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decorrentes das atividades produtivas industriais. Por esse motivo, se faz 

necessário a incorporação destes custos quando se toma decições e, 

sobretudo, na ocasião que se pensa e se elabora políticas públicas. Uma das 

maneiras de calcular estes custos é por meio dos indicadores socioambientais. 

Tal tendência vem ganhando força mesmo se ainda são poucos utilizados 

(HENRIQUEZ et al., 2008).  

Além de incorporar custos socioambientais, há que considerar também 

indicadores socioambientais que funcionem como ferramentas de apoio aos 

tomadores de decisões e àqueles responsáveis pela elaboração de políticas 

públicas que fomentam o desenvolvimento sustentável, de maneira a 

alertarem, prevenirem e/ou amenizarem os impactos econômicos, sociais e 

ambientais decorrentes de uma determinada atividade. Também podem ser 

úteis como ferramentas para disseminar idéias, pensamentos e valores (VAN 

BELLEN, 2006; MARTINO, 2006; GARCIA e GUERRERO, 2006; HENRIQUEZ, 

GOMES e SAMPAIO, 2008).  

Neste sentido, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o 

Ecological Footprint (Pegada Ecológica, segundo a tradução brasileira) servem 

como balizadores para pensar a construção de indicadores socioambientais 

participativos, que desde já a considera como um tema eminentemente 

transdisciplinar. 

O IDH foi criado pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq que 

contou com a colaboração do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o indiano e 

professor da universidade de Harvard, Amartya Sen, para medir o nível de 

desenvolvimento humano dos países a partir de indicadores de educação - 

alfabetização e taxa de matrícula -, longevidade -expectativa de vida ao nascer 
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- e renda  - PIB per capita (PNUD, 2007). Variações do IDH como o IDH-M 

(Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) medem os mesmos 

fenômenos, mas são adaptados para avaliar as condições de núcleos sociais 

menores (SCHIOCHET, 2008). O que se verifica a partir do IDH, é que existe 

uma correlação entre países com IDH mais elevado com os países chamados 

desenvolvidos, o que corrobora o grande abismo entre os países do hemisfério 

sul e do norte (SAMPAIO, 2009). 

A essência do desenvolvimento humano centra-se em três pilares 

fundamentais, que buscam explicar e entender o processo de desenvolvimento 

como conceito mais amplo e complexo, isto é, desenvolvimento para as 

pessoas, desenvolvimento das pessoas e desenvolvimento pelas pessoas11 

O primeiro pilar relaciona-se ao fato de que o modelo de 

desenvolvimento de caráter meramente econômico relegou o ser humano a 

segundo plano, isto é, o desenvolvimento não é para as pessoas. Neste 

sentido é crucial repensar o modelo de desenvolvimento baseado apenas no 

crescimento econômico, ou seja, se faz necessário também relacioná-lo com a 

expansão e a melhoria dos serviços públicos, sobretudo saúde e educação. O 

segundo pilar relaciona-se com os recursos que cada país deveria investir para 

proporcionar um desenvolvimento humano, ou seja, a criação de um ambiente 

propício para que as pessoas possam oportunizar suas potencialidades e, 

assim, se tornarem melhores a partir de um processo de auto-conhecimento. 

Faz-se necessário investir em nutrição, saúde e educação, lembrando-se que 

                                                 
11 Apontes de sala de aula no contexto da disciplina: Teoria do Desenvolvimento 
Regional, a cargo do professor Dr., Valmor Schiochet. Disciplina do primeiro semestre 
do curso de pós graduação Mestrado em Desenvolvimento Regional, cursada durante 
o ano 2008. 
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as gerações futuras devem ter as mesmas possibilidades de satisfazer suas 

necessidades do que as gerações atuais. E o terceiro pilar refere-se ao 

empoderamento da sociedade civil, ou seja, o fato de que as próprias pessoas, 

de maneira democrática, devam escolher o tipo de desenvolvimento que 

desejam12 (PNUD, 2007). 

O Ecological Footprint ou Pegada Ecológica é um indicador que surge a 

partir da obra “Our ecological footprint” de autoria de Wackernagel e Ress 

(2001). Segundo Van Bellen (2006), foi um trabalho pioneiro acerca do tema, 

que marca o início da pegada ecológica como ferramenta para medir e difundir 

o desenvolvimento sustentável. A pegada ecológica pode ser definida como “a 

área de território ecologicamente produtiva necessária para produzir os 

recursos utilizados e para assimilar os resíduos produzidos por uma população 

e seus respectivos estilos de vida” (WACKERNAGEL et al., 1997, p. ?). O 

objetivo fundamental consiste em avaliar os impactos sobre o planeta de um 

determinado modo de vida e, conseqüentemente, seu grau de 

sustentabilidade13 

A Pegada Ecológica tem sido aplicada em diferentes escalas, desde a 

escala global até o nível da moradia. O fundamento teórico da pegada 

ecológica relaciona-se com a capacidade de carga que é definida como a 

capacidade máxima de um território para suportar a população que nele vivem 

(WACKERNAGEL et al., 1997). 
                                                 
12 Arruda (2000), nesse sentido, enfatiza o que denomina de “autodesenvolvimento”: um 
desenvolvimento gerado e impulsionado de baixo para cima e de dentro para fora e cuja 
característica essencial é a de estar muito mais centrado no humano e no social, sugerindo a 
participação do indivíduo (dimensão pessoal), da sociedade civil, das empresas e unidades 
políticas (dimensão da comunidade) como fator primordial para a definição dos rumos do 
desenvolvimento local. 
 
13 Apontes no contexto do Workshop sobre Pegada Ecologica, palestrante Bernardo Reyes. 
Evento ocorrido na Universidade Regional de Blumenau, 2008. 
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Porém, se deve ressaltar que o cálculo da pegada ecológica não é tarefa 

fácil, tal como se evidencia pela complexidade dos ecossistemas. Em alguns 

casos específicos é bastante controverso se chegar a um índice que satisfaça 

aos stakeholders14 de um dado território, o que se revela como uma de suas 

dificuldades. Contudo, existem muitos métodos para estimá-lo a partir da 

análise dos recursos que uma pessoa consome e dos resíduos que ela 

produz15. 

O estudo da pegada ecológica observa cinco aspectos que auxiliam na 

composição do índice: 1) quantidade de hectares utilizados para urbanizar, 

gerar infra-estrutura e centros de trabalho; 2) hectares necessários para 

proporcionar o alimento vegetal; 3) hectares necessários para pastagens que 

fornecem alimento aos rebanhos; 4) hectares marinhos necessários para a 

produção de peixes; e 5) hectares de floresta necessária para absorver o CO2 

provocado pelo consumo energético. Do ponto de vista global, se tem estimado 

em 1,7 hectares a capacidade biofísica do planeta por habitante, embora os 

níveis atuais de consumo médio já tenham alcançado por pessoa 2,8 

hectares16 (VAN BELLEN, 2006). Este talvez seja a principal evidencia que a 

                                                 
14 Um stakeholder pode ser definido como qualquer pessoa, grupo ou organização, em 
diversos níveis (domestico, local, regional, nacional, internacional, privado ou público), que 
afeta ou é afetado pela dinâmica de funcionamento de um dado sistema de gestão de recursos 
naturais (i.e., políticas, decisões e ações) (Chavalier apud SEIXAS, 2005 In: FREIRE, BERKES 
e SEIXAS, 2005. p 78). 
15 Para cálculo de sua pegada ecológica individual, acessar o endereço eletrônico 
http://www.myfootprint.org. 
 
16 Estudos colocam que a capacidade de carga do planeta já foi superada em mais de 30%, 
devendo ser ampliada em virtude do crescimento econômico de países emergentes e 
populosos como Índia e China, caso nada seja feito para sua contenção. Tal fato é 
preocupante, pois numa comparação com o estilo de vida e consumo norte-americano 
(considerado o extremo da insustentabilidade), se todos os habitantes do planeta seguissem 
aquele padrão, seriam necessários oito planetas Terra! 
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humanidade optou por um modelo equivocado de desenvolvimento, ou seja, 

um mau desenvolvimento (SAMPAIO, 2005). 

 

3.3. UMA BREVE LEITURA SOBRE OS RELATÓRIOS DO PLANETA VIVO 

(2006 e 2008) 

 The living Planet Report ou Relatório do Planeta Vivo é uma rede de 

esforços de equipes multidisciplinares que trabalham para descrever o estado 

atual da biodiversidade em níveis globais e medir a pressão que nós seres 

humanos colocamos sobre os ecossistemas. O relatório foi criado em 1998 

pela WWF, e suas projeções desde então são pessimistas quanto ao estado do 

nosso planeta (Relatório Planeta Vivo, 2006).  

 O Relatório do Planeta Vivo é calculado com base em dois índices, o 

Índice do Planeta Vivo e a Pegada Ecológica17. O primeiro aponta para o 

estado atual dos ecossistemas do Planeta e é medido pelo estudo e o 

monitoramento de 1.686 espécies emblemáticas de vertebrados em todas as 

regiões do mundo. O segundo Índice mostra o alcance e o tipo de demanda 

que a humanidade está impondo nos ditos ecossistemas estudados pelo 

Planeta Vivo (Relatório Planeta Vivo, 2008).  

Segundo o Relatório do Planeta Vivo (2006), as notícias não são boas e 

confirmam que estamos, como sociedade, consumindo os recursos naturais, ou 

                                                 
17 Para maior aprofundamento do conceito sobre pegada ecologica ver: WACKERNAGEL, 
Mathis; REES, William. Nuestra huella ecológica.  Buenos Aires: LOM Ediciones, Colección 
Ecologia & Médio Ambiente, 2001; VAN BELLEN, H. M. Indicadores de Sustentabilidade: 
uma análise comparativa. Rio de Janeiro: FGV, 2006 e DIAS, G. F. Pegada Ecológica e 
sustentabilidade humana: as dimensões humanas das alterações ambientais globais – 
um estudo de caso brasileiro (como metabolismo ecossistêmico urbano contribui para as 
alterações ambientais globais). São Paulo: Gaia. 2002. 
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seja, a biodiversidade, em um ritmo superior à sua capacidade de renovação, 

isto é, a capacidade de resiliência. Este mesmo relatório nos mostra que a 

Pegada Ecológica mais que se triplicou desde 1961. 

A recente depressão financeira da economia mundial é uma amostra do 

que acontece quando gastamos mais do que temos. Contudo, não se compara 

com a eminência dos problemas mais graves do aquecimento global 

ocasionados pelo sobre-giro ecológico. Da mesma maneira que o gasto 

desmedido gerou uma recessão mundial, o consumo ou sua panacéia, o 

“consumismo”, está acabando com o capital natural do Planeta (Relatório do 

Planeta Vivo, 2008). 

A nossa pegada ecológica global excede atualmente 30% a capacidade 

de carga do planeta de se regenerar. Se o relatório do Planeta Vivo de 2006 já 

apontava para o ano 2050 que precisaríamos de dois Planetas Terra, o 

Relatório de 2008, mais pessimista, antecipa o caos para meados da década 

de 2030 (Relatório do Planeta Vivo, 2006; 2008).  

O grande desafio destas projeções é que não basta conhecermos os 

problemas, na verdade precisamos realmente compreender que temos apenas 

um Planeta. Embora negligentemente pareça que sua capacidade de carga é 

grande, ela é limitada (Relatório do Planeta Vivo, 2008). 

Os dois gráficos a seguir (Gráfico 1: Índice Planeta Vivo; Gráfico 2: 

Pegada Ecológica da Humanidade) ilustram as condições em que nos 

encontramos atualmente:  
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Gráfico Número 1: Índice do Planeta Vivo, 1970-2005 

 
Fonte: Relatório do Planeta Vivo, 2008. 

 
 

Gráfico Número 2: Pegada Ecológica da Humanidade, 1961-2005. 

 
Fonte: Relatório do Planeta Vivo, 2008. 

 

 

Ao analisar os gráficos 1 e 2 apresentados acima, percebe-se que a 

demanda da humanidade sobre o Planeta mais que duplicou no decorrer dos 

últimos 45 anos, resultado do crescimento populacional e, sobretudo, de seu 

apelo consumista. Também é possível destacar, que na década de 60, quase 

todos os países do mundo tinham uma capacidade mais do que suficiente para 

satisfazer suas próprias demandas ecológicas. Já no ano 2005, os países 

industrializados,ou chamados de desenvolvidos, que apresentaram dívida 

ecológica - pegada ecológica alta - já deveriam importar recursos de países 
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com excedente de capacidade ecológico, países em desenvolvimento - pegada 

ecológica baixa (Planeta Vivo, 2008). 

O Relatório do Planeta Vivo (2008), alerta que mais de três quartos da 

população mundial vivem em nações que possuem dívida ecológica, 

proveniente de um estilo de vida baseado na produção e consumo muito além 

das necessidades humanas fundamentais, o que quer dizer que estariam 

necessariamente extraindo capital natural de outras partes do mundo. A 

pergunta que se pode fazer é: de que parte do mundo? 

Na procura de alternativas para um outro desenvolvimento, ganha 

destaque internacional a visão que traz o economista chileno Manfred Max-

Neef. No seu livro Human scale development, o nobel alternativo de economia, 

além de fazer uma critica ao modelo de desenvolvimento, faz uma 

reformulação do conceito de necessidades, que ele denomina necessidades 

humanas fundamentais. Essas necessidades humanas fundamentais podem 

ser interpretadas como indicadores socioambientais de desenvolvimento a 

escala humana. Para uma melhor compreensão desse pensamento discute-se 

a seguir o pensamento de Max-Neef.  

 

3.4. INDICADORES PARA UM DESENVOLVIMENTO A ESCALA HUMANA: O 

PENSAMENTO TRANSDISCIPLINAR DE MAX-NEEF. 

 

O trabalho de Max-Neef (2001) propõe uma perspectiva para pensar 

outro desenvolvimento ou, como o autor chama, para o desenvolvimento em 

escala humana. O autor entende que os pilares fundamentais do 

desenvolvimento em escala humana são as satisfações das necessidades 
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humanas, a geração de níveis crescentes de auto-dependência e as 

articulações orgânicas dos seres humanos com a natureza, intermediado pela 

tecnologia. 

 
Figura 1: Pilares do Desenvolvimento em Escala Humana. 

 
           Fonte: Adaptado de Max-Neef (2001). Tradução livre do autor. 

 

 

Estes pilares do desenvolvimento se constroem a partir do protagonismo 

real das pessoas, como sujeitos emancipados. O autor aponta para 

necessidade de melhor qualificação dos processos democráticos para que o 

desenvolvimento em escala humana seja possível, plausível e exeqüível. 

Max-Neef (2001) aponta que para isso há que se reinterpretar os 

conceitos de necessidades e de satisfação destas necessidades e, por sua 

vez, os de pobreza e de exclusão. O que determina a qualidade de vida das 

pessoas é a satisfação das necessidades humanas fundamentais. Para Assis 

(2006), o bem estar é alcançado com o atendimento de necessidades que não 

se limita ao poder de compra como consumidor. Necessidades essas que 

devem ser consideradas a partir de um diagnostico participativo para pensar o 

desenvolvimento. Tanto riqueza como pobreza ou inclusão e exclusão podem 
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se referir não necessariamente à dimensão econômica, e sim às dimensões 

moral ou afetiva.  

Sob a ótica econômica neoclássica, o desenvolvimento pressupõe a 

potencialização da produção, associada à industrialização, e a acumulação do 

capital produtivo. Este pode ser medido a partir de indicadores de nível de 

renda per capita; volume da poupança por habitante; taxa de desemprego; 

distribuição interna da renda; existência de infra-estrutura básica, entre outros. 

Todos esses indicadores são, de fato, representativos de condições para o 

atendimento de algumas necessidades que definem o bem estar. Entretanto, 

dizem respeito a apenas uma parte das necessidades, e definem uma parte do 

bem estar, ou seja, medem apenas a dimensão material das necessidades 

(ASSIS, 2006). 

Pensar as necessidades humanas como infinitas, constitui em um 

equívoco conceitual. Há que diferenciar necessidade de “satisfator18”. O 

consumo não é uma necessidade, e sim um satisfator. As necessidades 

humanas fundamentais são as mesmas em todas as culturas, em todos os 

lugares e em todos os períodos históricos, afirma Max-Neef (2001;)19 . Essas 

necessidades humanas passam pelas dimensões existenciais ou ontológicas, 

como: ser, ter20, fazer e estar, e as necessidades axiológicas como: 

subsistência, proteção, afeto, entendimento, participação, ócio, criação, 

                                                 
18 As formas de satisfação das necessidades são os SATISFATORES e são estes os que se 
moldam as dinâmicas econômicas, políticas oo sociais e estão culturalmente determinados 
(MAX-NEEF, 2001. 2007). 
19 Apontes de Sala de aula no contexto da disciplina “Introducción a la Conservación 
Biológica, desde una perspectiva crítica y multidisciplinaria” do curso do Programa de 
Honor da Universidade Austral de Chile. A disciplina foi coordenada pelo Prof Dr. Iñaki Ceverio, 
durante o primeiro semestre de 2007.  
20 Cabe apontar que o Max-Neef (2007) é enfático quando afirma que o “ter” não se refere a 
bens ou coisas materiais. 
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identidade, e liberdade21. O que muda através dos tempos e das culturas são 

as maneiras e os meios utilizados para “satisfazer” essas necessidades. (MAX-

NEEF, 2001). Apresenta-se a seguir a proposta de matriz de necesidades 

humanas fundamentais. 

 
Figura 2: Matriz de necessidades humanas fundamentais 

 
Fonte: Max-Neff, 1986 

 

 

Essa discussão e reinterpretação do conceito de necessidades e 

satisfatores permite segundo o autor primeiramente reinterpretar o conceito de 

pobreza, isto é, não existe o conceito de pobreza e sim o de “pobrezas”, pois, 

                                                 
21 Manfred ainda se refere a uma décima necessidade, a de transcedência. 
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qualquer uma das necessidades humanas fundamentais que não esteja 

satisfeita, representa um tipo de pobreza.   

A construção da matriz de necessidades pode também ser interpretada 

como a base para a construção de indicadores socioambientais de um dado 

território, que privilegie a perspectiva do desenvolvimento a escala humana. 

Quando se fala da perspectiva do desenvolvimento a escala humana, e  

mais ainda da construção participativa de indicadores socioambientais, é 

preciso retomar a discussão sobre os diferentes tipos de conhecimento e como 

estes dialogam e se complementam entre si. A seguir uma breve discussão 

sobre os tipos de conhecimento e novas metodologias de abordagem, que 

privilegiam um outro olhar da gestão participativa de um território.  

 

3.5. CONHECIMENTOS, PESQUISA PARTICIPANTE E ECOPEDAGOGIA: 

SUAS RELAÇÕES COM UM OUTRO DESENVOLVIMENTO 

 

O conhecimento tradicional traz consigo complexidades históricas, 

sociais, ambientais, culturais e econômicas de um dado território que, muitas 

vezes, são renegadas ou, então, desconsideradas, como que não existissem. 

São invisíveis quando se pensa o desenvolvimento (FREIRE, BERKES e 

SEIXAS, 2005; MAX-NEEF, 1986). Não há como não relevar as comunidades 

que vivem no entorno, bem como seus conhecimentos, quando se prospecta 

políticas públicas ou tomadas de decisões que afetarão estas populações, 

tanto para o bem quanto para o mal, sobretudo na ocasião que se trata da 

gestão de recursos naturais de uso comum (SEIXAS In FREIRE et al., 2005). 
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Autores como Failing, Gregory e Harstone (2007) discutem quais são os 

atores sociais que deveriam estar envolvidos em processos de tomada de 

decisão no tocante a gestão de riscos socioambientais, compreendendo como 

dito que sistemas sociais são eminentemente ambientais, e ainda destacando a 

necessidade de superar a falsa dicotomia entre conhecimento cientifico e 

conhecimento tradicional ou local. A crítica que o conhecimento tradicional 

geralmente recebe é de sua componente tácita, pouco visível, no entanto, todo 

tipo de conhecimento, inclusive o científico, possui tal dimensão, podendo 

inclusive remeter ao questionamento: racional para quem?  

Aliás, as tomadas de decisões que incorporam conhecimentos científicos 

e locais possuem chances de serem mais eficientes e adequadas para lidar 

com a complexidade dos problemas socioambientais (FALING, GREGORY e 

HARSTONE, 2007).  

Parece oportuno evitar dicotomizações entre conhecimento científico e 

conhecimento tradicional ou, mesmo, propor hierarquizações que objetivem 

qualificá-los. Tratam-se apenas de conhecimentos diferentes, tendo ambos sua 

relevância e pertinência. Falcão (2008) afirma que o conhecimento local é 

qualificado territorialmente e costuma ser transmitido oralmente e, geralmente, 

não está documentado. Caracteriza-se também por ser dinâmico, adaptativo e 

tem como base o senso comum comunitário, usualmente relacionado com os 

modos de vida das pessoas. Desta maneira, observa-se que o conhecimento 

local emerge da participação comunitária, sobretudo quando as comunidades 

estão interessadas em satisfazer suas necessidades concretas e diárias no 

território onde vivem.  
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A participação autêntica, assim, está conectada a ação efetiva da 

comunidade, nas decisões que lhe dizem respeito, o que faz do planejamento 

participativo uma forma de intervir na realidade. Este processo passa por dois 

momentos cruciais: 1) pela autocrítica; e 2) pelo diálogo aberto entre os 

interessados. A participação direta das lideranças comunitárias em todas as 

etapas do planejamento, gestão e avaliação privilegia o conhecimento 

tradicional e complementa o conhecimento dos especialistas que o conduzem 

(o planejamento) nas identificações de problemas bem como de suas soluções 

(HERIQUEZ, 2007, FERNANDES e SAMPAIO, 2006). 

A participação e gestão comunitária que privilegia o conhecimento local 

tornam-se legitimas para qualquer espacialidade, municipal, estadual ou 

federal, independente de suas preferências partidárias, muito embora não seja 

tarefa fácil explicar aos novos mandatários eleitos a desvinculação partidária de 

um planejamento comunitário (SAMPAIO et al., 2006).   

Há que pontuar que significativos esforços têm sido feitos por novas 

perspectivas científicas no sentido de incluir ou relevar o conhecimento 

tradicional em abordagens de intervenção, como diagnósticos participativos. A 

exemplo, na década de 90, surge a pesquisa participativa que, segundo Seixas 

(2005), tornou-se uma ferramenta muito útil para o envolvimento comunitário no 

desenvolvimento e na gestão de recursos naturais. Brandão (2006) aponta que 

é preciso reconhecer que há mais perguntas do que respostas e que há mais 

experiências em curso do que exemplos consagradas. 

A pesquisa participativa sobre o tema socioambiental possui como norte 

o empoderamento das populações menos favorecidas, dando voz e 

valorizando o uso do conhecimento local, mesmo porque não se 
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compreenderia os problemas bem como suas soluções (CHAMBERS apud 

SEIXAS, 2005, p. 75). 

Pode-se dizer que a pesquisa participativa encontra-se interconectada 

com um processo de ecopedagogia. Os próprios membros comunitários são os 

educandos e educados em um processo de ensino-aprendizagem colaborativo 

na solução de problemas comuns que dizem respeito ao território (McARTHUR 

apud SEIXAS, 2005). 

A partir da pesquisa participativa, surge um desdobramento, a pesquisa–

ação participativa (participatory action research) que é definida como um 

processo de questionamento sistêmico, no qual aqueles que estão 

experimentando uma situação problemática participam, em colaboração com 

pesquisadores, no delineamento e execução da pesquisa e nos processos de 

tomada de decisão sobre como utilizar o conhecimento gerado para lidar com a 

situação que enfrentam (DESLER e EWERT apud SEIXAS, 2005, p. 80). 

Esse tipo de participação privilegia a cidadania, nos seus direitos e 

deveres comunitários muitas vezes esquecidos, quanto às questões 

socioambientais. Justifica-se no fato de que modos de vida tradicionais – povos 

originários, pescadores artesanais, agricultores familiares, faxinalenses -, 

mesmo quando pressionados pela luta da sobrevivência diária, vem 

conseguindo conservar a biodiversidade territorial. Estas populações se 

encontram, na sua grande maioria, inseridas em Unidades de Consevação 

(UC) de uso sustentável (admitindo a presença humana), e se mostram ainda 

mais efetivos quando possuem controle do uso e dos acessos da 

biodiversidade. Inclusive, em zonas de amortecimento de UC de uso indireto 

(não admitindo a residência humana). Os modos de vida tradicionais vem 
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demonstrando a partir de um fazer pedagógico conjugar aprendizagem com a 

convivência territorial (GUTIÉRREZ e PARDO, 1999). 

Como apontam Gutiérrez e Pardo (1999 p. 64), a cidadania ambiental e 

a cultura da sustentabilidade levam a uma sociedade planetária, que se 

caracteriza pela abertura, dinamismo, interatividade e complexidade, que 

requer processos pedagógicos igualmente abertos, dinâmicos e criativos, nos 

quais os protagonistas estejam em estágio de aprendizagem permanente e, 

portanto participam, se expressam, e se relacionam tal qual se concebe a 

mediação ecopedagógica. 
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IV METODOLOGIA 

 

4.1. METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Com a idéia de propiciar uma melhor compreensão referente ao 

presente trabalho e possibilitar que no futuro o mesmo possa ser devidamente 

adaptado e replicado no contexto de outras comunidades. Para tanto, se 

descrevem os métodos, procedimentos e fases utilizados nesta pesquisa.  

De acordo com Mattedi (2008) a pesquisa compreende um processo de 

estudo que utiliza a metodologia cientifica para a produção de novos 

conhecimentos sobre a realidade. 

 Entendemos que a pesquisa se classifica conforme sua 

abordagem como pesquisa-ação participante. A pesquisa ação pode ser 

compreendida segundo aponta Martins (2008, p 38. apud Keller 2008 p??):  

Trata-se de um enfoque de investigação social por meio do 
qual se busca a plena participação da comunidade na analise 
da sua própria realidade, com o objetivo de promover a 
participação social para o beneficio dos participantes da 
investigação. Esses participantes sãos os oprimidos, os 
marginalizados, os explorados. Trata-se por tanto de uma 
atividade educativa de investigação e ação social. 

 

A partir da pesquisa-ação, surge um desdobramento, a pesquisa–ação 

participativa (participatory action research) que é definida como: 

um processo de questionamento sistêmico, no qual aqueles 
que estão experimentando uma situação problemática 
participam, em colaboração com pesquisadores, no 
delineamento e execução da pesquisa e nos processos de 
tomada de decisão sobre como utilizar o conhecimento gerado 
para lidar com a situação que enfrentam (DESLER e EWERT 
apud SEIXAS, 2005, p. 80). 
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Com base nos objetivos traçados neste trabalho, a pesquisa dividiu-se 

em etapas: exploratória, descritiva, aplicada. A pesquisa exploratória tem como 

objetivo principal a “caracterização inicial do problema, sua classificação e sua 

definição. Constitui-se no primeiro estagio de toda pesquisa cientifica” 

(RODRIGUES, 2007 p. 6). Por sua parte, segundo Mattedi (2008), a pesquisa 

descritiva determina as características do objeto, este tipo de pesquisa 

responde geralmente ao “como” e neste trabalho usou-se para atingir o objetivo 

especifico um e dois. Do ponto de vista dos resultados, a pesquisa foi de 

caráter aplicada, pois ela pretende resolver um problema de ordem pratica.  

Por ultimo, segundo o processo de estudo pelo qual transitou o presente 

trabalho, onde se tentou sempre entender o problema sobre vários olhares 

podemos dizer que ela caracterizou-se pela abordagem multidisciplinar até 

mesmo trasdisciplinar, pois no decorrer do processo as interações com outros 

pesquisadores, provenientes de outras áreas do conhecimento, contribuiu para 

ter um olhar holístico do fenômeno em estudo.  

Embora existam controvérsias quanto aos benefícios e malefícios da 

cientificidade, neste trabalho, tem-se como ponto de partida que a pesquisa 

transdisciplinar venha a corrigir muitas das distorções monodisciplinares22, 

sobretudo quando esta releva formas de conhecimento, tratadas anteriormente, 

sob a designação de sabedoria tradicional ou conhecimento local.  

 

 

 

 
                                                 
22 Max-Neef (1986) desconfia se a mesma racionalidade científica, predominantemente 
monodisciplinar, será capaz de encontar as respostas e as alternativas necessárias para a 
crise que ela mesmo criou. 
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4.2. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Entendemos população como um conjunto finito ou infinito de elementos 

ou sujeitos. Se trata de população finita quando se tem um numero limitado de 

elementos como por exemplo todos os habitantes de uma comunidade 

(LUDEWIG, 2007). Neste trabalho a população é finita e faz referencia ao total 

de pessoas que moram na comunidade, isto é, 270 famílias residentes nas 

comunidades de Brejumirin, Candonga, Canhembora e Rio Sagrado de Cima, 

todas localizadas no entorno da Micro Bacia Hidrográfica de Rio Sagrado, zona 

rural de Morretes. 

Quanto a amostra esta dependeu dos interesses dos membros 

comunitários em participar na pesquisa, não foi feito uma seleção pré-definida 

da amostra, contudo o critério participação foi determinante na sua escolha. 

Sim podemos dizer que o diagnostico intergeracional contou com a 

participação aproximada de 20 crianças, 20 adolescentes, 20 adultos e 5 

idosos que foram entrevistados.  

Cabe apontar que a amostra foi composta em sua maioria por membros 

das famílias que estiveram mais próximos e, por sua vez, atuantes no 

desenvolvimento dos trabalhos e pesquisas junto aos estudantes da 

Universidade Regional de Blumenau e pesquisadores do Instituto LaGOE.  

Contou-se, então, com a participação das lideranças da comunidade, 

representando a Associação Comunitária Candonga, Associação de Moradores 

do Rio Sagrado (AMORISA), Associação de Artesãs do Rio Sagrado 

(ARTRISA) e da Força Jovem, essas duas ultimas organizações foram criadas 
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em 2009. Também fizeram parte deste trabalho as duas professoras rurais 

representando a escola do Canhembora e a escola do Candonga. 

 

4.3. PROCEDIMENTO DE ANALISES E COLETA DE DADOS 

 

Ao se trabalhar com base na perspectiva intergeracional no contexto de 

um diagnóstico socioambiental participativo que subsidiou a construção 

participativa de indicadores, precisou-se trabalhar em momentos e tempos 

diferentes com cada um dos grupos escolhidos. Contudo, se aproveitou de 

instancias sociopolíticas e socioculturais, como foi o caso das feiras de 

trocas23, onde, por exemplo, foram expostos os resultados dos trabalhos com 

crianças e adolescentes. Usou-se também estes espaços para estabelecer 

diálogos e observações participantes e até, algumas vezes, entrevistas não 

estruturadas, em torno da problemática ambiental no contexto global.  

As etapas se detalham a seguir: 

A primeira etapa, caracteristicamente bibliográfica exploratória, 

aproximou-se da temática sobre desenvolvimento, crescimento econômico, 

problemática socioambiental Micro-Bacia Hidrográfica, território, planejamento 

sustentável, ecossocioeconomia, indicadores de sustentabilidade, e inter e 

transdisciplinaridade como visto.  

                                                 
23 As férias de trocas são espacios para sociais convocados para compartilhar ideias, 
amizades, participação, esseespaços são utilizados tambem para o intercambio solidario e 
justo de produtos serviços e saberes. No Rio Sagrado desde março 2007 acontecem as feiras 
de trocas, espera-se mentras se escreve esta dissertação, apresentar os resultados na XXIV 
versão da Feira, que irá acontecer 19 de dezembro 2009. 
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A segunda etapa, denominada diagnóstico profundo intergeracional, se 

desenvolveram oficinas24 com crianças de primeira a quarta série do ensino 

fundamental para conhecer a leitura da espacialidade territorial. O resultado 

final foi a construção de uma maquete (de quatro metros e meio quadrado) do 

território percebido, construído de maneira coletiva entre os estudantes e os 

pesquisadores envolvidos nesta fase. Outra atividade ainda nesta segunda 

etapa foi a construção da primeira cartografia básica do território, delimitando a 

Micro-Bacia do Rio Sagrado, baseando-se em dados secundários 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (IPARDES).  

O trabalho de cartografia vem sendo desenvolvido por uma equipe 

multidisciplinar de pesquisadores da FURB25. Espera-se futuramente 

desenvolver ainda uma cartografia mais específica do território, isto é, mapas 

temáticos do meio físico e antrópico, incluindo um mapa temático de geologia.  

Com os diferentes mapas procedeu-se a construção de um mapa 

síntese que da conta das principais atividades produtivas desenvolvidas no 

território, assim como dos principais problemas socioambientais a partir da 

percepção de adolescentes e adultos, em momentos e tempos diferentes, que 

detalhamos no capitulo seguinte. 

                                                 
24 Trabalho desenvolvido por uma estudante chilena de arquitetura e pelo autor do artigo, no 
período de estágio entre fevereiro e março de 2009.  
 
25 Cabe apontar que até então não existia uma cartografia básica específica do território da 
Micro Bacia Hidrográfica do Rio Sagrado, ela vem sendo construída por uma equipe 
transdisciplinar da Universidade Regional de Blumenau (FURB), trabalho liderado e 
coordenado pela Prof. Dr. Cristiane Mansur e financiado pelo Programa de Extensão da FURB. 
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Para finalizar a fase do diagnóstico profundo intergeracional, ainda foram 

desenvolvidas três oficinas que permitiram o preenchimento da matriz de 

necessidades humanas fundamentais do economista chileno Manfred Max-

Neef, apresentada teoricamente no capitulo 3 e praticamente no capitulo 4. O 

objetivo de utilizar essa matriz foi com o intuito de conhecer as necessidades 

reais dos moradores da Micro-Bacia do Rio Sagrado.  

As etapas posteriores de construção dos indicadores estão inspiradas no 

livro do ambientalista e professor chileno Bernardo Reyes, em co-autoria com 

Françoise Wautiez, no qual ambos propõem uma metodologia de construção 

de indicadores locais para a sustentabilidade. Especificamente essas fases 

são: 1) Fixar metas e objetivos comunitários. Para viabilizar esta fase, cria-se 

uma definição de território sustentável, identificando e priorizando problemas 

relevantes, estabelecendo conexões com a sustentabilidade (valendo-se do 

diagnóstico profundo intergeracional). 2) Escolher um conjunto de indicadores 

mais apropriados a partir da análise de critérios de seleção; 3) Coletar dados 

necessárias para cada indicador. 4) Comunicar os resultados à comunidade. 

Nesta fase, será preciso identificar os resultados mais significativos, procurar 

maneiras inovadoras de comunicá-los e elaborar uma campanha de difusão na 

comunidade; e por fim; Criar uma estratégia de comunicação social que 

alcance demais espaços, sobretudo o município de Morretes, APA de 

Guaratuba, Litoral do Paraná e o estado do Paraná, com vistas a criação de 

políticas públicas que sejam implementadas de maneira a intervir na realidade 

auferida na Micro-Bacia do Rio Sagrado. 

Para alguns indicadores, se aproveitara da construção de placas de 

sinalização na comunidade, para o qual a estratégia de divulgação dos 
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indicadores contempla a construção de placas como indicadores. Eles serão 

melhor explorados no capitulo 6. 
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CAPITULO 5 DIAGNOSTICO INTERGERACIONAL PARTICIPATIVO 

 

5.1- CARATERIZAÇÃO DO TERRITORIO DE ESTUDO 

Neste capitulo, temos como foco a apresentação do diagnostico 

socioambiental participativo que alimenta a construção participativa de 

indicadores nas comunidades do entorno da Micro Bacia de Rio Sagrado.  

O presente capitulo esta dividido em seis partes que relatam 

processualmente, em temos e momentos distintos o trabalho desenvolvido com 

cada uma das gerações escolhidas para esta pesquisa. Primeiramente a 

apresentamos uma caracterização do território denominado Rio Sagrado. 

Posteriormente descrevemos o projeto intitulado de Zona de educação para o 

edodesenvolvimento, em curso desde o 2006 e que da inicio a uma parceria 

entre pesquisadores e a comunidade. Após apresentamos de maneira sucinta 

o trabalho desenvolvido26 com as duas escolas presentes na comunidade. 

Posteriormente se faz referencia a um trabalho de construção de cartografia 

básica do território, apresentamos aqui um mapa resultado delimitando as 

comunidades. Após, e dando seqüência, apresentamos o trabalho 

desenvolvido com adolescentes nos contexto do Programa de Honra em 

estudos e praticas em ecossocioeconomia27. Relata-se também o trabalho com 

adultos onde a mesma metodologia aplicada com os adolescentes usou-se 

com eles, alem disso, e com base na metodologia proposta por Seixas (2005) 

foi desenvolvido um transecto que misturou, adolescentes, adultos e 

                                                 
26 O trabalho de campo esteve a cargo de Ximena Sepulveda, estudante de arquitetura da 
Universidade Austral do Chile, que no periodo fevereiro abril 2009, desenvolvue seu estagio de 
finalização de curso. 
 
27 O Programa de Honrra em estudos e praticas em ecossocioeconomia é financiado pelo 
CNPq e visa trabalhar com adolecentes filhos de agrucultores e artesãos do Rio Sagrado, 
tentando mostrar que a universidade muitas vezes não está tão longe como parece. 
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pesquisadores da FURB. Já para ir finalizando apresenta-se como um 

momento de reflexão entre adolescentes, adultos e idosos o preenchimento da 

matriz de necessidades humanas fundamentais proposta por Max Neef (1991). 

Por ultimo relatamos algumas das conversas mantidas com idosos da 

comunidade, nessas conversas percebeu-se a emergência de se utilizar da 

memória como um indicador, isto o tratamos no capitulo 6. 

 

5.1.1. Sobre o Território do Rio Sagrado 

 

A área de estudo onde se está construindo a metodologia participativa 

de indicadores socioambientais situa-se na Micro-Bacia Hidrográfica do Rio 

Sagrado, composta pelas comunidades do Rio Sagrado de Cima, Canhembora, 

Brejumirim e Candonga (zona rural do Município de Morretes, PR), pertencente 

à Área de Preservação Ambiental (APA) de Guaratuba e a Reserva da Biosfera 

de Floresta Atlântica (ReBIO), sendo a região uma das áreas da floresta 

atlântica contínuas mais preservadas do Brasil (HENRIQUEZ et al. 2008; 

ZECHNER, HERIQUEZ e SAMPAIO, 2008). 

O município de Morretes (ver figuras 1 e 2) situa-se aproximadamente a 

65 km de Curitiba (PR), a 45 km do Porto de Paranaguá (PR) e a 190 km de 

Blumenau (SC). A APA de Guaratuba é uma Unidade de Conservação 

Estadual de uso sustentável instituída pelo Decreto Estadual nº 1.234 de 

27/03/92 (OLIVEIRA e SARNEY, 2000). 
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Figura Número 3: Mapa do Estado do Paraná. 

Figura Número 4: Mapa do Município de 
Morretes. 

 

Fonte:IPARDES 

 
 Fonte:www.commons.wikimedia 

org/wiki/File:Parana_Munici.  
 

 

A APA de Guaratuba (ver figura 3) possui uma área de 

aproximadamente 200 mil hectares que engloba todo o município de Guaratuba 

e ainda parte dos municípios de Matinhos, Tijucas do Sul, São José dos 

Pinhais e Morretes. Inclui ainda águas interiores, ilhas situadas na baía de 

Guaratuba, ilhas fluviais e a ilha do Saí-Guaçu (IBAMA Paraná, 2008; 

ZECHNER, HENRIQUEZ e SAMPAIO, 2008). Não se deve esquecer que uma 

APA é uma Unidade de Conservação, e como tal, a lei nº. 9.985, que trata 

especificamente do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC), define-a como: “espaço territorial e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituídas pelo poder público, com objetivos de 
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conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual 

se aplicam garantias adequadas de proteção” (OLIVEIRA e SARNEY, 2000).  

Na figura 3 identifica-se a Micro Bacia Hidrográfica do Rio Sagrado. 

 

Figura 5: Mapa da APA de Guaratuba e de uma aproximação do 
território da Micro Bacia do Rio Sagrado 

Fonte: Fonte: Associação do Desenvolvimento de Meio Ambiente e Defesa de 
Antonina (PR) 

 

 

O território denominado Rio Sagrado, assim como a APA de Guaratuba 

e grande parte do litoral brasileiro, hospeda grande parte da Floresta Atlântica 

Brasileira. Segundo Alvarez (2007) ao falar de diversidade da Mata Atlântica, 

surge a denominação “Floresta ombrófila” (ombro= sombra; fila=amiga) densa. 

Outras interpretações provem da origem grega da palavra (ombrófila) que quer 

dizer “amigo das chuvas”. 

Estamos falando de 1938, aqui tudo era mato e o 
caminho estava totalmente fechado por ele, 
dificilmente havia moradores. Os moradores eram tão 
poucos que dava para contar com a mão (...) havia 
oitos habitantes desde aqui até a escola (...) quando a 
mãe veio para morar aqui, ela diz que havia índios no 
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alto da serra (...) eles eram mansos.” (Sra. Amália 
Maria Radke Apud Alvarez, 2008). 

 

 A Micro-Bacia do Rio Sagrado é protegida pela Serra do Mar, que 

separa a costa do primeiro planalto do Paraná. Muitos rios nascem e 

desembocam neste território, as temperaturas são altas (com uma media de 

25ºC) e apresentam um alto número de precipitações, tendo uma umidade 

relativa do ar superior a 80% em todos os meses do ano, sendo fevereiro o 

mês mais chuvoso (ALVAREZ, 2008).  

 “Agente chegou numa época em que chovia muito, 
oito meses: havia dois dias de sol e o resto da 
semana era só chuva...”  

(Sra. Maria da Conceição Apud ALVAREZ, 2008). 
 

Com relação aos aspetos socioculturais e socioétnicos, como se aponta 

na etnografia de Álvarez (2008), o território propiciou no passado a 

possibilidade de modos de vida de comunidades indígenas (Tupis, Guaranis e 

Carijós, entre outros), Africanos e Europeus (colonizadores alemães e 

italianos). 

(...) A raiz disto, o lugar chamado Rio Sagrado, era 
a sede da nação indígena (…) aqui viviam de seis a 

oito mil índios carijós (MARRIS Apud ALAVAREZ, 
2008) 

 

De acordo com relato dos moradores mais antigos da localidade, 

entrevistados por Henríquez e Tomaselli (2006), os primeiros moradores 

chegaram ao Rio Sagrado em 1870, motivados pela necessidade de residirem 

próximos às linhas de telégrafo. Eles prestavam serviços de manutenção nas 

linhas, como por exemplo, poda da mata para não danificar os fios e não 

utilizavam a biodiversidade com a intenção de comercializar os produtos 

extraídos da natureza, ficando restrita a subsistência dos trabalhadores e de 
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suas famílias ao trabalho. Estes primeiros moradores aproveitavam-se da 

abundância de nascentes e cursos d’águas, bem como cultivavam mandioca, 

batata, milho, cará, banana, entre outros itens, e obtinham carne da caça de 

antas, quatis, tatus, cutias e muitos tipos de aves.   

Posteriormente, algumas famílias de origem alemã migraram para a 

localidade, com o intuito de colonizar o Rio Sagrado. Essas famílias 

exploravam as terras através da prática da agricultura para fins de 

comercialização do excedente. Foi nesse período que se iniciava o que hoje se 

conhece por dano ambiental no local, provocado, sobretudo, pela prática da 

agricultura em uma floresta tropical, tais como o desmatamento e o uso de 

agrotóxicos. Demais marcos socioambientais podem ser apontados: após a 

agricultura, iniciou-se a extração da madeira, abrindo-se estradas para a 

retirada das árvores. As principais árvores extraídas eram Peroba, Embúia, 

Canela Branca e Preta, Arariba, Ipê, Cedro, Garapuvu, Imbuia e Embaguaçu. E 

outras de menor valor eram queimadas; nos anos 50, com a criação de 

Búfalos, animais territoriais e de grande porte que necessitam de grande 

espaço para sobreviver, acabavam invadindo as florestas (pois o pasto não era 

suficiente e afugentava outros animais) e brejos (atrás de lama para se 

proteger dos insetos); e por fim a construção da rodovia BR 277 (HENRIQUEZ 

e TOMASELLI, 2006). 

Em relação aos aspectos socioeconômicos, Keller (2008) aponta que no 

local concentra-se uma povoação de 520 famílias, das quais aproximadamente 

270 são consideradas residentes - predominantemente pequenos proprietários 

rurais -, e 250 famílias não-residentes, isto é, proprietários de chácaras ou 

sítios para o lazer. Trata-se de uma comunidade que busca mecanismos de 
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adaptação na tentativa de superação de crises econômicas, baseando-se 

principalmente em atividades econômicas apoiadas na agricultura familiar, 

sobretudo na pluriatividade, como agroindustrialização, artesanato com fibras 

naturais (bananeira e cipó imbé) e turismo solidário, constituindo atualmente 

um arranjo socioprodutivo de base comunitária.  

A renda familiar está por volta de um (1) ou dois (2) salários mínimos 

(ZECHNER, 2007; KELLER, 2008). Cabe a observação de que o feitio de 

artesanato era considerado usualmente como uma atividade complementar, 

isto é, muitas vezes a atividade não era vista como trabalho em si. Atualmente 

existe uma associação de artesã do Rio Sagrado (ARTRISA). 

Em relação à ocupação no Rio Sagrado, destaca-se que 26% é 

composta por estudantes, seguido de 19% por pessoas que exercem 

atividades diversas (agente de saúde, assalariados urbanos, auxiliar de 

enfermagem, soldador, tratorista, entre outros). Têm-se a informação de que 

11% das pessoas dedicam-se a ocupação ‘Do Lar’ (donas de casa), e 10% são 

aposentadas. Das atividades relacionadas ao mundo rural, ao redor de 3% têm 

como ocupação o trabalho de caseiro ou chacareiro, próximo de 0,5% como 

artesão.  Finalmente, cerca de 13% trabalha como agricultor (KELLER, 2008; 

ZECHNER 2008; HENRIQUEZ, ZECHNER e SAMPAIO, 2008).  

 

5.2. A ZONA DE EDUCAÇÃO PARA O ECODESENVOLVIMENTO. 

 

Desde janeiro de 2006, está em curso o projeto-piloto Montanha Beija-

Flor Dourado, considerado como uma proposta concreta de um projeto mais 

ambicioso, chamado projeto guarda-chuva, denominado Zona Laboratório de 
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Educação para o Ecodesenvolvimento (ZonLab), cujo objetivo é conservar 

modos de vida de comunidades tradicionais e preservar a biodiversidade na 

Sub-Bacia do Rio Sagrado. A iniciativa foi por parte do Laboratório de Gestão 

de Organizações que Promovem o Ecodesenvolvimento (Instituto LaGOE), 

sediado em Curitiba, e pela Universidade Regional de Blumenau(FURB), 

juntamente com a Associação Comunitária Candonga e a Associação de 

Moradores do Rio Sagrado (AMORISA), na qual se vem articulando uma rede 

de esforços de organizações que pensam sistemicamente e atuam 

comunitariamente (SAMPAIO et al,. 2006).   

Desdobrando o objetivo principal do projeto ZonLab, surgem objetivos 

específicos: (a) Construir um diagnóstico participativo local eco-socio-

econômico da Micro-Bacia do Rio Sagrado, conjugando conhecimento 

científico e sabedoria tradicional na identificação de problemas, bem como de 

suas soluções; (b) Fomentar um conjunto de iniciativas que podem ser 

compreendidas como um processo de ensino e aprendizagem emancipatório 

de homens e mulheres que complementa a educação formal para promover um 

desenvolvimento territorial sustentável; (c) Reconstruir uma memória social e 

cultural sobre antigas e novas formas de intercâmbio e de tecnologias 

apropriadas que permitam viabilizar modos de vida mais tradicionais, gerando e 

potencializando espaços territoriais que possibilitem com base em critérios e 

valores éticos a satisfação de necessidades humanas fundamentais; e (d) 

Fomentar a criação de um arranjo socioprodutivo e político de base 

comunitária, com responsabilidade socioambiental, a partir da extração, 

produção, distribuição e comercialização de bens (artesanato, ervas naturais, 

adubo e produtos orgânicos, derivados de produtos in natura - banana, aipim, 
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cana e maracujá -, bem como da agroindustrialização - compotas, salgados, 

sorvetes e sucos) e da oferta de serviços de turismo comunitário, sustentável e 

solidário (SAMPAIO et al, 2006; ZECHNER et al., 2009).   

O projeto combina pesquisa-ação participativa comunitária e gestão 

ecossistêmica. A pesquisa-ação comunitária tem como princípio básico o 

envolvimento da população diretamente beneficiada no design da pesquisa, na 

coleta de dados e no desenvolvimento do projeto (SEIXAS In FREIRE et al,, 

2005). A gestão ecossistêmica combina princípios da saúde do ecossistema, 

perspectiva bio-regional, gestão transescalar, pesquisa transdisciplinar, gestão 

adaptativa e processos com múltiplos atores sociais envolvidos: (1) Princípio da 

saúde do ecossistema consiste na descrição de estados desejados ou ideais 

do meio ambiente; (2) Perspectiva bio-regional considera tanto características 

naturais da área quanto o senso do lugar e os padrões de uso da terra das 

populações locais na definição das unidades de gestão; (3) Gestão 

transescalar reconhece que os ecossistemas funcionam em diferentes escalas 

temporárias e geográficas; (4) Pesquisa transdisciplinar pactua uma 

coordenação de todos os campos de saberes disciplinares e interdisciplinares; 

(5) Gestão adaptativa reconhece a imprevisibilidade das interações entre as 

pessoas e os ecossistemas, na sua dinâmica co-evolutiva, iterativo, envolvendo 

retro-alimentações entre os níveis da pesquisa e da gestão; e (6) Processos 

com múltiplos atores sociais envolvidos promovem tomadas de decisões 

consensuais, fomentando, além disso, a aprendizagem social e encorajando os 

diferentes parceiros a melhor apreciar os valores e as necessidades alheias e a 

trabalhar juntos pela concretização de um objetivo comum (GADGIL, 2000; 

JOHNSON, POULIN e GRAHAM, 2003). 
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Na atualidade, após vários momentos de reflexões críticas, sobretudo do 

olhar feminino e antropológico, o nome original do projeto guarda-chuva 

reduziu-se para Zona de Educação para o Ecodesenvolvimento. Questionava-

se sobre as contradições inerentes do termo laboratório quanto à perspectiva 

de território vivo que se adota. 

 

5.3. SOBRE O DIAGNOSTICO  

 

Para iniciamos esta fase em torno a construção do diagnostico 

“intergeracional” socioambiental participativo, optou-se por descrever tanto a 

metodologia usada na construção, o que se conhece com o nome de pesquisa 

formativa, e também descrever os resultados do processo o que se chama de 

pesquisa avaliativa.  

Para superar as visões tradicionais o presente trabalho e a metodologia 

aqui proposta tentaram abranger nos próximos capítulos, de forma participativa 

um público intergeracional considerando crianças (de 6 a 12 anos), jovens (de 

12 a 18 anos), adultos, idosos, e outros membros da comunidade 

representando as duas organizações, ao grupo de artesã e ao grupo de 

adolescentes. 

  Neste contexto, uma abordagem satisfatória e de credibilidade, que 

procure abranger toda a diversidade dos problemas encontrados em um 

ecossistema complexo, e cujo pano de fundo seja o planejamento e gestão 

regionais, requer, sem dúvida alguma, repensar as atuais metodologias 

utilizadas. 

Apresentamos a seguir uma breve descrição da metodologia de trabalho 
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de diagnostico intergeracional participativo que serve como primeiro passo na 

proposta de construção participativa de indicadores socioambientais territoriais. 

 

5.3.1. Trabalho nas duas Escolas 

 

No período entre fevereiro e abril de 2009, foi iniciado um trabalho que 

tinha por objetivo gerar uma imagem representativa do território, através da 

visão espacial que possuem as crianças de primeira a quarta serie da 

comunidade de Rio Sagrado (entre 6 a 10 anos). O trabalho de campo foi 

desenvolvido por uma estudante chilena do curso de arquitetura, que durante 

esse período realizou seu estagio de finalização de curso, supervisionada e 

ajudada pelo pesquisador responsável desta pesquisa. 

Como fase inicial desta etapa se propôs uma metodologia de trabalho 

que através de uma somatória de oficinas relacionado diretamente com os 

objetivos esperados, os quais nesta fase se caracterizam pela participação 

ativa das crianças das duas escolas rurais localizadas na Micro Bacia do Rio 

Sagrado28 (SEPULVEDA, 2009).   

A metodologia de trabalho, assim como em toda está pesquisa, foi com 

base na pesquisa-ação participativa, onde os dois pesquisadores envolvidos 

foram mais um instrumento que guiarem as atividades, buscando sempre não 

interferir quando cada criança desenvolvia suas atividades. 

No trabalho se propus entender a visão das crianças sobre o território 

donde eles moram, a traves da visão espacial e da memória individual e 

coletiva (SEPULVERDA, 2009). Com esse norte e no contexto das oficinas 
                                                 
28 O territorio denominado Rio Sagrado conta com duas escolas rurais, a escola do 
Canhembora que congrega alunos de primeiro e segundo grau, e a escolha do Candonga que 
tem alunos de terceiro e quarto grau. 
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desenvolvidas, sempre foi transmitido para a crianças a importância da 

memória, memória que às vezes estava oculta, e que eles, como base em 

conversações com seus avos poderiam pesquisar e nos transmitir para os fins 

desta pesquisa. 

Assim cada criança converteu-se em um pesquisador de seu próprio 

território, e contribuindo com suas visões, a construiu-se uma visão conjunta do 

território. A seguir detalha-se as oficinas desenvolvidas e os objetivos que 

buscarem-se em cada uma. 

 

5.3.2- Mapa Mental e Identidade 

 

 As oficinas se realizarem nas duas escolas localizadas no território do 

Rio Sagrado. A pesquisadora responsável aproveitava os períodos de aulas 

para trabalhar com as crianças, contando com a contribuição das professoras, 

e desta forma ir desenvolvendo as atividades.  

 

Oficina 1 “Reconhecendo o Território” 

 

O objetivo central desta primeira oficina foi buscar uma aproximação 

com as crianças com o intuito de ganhar a confiança deles. Nesta mesma 

oficina como trabalho pratico, buscou-se reconhecer a percepção em quanto a 

distancias em relação a um roteiro comum.  

Dessa maneira foi pedido para as crianças que a traves do desenho, em 

uma folha tamanho A4, localizaram as moradias deles e a dos familiares, 

identificando os lugares que eles consideram de interesse, tanto da paisagem 



A CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DE INDICADORES TERRITORIAIS SOCIOAMBIENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL SUSTENTÁVEL. ANÁLISE PROPOSITIVA PARA AS COMUNIDADES DO RIO SAGRADO, MORRETES (PR): Zona de 
Educação para o Ecodesenvolvimento. 

 

 89

natural como construído em um recorrido mental entre suas casas e a escola 

(SEPULVERDA, 2009). A continuação apresenta-se duas fotos que resumem o 

trabalho. 

 

Fotos1 e 2: oficina 1, primeiro e segundo grau. 

 
Fonte: SEPULVEDA, 2009 

 

Uma vez que as crianças finalizarem, foi pedida uma segunda tarefa já 

com um grau de dificuldade maior. Esta fase envolveu principalmente crianças 

de terceira e quarta serie e o objetivo foi desenhar a estrada rural entre a BR 

277 e o fim do caminho interior. A idéia principal desenhar e por cor ao 

percorrido, localizando cada uma das casas de cada criança. O resultado final 

desta oficina foi um mapa mental de 0,7 x 4 mts. (SEPULVEDA, 2009)  
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Fotos 3 e 4: oficina 1, terceiro e quarto grau. 

Fonte: SEPULVEDA, 2009 
 

 

OFICINA 2 “Sinalizando os elementos de maior importância” 

Uma vez identificados na paisagem os elementos que se consideravam 

de importância e desenhados individual e coletivamente por parte das crianças, 

procedeu-se a que, de maneira individual, as crianças construírem e pintarem 

um 3D com cada um dos elementos identificados na primeira fase da oficina 1. 

Assim com a primeira e segunda seria procedeu-se a desenhar e por cor 

aos elementos identificados como de maior importância. Já com as crianças de 

terceira e quarta serie, trabalhou-se a construção em 3D dos elementos 

desenhados na oficina 1.  

A seguir se apresentam duas fotos que resumem o trabalho. 
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Fotos 5 e 6: oficina 2, terceiro e quarto grau. 
                                      

 

 

 

 

 

Fonte: SEPULVEDA, 2009. 

 

 

 Uma vez finalizadas as duas oficinas antes descritas, procedeu-se a dar 

continuidade as etapas posteriores, uma delas foi a construção participativa de 

uma maquete. 

 

Oficina 3: Localização dos elementos no Território 

 Com os elementos trabalhados nas oficinas anteriores, iniciou-se a fase 

de levar os elementos desenhados em 3D a uma maquete (sem escala e de 

estilo livre). Assim, os estudantes de terceiro e quarto grau localizarem suas 

casas e os elementos de maior importância nos pontos (espaços) que eles 

pensavam deveriam ir.  

 Apresentamos a seguir algumas fotos que ilustram o processo aqui 

descrito. 
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Fotos 6 e 7: oficina 3, terceiro e quarto grau. 

Fonte: SEPULVEDA, 2009. 
 

 

Nesta atividade buscou-se sempre resguardar a identidade e o senso de 

pertencimento do território, para tanto cada aluno localizava sua casa e os 

elementos identificados por cada um deles.  

Com os resultados obtidos em cada uma das oficinas, foi montada uma 

exposição, no contexto de uma feira de trocas, o que possibilitou apresentar 

todo o trabalho desenvolvido a grande parte da comunidade. Cabe apontar que 

a maquete construída pelos alunos chamou muito a atenção dos adolescentes, 

adultos e idosos. As crianças, quando uma pessoa se aproximava da maquete 

e tinha alguma dúvida, eram as mesmas crianças as que explicavam o território 

dando ênfases aos elementos naturais da paisagem (SEPULVEDA, 2009). 

 

5.3.3. Sínteses do Trabalho com Crianças. 

 

Ao finalizar esta fase, e como aponta Sepúlveda (2009) recopilamos 55 

desenhos em formato A4, dois mapas da comunidade feito pelas crianças e 

uma maquete do território. Com esses resultados procedeu-se a montar uma 
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exposição, no contexto de uma feira de trocas, e apresentar para a 

comunidade os resultados logrados. 

A maneira de sínteses é possível dizer é que, apesar das crianças não 

possuírem um acabado conhecimento entre proporção, perspectiva e cor, na 

hora do desenho elas conseguiram assinalar e diferenciar os elementos da 

paisagem do qual eles fazem parte (natural e construído) e que representam 

maior importância individual como coletivamente em ordem e prioridade.  

Percebe-se nos desenhos que as crianças diferenciaram os elementos 

naturais dos construídos, isto se reflete nos desenhos apresentado abaixo. 

Nesse desenhos, é possível visualizar que a visão que as crianças tem sobre 

seu território esta fortemente marcada por elementos naturais da paisagem. 

 

Figuras 6 e 7: Desenhos das crianças 

       
Fonte: SEPULVEDA, 2009. 

 
 
 

 Outra característica importante que vale a pena ressaltar é que, na hora 

dos desenhos (individuais e coletivos) as crianças davam mais valor para 
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elementos da natureza, isso fica explicito, pois em termos proporcionais as 

crianças desenham uma casa praticamente inferior ao tamanho de uma arvore, 

ou o de uma borboleta na mesma proporção do tamanho de uma casa. 

 Por ultimo e para finalizar esta fase de diagnostico, apontamos à 

importância de se considerar a visão das crianças sobre o território, pois 

quando falamos sobre sustentabilidade, esta intrínseca a idéia de futuras 

gerações. Outra característica que vale a pena fazer menção é a de usar o 

desenho como uma ferramenta eficaz na hora de levanta informações 

(SEPULVEDA, 2009). 

 

5.4. APROVEITANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA CARTOGRAFIA. 

 

A construção da primeira cartografia básica do território, delimitando a 

Micro-Bacia do Rio Sagrado, vem sendo desenvolvido por uma equipe 

multidisciplinar de pesquisadores da FURB29.  

Baseando-se em dados secundários disponibilizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP) e Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES) a equipe vem trabalhando em uma cartografia básica.  

Espera-se desenvolver ainda uma cartografia mais específica do 

território, isto é, mapas temáticos do meio físico e antrópico, incluindo um mapa 

temático de geologia. A geologia da área é fundamental para a caracterização 

                                                 
29 Cabe apontar que até então não existia uma cartografia básica específica do território da 
Micro Bacia Hidrográfica do Rio Sagrado, ela vem sendo construída por uma equipe 
transdisciplinar da Universidade Regional de Blumenau (FURB), trabalho liderado e 
coordenado pela Prof. Dr. Cristiane Mansur e financiado pelo Programa de Extensão da FURB. 
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e avaliação do meio físico da Micro-Bacia em estudo30. A informação geológica 

possibilita interpretar e reconstruir a história da evolução da paisagem, assim 

como seu comportamento atual, alertando a identificação de áreas de risco 

(MANSUR, 2008).  

Espera-se ainda contar com um mapa síntese que dê conta das 

principais atividades produtivas desenvolvidas no território, a partir da 

percepção de jovens da quinta à oitava série do ensino fundamental e da 

primeira à terceira série do ensino médio, esse mapa apresentamos na fase 

seguinte deste capitulo. 

Também se espera contar com um mapa turístico, que de conta das 

principiais vivencias e atrativos naturais encontrados na comunidade. A idéia é 

facilitar ao turista, que se interessa por práticas de turismo não convencional, 

como acontece no Rio Sagrado, com o desenvolvimento de praticas que vão a 

direção do Turismo Comunitário e Solidário.  

A seguir apresentamos o mapa da divisão das comunidades 

desenvolvido pela equipe de trabalho liderado pela Dra. Prof. Cristiane Mansur.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Apontes de sala de aula no contexto da disciplina: Organização do Espaço, a cargo da 
professora Dra Cristiane Mansur. Dsciplina do primeiro semestre do curso de pós graduação 
Mestrado em Desenvolvimento Regional, cursada durante o ano 2008. 
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Figura 8: Mapa do território com ênfase na divisão das comunidades 
 

 

Fonte: MANSUR et al 2009. 

 

 

 O mapa apresenta toda área de influência da Micro-Bacia Hidrográfica 

do Rio Sagrado, delimitada pela linha de cor preto. Em cor azul é possível 

apreciar a grande quantidade de hidrografias que dão vida e conservam a 

verde mata ombrófila densa, bem preservada neste território. Em vermelho 

ganham destaque as estradas secundarias, que se conectam por meio da 

estrada principal a BR 277, também chamada de ecovia, o que tem de eco? foi 

algo que até agora nos perguntamos. Por ultimo as maiores áreas coloridas 

representam cada uma das quatro comunidades existentes no território de 

pesquisa. Em cor roxo a comunidade de Canhembora, em café a de 

Brejamirim, em amarelo claro Candonga e em verde Rio Sagrado de Cima. 

 É importante destacar que a Micro-Bacia Hidrográfica de Rio Sagrado 

como um todo representam um território muito maior ao território onde vem se 

desenvolvendo a zona de educação para o ecodesenvolvimento e 
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conseqüentemente a presente pesquisa. Contudo não se limitam as 

possibilidades de replicas da presente metodologia. 

 

5.5. TRABALHO COM OS ADOLESCENTES DE RIO SAGRADO NO 

CONTEXTO DO PROGRAMA DE HONRRA EM ESTUDOS E PRATICAS EM 

ECOSSOCIOECONOMIA.  

 

A metodologia desta etapa do diagnóstico socioambiental participativo 

apresenta um viés transdisciplinar e se entrelaça ao “Programa de Honra em 

Estudos e Práticas em Ecossocioeconomia”. O Programa de Honra é um 

programa que privilegia a ecopedagogia, onde vinte jovens provenientes da 

Micro-Bacia do Rio Sagrado, com idades entre 12 e 18 anos (idade escolar), 

alojaram-se durante oito dias na Universidade Regional de Blumenau, para 

participar de oficinas ecopedagógicas. Neste contexto, as oficinas foram 

aproveitadas para oportunizar aprofundar o diagnóstico socioambiental 

participativo em curso na mesma área de estudos. 

As atividades constituem-se em um período de intensas trocas 

pedagógicas, num ambiente convencionado a denominar-se “oficinas”, em que 

os jovens da Micro-Bacia de Rio Sagrado e os facilitadores (pesquisadores e 

professores da universidade) interagem abordando a problemática 

socioambiental do território em questão e propondo diretrizes de ação 

(HENRIQUEZ, MANSUR, DIAS e SAMPAIO, 2009).  

Foi neste espaço de convivencialidade que se realizou, dentro da oficina 

denominada “Turismo Comunitário”, um mapeamento da identidade territorial, 

das principais atividades produtivas e seus respectivos problemas ambientais. 
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O período correspondeu a seis encontros que totalizaram 15 horas durante a 

semana de 04 a 12 de julho de 2009.  

 

Fotos 8 e 9: Programa de Honrra em Estudo e Praticas em 
Ecossocioeconomia, curso de Turismo Comunitário. 

 

Fonte: Henríquez, 2009. 
 

 

Neste período foram realizados exercícios de reconhecimento 

cartográfico da delimitação da Micro-Bacia Hidrográfica do Rio Sagrado, além 

do mapeamento de localização das residências dos jovens, das famílias 

associadas, do cotidiano vivencial, atividades produtivas e problemas 

ambientais do território. Estas tarefas se constituíram num esforço 

interrelacionado com a possibilidade do desenvolvimento do turismo 

comunitário e solidário na região.  
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Fotos 10 e 11: Programa de Honrra em Estudo e Praticas em 
Ecossocioeconomia, curso de Turismo Comunitário. 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Henríquez, 2009. 

 

Para melhor ilustrar o trabalho das oficinas de turismo se relata 

processualmente as fases e os conteúdos, divididos em encontros. 

O primeiro encontro tratou de uma abordagem teórica sobre o fenômeno 

do turismo, os conceitos e padrões de turismo em curso, as motivações dos 

viajantes e as possibilidades que existem para diferenciados tipos de turismo. 

Produziu-se ainda m mapa de identidade da Micro-Bacia do Rio Sagrado, com 

objetivo de definir a partir da visão dos jovens moradores do local quais os 

elementos da paisagem natural ou construída se identificam ao território. A 

síntese do mapa de identidade determinou elementos que seguiram uma 

legenda com os principais bares, mercearias, bazares, lojas de materiais de 

construção; escolas; posto de saúde; pizzaria; casas; cozinha e biblioteca 

comunitária; igrejas; pousadas; viveiros; Associação de Moradores do Rio 

Sagrado (AMORISA) e as agroindústrias de banana seca. Nesta oficina 

coletamos 5 mapas de identidade, a continuação se apresentam o mais 

completo e que representa o mapa síntese.   
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Foto 12 e 13: Mapa sínteses de Identidade 

 

 

 
 

 
  
                                                
 
 
 
 
 
 
Fonte: Henríquez, 2009           
 

 

Partindo para o enfoque mais objetivo do turismo comunitário e solidário, 

no segundo dia tratou-se de esclarecer as premissas propostas de um turismo 

menos impactante e sintonizado com as necessidades das populações locais. 

Durante o terceiro encontro incentivou-se a confecção do mapa das atividades 

produtivas, a partir da perspectiva de trabalho em par dos jovens envolvidos no 

Programa de Honra em questão. A legenda levantou as seguintes atividades 

produtivas: comércio, agricultura, turismo e artesanato.  

A agricultura foi posteriormente reclassificada em cultivo de condessa, 

mandioca, palmeira, pupunha, tomate, maracujá, chuchu, mexerica, milho, 

berinjela, flores, caqui, laranja e banana. Foram coletados 9 mapas de com os 

tipos de agricultura, a continuação apresentamos o mais completo a modo de 

mapa síntese.  

 

Fonte: Henríquez, 2009      
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Fotos 14 e 15: Mapa Tipos de Agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quarto encontro foi uma aula expositiva sobre Bacias Hidrográficas, a 

fragilidade deste ecossistema e sua importância como unidade de 

planejamento. Este foi ainda, o primeiro contato que os jovens tiveram com 

uma maquete (escala 1:25.000) da Micro-Bacia do Rio Sagrado, cuja 

elaboração tem o objetivo de subsidiar a pesquisa e extensão do programa 

diagnóstico socioambiental participativo. 

A maquete, em escala 1:25.000, foi produzida a partir do mapa de 

delimitação da Micro-Bacia Hidrográfica do Rio Sagrado e de suas curvas de 

nível. Para a comunidade e os pesquisadores a maquete tem o objetivo de 

proporcionar a espacialização e a visualização do território estudado e passou 

Fonte: Henríquez, 2009      

Fonte: Henríquez, 2009      
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a ser a foco de trabalho dali por diante para as atividades das oficinas. A 

maquete deve promover na comunidade a mesma percepção da qual os 

acadêmicos foram despertados ao visualizar a Micro-Bacia como um 

ecossistema ou, melhor dito, um socioecossistema.  

 

Foto 16 e 17: Mapa Maquete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No quinto encontro, foram levantados os problemas ambientais e 

localizados no mapa da Micro-Bacia, sendo que possíveis diretrizes de ações 

foram também apontadas. O fechamento desta primeira etapa da Oficina de 

Turismo do Programa de Honra em Estudos e Práticas em Ecossocioeconomia 

ocorreu com a apresentação dos mapas por par de jovens ao grupo de alunos 

e professores. A ocasião foi ainda um espaço para ampliar o debate em torno 

das causas e efeitos de padrões de vida pouco comprometidos com a 

Fonte: Henríquez, 2009      

Fonte: Henríquez, 2009      
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complexidade socioecossistêmica do território correspondente à Micro-Bacia do 

Rio Sagrado, propondo uma continuidade dos conteúdos abordados nas 

oficinas a serem refletido no cotidiano da comunidade.   

 

Fotos 18 e 19: Mapa sínteses Problemas Ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe ressaltar que paralelamente, num esforço transdisciplinar do 

Programa de Honra, ocorreram oficinas paralelas que se complementavam, 

entre elas as de Associativismo; Saúde e Meio Ambiente e Teatro. Cada uma 

delas com conteúdo programático comprometido com a abordagem centrada 

no complexo tripé da sustentabilidade: eqüidade social, coerência ambiental e 

efetividade econômica do território da Micro-Bacia do Rio Sagrado. 

 

 

 

 

Fonte: Henríquez, 2009      
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5.6. TRABALHO COM OS ADULTOS 

 

 Dando continuidade com o diagnostico socioambiental participativo, de 

caráter intergeracional, procedeu-se a desenvolver um trabalho com adultos, 

representantes das três organizações de base existentes no território.  

 Os encontros ocorreram nas dependências da Biblioteca comunitária, 

inaugurada recentemente no ano de 2009. O trabalho foi desenvolvido em três 

oficinas, onde inicialmente se explicou a importância de se considerar os 

mapas como ferramenta que ajude a melhorar o processo de desenvolvimento 

no território.  

 Antes de entrar na discussão dos mapas, o autor considerou levantar na 

primeira oficina alguns dos dados apresentados por Keller Alves (2008), como 

por exemplo, quando se refere a que um 52% da comunidade queima seu lixo 

e 15,3% enterra o mesmo. Também é relevante para esta pesquisa o fato que 

existem algumas famílias que não possuem luz elétrica o que aumenta o 

consumo de pilhas e claro com isto o lixo tóxico. 

 Outro elemento levantado na oficina foi o excesso de uso de sacolas 

plásticas, isto ficou em evidencia em observações de campo feitas na 

comunidade durante o percurso desta pesquisa. O problema das sacolas foi 

levantado, pois nas observações de campo, percebeu-se que a comunidade 

usa as sacolas plásticas para colocar o lixo, o qual se acaba convertendo em 

um duplo problema, isto é, alem de enterrar o lixo, se enterra com sacolas.  

 Cabe ressaltar que no inicio do trabalho os adultos mostraram-se um 

pouco distantes, pois apresentavam muita dificuldade de entender o território 
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representado em um mapa. Assim, na primeira oficina buscou-se deixar clara a 

importância de trabalhar em mapeamentos e de prestar atenção em dados 

levantados por outras pesquisas. 

 Na segunda e terceira oficina se identificaram, ao igual que o trabalho 

feito com adolescentes, ás principais atividades produtivas e os principais 

problemas ambientais identificados pela própria comunidade (ver vídeos em 

CD anexo). 

 

Foto 20: Mapeamento com Adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Merece um destaque aparte, o fato que na hora de trabalhar com os 

mapas, que tinham sido construídos mediante o saber experto, isto é, pela 

equipe de profissionais da FURB. Os membros da comunidade perceberam 

alguns erros consideráveis no mapa, isto é considerado na presente pesquisa 

Fonte: Henríquez, 2009      
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como algo bom, pois permitiu aos expertos complementar o trabalho mediante 

um saber tradicional, ou seja, as criticas construtivas da comunidades foram 

escutadas e prometeram melhorar o trabalho. 

 No processo de mapeamento das atividades produtivas feitas pelos 

adultos, esta não apresentou maiores diferenças em relação ao mapeamentos 

feito pelos adolescentes. As diferenças estiveram marcadas pela identificação 

dos problemas ambientais, pois para um grupo considerável de adultos, eles 

não apresentam problemas ambientais, pois tem muita “mata”, água, e bichos. 

O fato de ter muita natureza presente na área faz com que os adultos não 

percebam problemas, contudo após a terceira oficina e outras atividades que 

aconteceram com o decorrer do tempo, eles mudarem de opinião. 

Entre as principais atividades produtivas identificadas pelos adultos, consta o 

comercio, a agricultura, turismo e artesanato. Quanto a agricultura vale a pena 

trazer o dado levantado por Keller Alves (2008) quando diz que no Rio Sagrado 

52% dedica-se á agricultura orgânica. Essa afirmação é contestada aqui, pois 

em trabalhos de observação participante ao longo de 2008 e 2009 percebeu-se 

que é preciso trabalhar melhor o que se entende por agricultura orgânica, pois 

muitos agricultores ainda utilizam veneno, denominado pela própria 

comunidade como “mata mato”. 

 Alguns dos principais problemas ambientais identificados pelos adultos 

diz relação com o desmatamento, a caça, o uso de agrotóxicos na agricultura, 

e um dos maiores problemas e que foi de consenso entre os adultos foi a 

diminuição da quantidade de água da Micro Bacia de Rio Sagrado, tratamos 

isto no capitulo (capitulo 6) denominado de construção de indicadores. 
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4.7. PREENCHIMENTO DA MATRIZ DE NECESSIDADES DE MAX-NEEF 

  

 Como uma ultima ação deste diagnostico intergeracional participativo, e 

devido à importância que representa a matriz de necessidades humanas 

proposta por Max-Neef (1991), para os fins da presente pesquisa, é que se 

resolveu fazer uso dela como ferramenta de diagnostico.  

 Assim em uma vivencia de dois dias entre membros da comunidade 

(principalmente adolescentes e adultos), na sede do projeto, procedeu-se a 

trabalhar. Primeiramente foi apresentado como fase de introdução um power 

point que apresentava de maneira simples o que é? e que representa? a matriz 

de necessidades humanas, socializou-se e discutiu-se sobre a possibilidade de 

usar essa ferramenta na presente pesquisa. A continuação se apresenta um 

foto que ilustra o grupo de trabalho. 

 

Foto 21: Vivencia Comunitária na Sede do Projeto, pousada Montanha Beija 
Flor Dourado 

 
                                                             Fonte: Carla Morch, 2009 
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A metodologia de trabalho iniciou-se então, primeiramente com uma 

introdução com a temática e posteriormente procedeu-se ao preenchimento da 

matriz, para o qual foram feito duas equipes, cada um com a missão de 

preencher uma matriz. Após isto, socializaram-se a duas matrizes e passou-se 

a etapa de priorização das necessidades, para desta forma ter uma matriz de 

necessidades humanas que seja representativa da comunidade. 

A continuação se apresenta o produto final desta ultima fase, que é a 

matriz de necessidades humanas fundamentais. 
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Figura 9: Matriz de Necessidades Humanas Fundamentais da Comunidade 
 
Necessidades 
segundo categorias 
existenciais. 
Necessidades 
segundo categorias 
axiológicas. 

 
SER 

 
TER 

 
FAZER 

 
ESTAR 

SUBSISTÊNCIA Sobreviver, 
alimentar. 

Saúde. Esporte. Em Contato 
com 
a natureza. 

PROTEÇÃO próximo da 
Família, 
Cuidado. 

Carinho 
Saúde, 
Segurança. 

Próximo, 
Estar Atento, 
Casa Moradia. 

Contato com 
quem 
necessita, 
de bem com a 
vida. 

AFETO Carinho, auto-
estima, amor. 

Dedicação, 
compreensão, 
companhia. 

Abraço, 
Palavras, 
contato,  
conhecer e 
dialogar, 
visitas. 

Perto de quem 
amamos, 
Família. 
 

ENTENDIMENTO Perto de quem 
amamos, 
Família. 

Compreensão, 
diálogo, 
paciência. 

Ouvir,fazer isso 
da sabedoria, 
amizade. 

Contato com 
mundo, 
adquirir 
conhecimento 

OCIO Imaginação, 
bom humor, 
curiosidade, 
organizado. 

Realidade, 
Organização,  
distração. 

Exercícios, 
meditação, 
interagir, ler. 

Exercícios, 
meditação, 
interagir, ler. 

CREAÇÃO Exercícios, 
meditação, 
interagir,ler. 

Capacidade, 
criar algo, 
ter idéias. 

Amizades, 
múltiplas 
coisas. 

Atualidade, 
novas idéias. 
 

IDENTIDADE Se conhecer, 
ser parte de 
uma 
comunidade,lib
erdade. 

Humildade, 
autenticidade, 
capacidade, 
argumentação, 
conhecimento,
opinião. 

Artesanato, 
leitura atual, 
estudo. 

Atento, contato 
com pessoas. 

LIBERDADE Expressão, 
identidade. 

Responsabilida
de, opinião 

O que gosta. Bem com a 
vida. 

PARTICIPAÇÃO Comprometime
nto, 

Disponibilidade
, bom 
relacionamento 

Contatos, gerar 
esportes. 

Em sintonia. 

Fonte: Elaboração Comunitária, 2009. 
 

 

Ao analisar a matriz, percebem-se coisas interessantes, que nem a 

mesma comunidade antes do preenchimento tinha percebendo. Por exemplo, 

para satisfazer a necessidade de subsistência as pessoas apenas precisam-se 

de alimentar, ter uma boa saúde, fazer esporte e estar em contato com a 
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natureza. As pessoas da comunidade perceberam que todas esses elementos 

que ele precisam para satisfazer as necessidades deles, eles as encontram no 

mesmo território onde eles moram.  

Outra necessidade que se pensa pertinente comentar aqui é a de 

identidade, pois a pessoas de Rio Sagrado, se acredita estão em processo de 

busca e resgate de uma identidade, e que as futuras gerações aprendam disto, 

sobretudo no que se refere ao artesanato, gastronomia e agricultura. 

Ao analisar a necessidade de participação, um dos pontos fracos da 

comunidade, contudo, uma das que apresenta maior potencial de ser 

trabalhada e que se acredita teria interface com todas as outras necessidades. 

Como momento de finalização da oficina e com base na mesma 

metodologia proposta por Max-Neef (1991), se propos a comunidade preencher 

a mesma matriz, contudo, desta vez com os satisfactores que eles pensam 

seriam pertinentes para satisfazer suas necessidades humanas fundamentais.  

A continuação apresentamos uma fotografia que ilustra o momento de 

construção da matriz e em seguida se apresenta a matriz de satisfatores, 

construída na oficina. 

  Foto 22: Preenchimento Matriz de Satisfatores 

 
Fonte: Carla Morch, 2009 
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Figura 10: Matriz de Satisfatores da Comunidade 
 
Necessidades 
segundo categorias 
existenciais. 
Necessidades 
segundo categorias 
axiológicas. 

 
SER 

 
TER 

 
FAZER 

 
ESTAR 

SUBSISTÊNCIA Pessoa, 
saudável. 

Alimentos, 
bebidas 

Caminhar 
correr. 

Alegre, 
realizado. 

PROTEÇÃO Amiga Casa segura, ter 
uma criança para 
abraçar 

Relacionament
os 

Perto de quem 
precisa afeto 

AFETO Alegre com 
todo o ser, 

Esforço, e 
compreender, 
quando 
necessário, 

Conhecer, as 
pessoas, 
conversar, 
conhecer 
melhor. 

No caminho 
das famílias 
e amigos. 

ENTENDIMENTO Estudando Ter iniciativa de 
perguntas. 

Trabalhar, tudo 
o que se 
aprende. 

Em contato 
com o mundo, 
saber o que 
esta 
acontecendo 

OCIO  Organização, ver 
alem do que esta 
acontecendo. 

Ler bastante. Estar com 
varias pessoas 
e saber 
respeitar. 

CREAÇÃO Saber ouvir e 
falar 

Capacidade. Amigos, 
colegas. 

Atualizado. 

IDENTIDADE Fazer parte 
do grupo 

Humildade Trabalho 
manual, 
artesanato. 

Ser eu mesmo, 
interagir. 

LIBERDADE Saber se 
expressar. 

Responsabilidad
e por seus atos. 

Fazer bem 
feito. 

Realizado, 
feliz. 

PARTICIPAÇÃO Usada para 
algum 
beneficio 
da 
comunidade 

Estar disposto 
para algo. 

Tudo que esta 
a seu alcance 
para a 
comunidade 

O resultado 
que algo deu 
certo. 

Fonte: Elaboração Comunitária, 2009. 
 
 

 

A matriz de satisfatores aprofundou que a matriz de necessidades 

humanas já tinha sinalizado, ao voltar analisar, por exemplo, a necessidade de 

subsistência, percebemos novamente que as possibilidades de suprir essa 

necessidade esta no próprio território e depende da comunidade de se 

organizar para aquilo. 
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Enquanto a necessidade de identidade, encontramos novamente muitas 

semelhanças com o apresentado na matriz de necessidades. Novamente a 

comunidade percebeu que para suprir esta necessidade, deve olhar para 

dentro da sua própria comunidade, pois muito da identidade esta ali.  

Ao parecer uma das necessidades que mais será trabalhada ao futuro 

será a de participação, a comunidade entendeu que tudo o que se faz 

participativamente em beneficio da comunidade, acaba gerando uma serie de 

possibilidades, que fortalecem a visão de comunidade. 
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CAPITULO 6- PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS INDICADORES 

 

Quando mergulhamos e iniciamos a discussão entorno a pratica da 

sustentabilidade, o fazemos aqui, inspirados no Relatório Brutland (1988), nos 

resultados após a Eco 92, traduzidos em ações concretas mediante a utilização 

da agenda 21, nas correntes teóricas que transitam entre ecodesenvolvimento 

até eociossioeconomia, na zona de educação para o ecodesenvolvimento, e no 

processo de formação no curso de mestrado.  

Nesses momentos, sempre se teve uma questão em xeque, a de 

repensar, naqueles momentos, as metodologias de abordagem, pois elas eram 

questionáveis e não necessariamente mediam o quão desenvolvido se estava. 

Era preciso então, como diz Van Bellen (2006 p. 73) “pesquisar e desenvolver 

ferramentas para a avaliação da sustentabilidade”. 

Segundo Van Bellen (2006. p 73) “em novembro de 1996 um grupo de 

especialistas e pesquisadores em avaliação de todo o mundo se reuniu no 

Centro de Conferencias de Bellagio, na Itália, apoiado pela Fundação 

Rockefeller, para revisar os dados e as diferentes iniciativas de avaliação de 

sustentabilidade”. 

A modo de revolução silenciosa, mas pretensiosa, é que apresenta-se 

esta pesquisa ação participativa, que se espera venha a preencher uma lacuna 

em relação a como medir o desenvolvimento sustentável, em processos de 

avaliação transparentes, abertos, e construídos participativamente, misturando 

conhecimento tradicional e cientifico. Sim dúvida esta experiência oportunizou 

e oportuniza aprendizados em diferentes esferas no trabalhar desde e com a 

universidade.  
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Cabe apontar que em diferentes partes do mundo e em diferentes níveis 

encontram-se disseminando e co-insoirando iniciativas de características 

similares. O que coloca um desafio futuro, aprofundar em matéria desta 

pesquisa. Fato é que a presente dissertação não apresenta respostas 

elaboradas, nem receitas bem sucedidas, ela apenas da pistas de como 

entender e desenvolver processo de avaliação qu vão na direção do 

desenvolvimento sustentável. 

Como vem sendo tratado e contextualizado neste trabalho, abordamos 

aqui o processo de construção dos indicadores, em um socioecoissistema 

como unidade de planejamento, territorializado aqui no contexto da Micro Bacia 

de Rio Sagrado. 

Sabemos que mesmo sendo um socioecossistema rural, um território 

requer uma grande quantidade de recursos, ou melhor dito, serviços 

ecossistêmicos, para poder sustentar o processo de evolução ou involução em 

pós do desenvolvimento. Assim, como aponta Dias (2006), se precisa de água, 

eletricidade, combustíveis, alguns alimentos como carne, leite, feijão, arroz, 

frutas, óleo, açúcar; alguns metais, madeiras, fibras, plásticos e tecidos como 

roupa, cama, cortinas, moveis; estradas, asfalto, vidro, cerâmicas, tijolos, 

cimento, areia, pedras, papel, solventes, e claro, uma grande variedade de 

outros produtos químicos, entre tantos outros fatores. 

Para uma dissertação de mestrado, seria praticamente impossível, em 

dois anos, fazer uma abordagem mais profunda, em quanto a questões 

teóricas, metodológicas e praticas. Assim, por exemplo, se recordamos a 

multidimencionalidade do conceito de desenvolvimento sustentável e a 

complexidade que aquilo nos leva, as dificuldades da perspectiva territorial e de 
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outros aspectos relevantes como discussões entre ciência e não ciência, 

conhecimento cientifico e sabedoria tradicional, sim dúvida alguma é difícil de 

se interpretar e trabalhar.  

Com o intuito de esclarecer aspectos metodológicos, vale à pena 

parafrasear a Van Vellen (2006) quando se refere alguns dos princípios de 

Bellagio, pois se devem considerar quando se pretende avaliar a 

sustentabilidade. O autor diz que num primeiro momento um aspecto 

importante é verificar a questão da dimensionalidade (dimensão ou 

dimensões?); um segundo elemento é a esfera ou escalas espaços temporais, 

que se referem ao campo de aplicação; outro aspecto importante diz relação 

com respeito ao dados de avaliação que se utilizam; por quarto aspecto os 

sistemas de indicadores esta relacionada a forma e intensidade da participação 

de diferentes atores; por ultimo, se deve visualizar o sistema como um todo e 

suas interfaces. 

Por ultimo e para finalizar esta pequena introdução a este capitulo, 

lembramos as fases propostas no capitulo 4 (metodologia), donde 

apresentamos de maneira sucinta o processo de construção participativa dos 

indicadores. As fases propostas foram: 1) Fixar metas e objetivos comunitários. 

Para viabilizar esta fase, cria-se uma definição de território sustentável, 

identificando e priorizando problemas relevantes, estabelecendo conexões com 

a sustentabilidade (valendo-se do diagnóstico profundo intergeracional). 2) 

Escolher um conjunto de indicadores mais apropriados a partir da análise de 

critérios de seleção; 3) Coletar dados necessárias para cada indicador. 4) 

Comunicar os resultados à comunidade. 
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6.1. FIXAR METAS E OBJETIVOS COMUNITARIOS 

 

 Após o processo de diagnostico intergeracional, onde continuamente se 

via discutindo e refletindo sobre desenvolvimento, comunidade, ecossistema, 

Micro Bacia, planejamento, território, identidade, participação, e indicadores 

socioambientais, entre o pesquisador com a comunidade representada por 

crianças, adolescentes, adultos e idos. 

Entre março e outubro de 2009 o pesquisador dava aulas de espanhol 

na escola rural de Candonga, todas segundas férias entre as 18h00 e as 20h00 

horas. Em muitas dessas aulas de espanhol a temática da sustentabilidade e 

dos indicadores era abordada como tema de discussão. O que possibilitou 

gerar uma opinião clara da comunidade para com o conceito desenvolvimento 

sustentável. 

Assim, aproveitando a capacidade de atração que tinha esse curso e 

após finalizado o a fase de diagnostico, convidou-se a comunidade a construir 

uma definição  comunitária de como eles se visualizam hoje. Toma-se a 

liberdade de apresentar o resultado em espanhol, pois assim elas foram 

escritas.  

Como a comunidade se vê hoje? 

 

“Rio Sagrado es una comunidad bien desarrollada porque tiene 

escuelas, posadas, electricidad, agua tratada, puesto de salud. Sin 

embargo, necesitamos cuidar de las matas, no contaminar los ríos, 

reforestar con palmitos y árboles nativos, mejorar los basureros y 

concientizar a más personas” 
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Posteriormente foi construída uma imagem futura, isto é, como eles se 

vem em 30 anos mais. A técnica visualizando o futuro é um exercício em grupo 

onde os participantes devem imaginar o futuro (por ex., dentro de 10, 20, ou 30 

anos) que desejam para sua comunidade, seu território ou algum recurso 

natural em particular (BORRINI-FEYERABEND et al., 200 apud SEIXAS, 

2005). Toma-se a liberdade de apresentar o resultado em espanhol, pois assim 

elas foram escritas.  

Como a comunidade se vê em 30 anos? 

 

“Necesitamos ser concientes de no desmatar, debemos tener 

actitud sustentable, para que nuestros hijos y los hijos de  los hijos 

tengan una mejor calidad de vida.” 

 

Com essas visões do como a comunidade se percebe hoje em dia e de 

como ela gostaria ser no futuro, se presume que podemos dar por finalizada a 

presente fase de fixar metas e objetivos comuns e dar continuidade as fases 

posteriores.  

Dando continuidade a fase seguinte de escolher um conjunto de 

indicadores mais apropriados a partir da análise de critérios de seleção. Propôs 

se trabalhar com base na metodologia proposta por Seixas (2005) denominada 

“Transectos” que misturou adolescentes, adultos e pesquisadores da FURB. 
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6.2.  PRIORIZAMOS OS PROBLEMAS: TRABALHOS PARTICIPATIVOS 

INTERGERACIONAIS.  

 Para Seixas (2005. p. 92) a metodologia de transectos “baseia-se na 

coleta de informações durante caminhadas de reconhecimento de uma dada 

área, mediante observações sistemáticas da topografia, dos recursos, e 

atividades humanas existentes.  

 Nesta fase o produto final deste trabalho, foi uma representação gráfica, 

em sentido de plano, que cortou uma parte representativa da Micro Bacia e 

buscou priorizar, sistematizar e interpretar as informações diversas obtidas na 

fase de diagnostico. Além disso, esta metodologia propiciou juntar as gerações 

de adultos com a dos adolescentes e também possibilitou que professores, 

pesquisadores e estudantes da graduação e pós graduação pudessem aportar 

com suas visões. 

 O trabalho foi desenvolvido a modo de vivencia31 na comunidade do Rio 

Sagrado. A presente atividade se realizou no contexto da saída de campo 

organizada para a disciplina de graduação Planejamento Ambiental do curso 

Turismo e Lazer e da disciplina do Mestrado em Desenvolvimento Regional 

Organização social e participação no desenvolvimento regional, ambas da 

Universidade Regional de Blumenau. 

 Primeiramente, nas dependências da escola rural Candonga, foi 

apresentado um Power Point que sistematizava alguns dos dados levantados 

no diagnostico. Posteriormente os adolescentes representando a comunidade 

expuseram as principais demandas comunitárias. Posteriormente se 

                                                 
31 Vivencias são denominadas as atividades desenvolvida de maneira conjunta entre a 
comunidade e um grupo que visita. 
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apresentarem alguns problemas resultante do diagnostico e se apresentou de 

maneira geral o transecto a recorrer. 

 Após a breve apresentação e contextualização da atividade, a Força 

Jovem tomou o iniciativa da atividade e convidou aos participantes a percorrer 

o transecto, convidando a tomar notas sobre problemas ambientais 

identificados no percurso, e no possível bater uma fotografia de dito problema.   

 O objetivo principal desta fase foi a visualizar os problemas 

socioambientais existentes na área, a partir de distintas visões. O transecto foi 

construído de maneira conjunta entre pesquisadores e os responsáveis de 

fazer o guiado pela comunidade foram os adolescentes. Eles mesmos 

escolheram os pontos de parada, e a partir de um olhar critico, muitas vezes 

não entendendo o por que? dos problemas, mas em campo e já com uma 

direcionados, os pesquisadores puderam ver de perto, o que muitas vezes 

como turistas não se percebe. 

  

Fotos 23 e 24: Transecto 

   
Fonte: Luis Augusto Cardoso 2009. 

 

Assim em um percurso de um quilometro e meio perceberam-se  

problemas socioambientais como: acumulo de lixo em pontos de coleta, lixo na 

estrada, água parada que tem como conseqüência o mau cheiro, lixo na 



A CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DE INDICADORES TERRITORIAIS SOCIOAMBIENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL SUSTENTÁVEL. ANÁLISE PROPOSITIVA PARA AS COMUNIDADES DO RIO SAGRADO, MORRETES (PR): Zona de 
Educação para o Ecodesenvolvimento. 

 

 120

percurso do rio, mata ciliar ausente em alguns pontos, cultivos em lugares de 

mata ciliar, diminuição do curso de água, poluição das águas e desmatamento 

pela criação de búfalos, problemas com o transporte, e com espaços de lazer 

não usados.  

 As seguir ilustram-se fotograficamente alguns dos problemas priorizados 

nesta fase. 

  

Fotos 25 e 26: Priorizando os problemas no Transecto 
 
 
Problema coleta de lixo   Diminuição Água e lixo na agua 

   
Fonte: Luis Augusto Cardoso 2009. 

 

Fotos 27 e 28: Priorizando os problemas no Transecto 
 

Água parada e presencia de lixo     Plantações na margem do Rio 

     
Fonte: Luis Augusto Cardoso 2009. 
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A vivencia finalizou com uma ficha entregada por cada um dos 

participantes, e com a coletânea de algumas imagens que representavam os 

principais problemas identificados no transecto. 

Posteriormente de fez uma seleção de algumas das fotografias, foram 

escolhidas aquelas fotografias que representavam duas ou mais vezes o 

mesmo problema. De maneira paralela se leram as fichas.  

Continuando, procedeu-se a desenhar o transecto em papel crepom, em 

dimensões de 3x1 metro.  Se imprimirem as fotos que repetiam-se para um 

mesmo problema. Elaborado todo o material levou-se novamente até a 

comunidade e colou-se o trasecto desenhado no quadro da escola, em outro 

ligar expuseram-se as fotografias impressas e pediu-se para que as pessoas 

da comunidade colassem as fotos no transecto priorizando os problemas 

socioambientais.  

A continuação apresentamos duas fotografias do Transecto. 

 

Fotos 29 e 30: Sínteses do Transecto 

  

 

 

 

 

 

 

Com base na metodologia de transecto, utilizada em esta fase e como 

ferramenta para a priorização dos problemas socioambientais a trabalhar na 

Fonte: Henríquez, 2009 
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construção de indicadores participativos para a sustentabilidade. A modo de 

resultado se tiveram o seguintes problemas priorizados:  

 

1. Desmatamento 

2. Mata ciliar ausente 

3. Plantações em lugar de mata ciliar 

4. Acumulo de lixo 

5. Água parada 

6. Lixo na Água 

7. Espaços públicos e provados em desuso 

 

Na fase seguinte e com base nos principais problemas identificados e 

priorizados ao longo desta pesquisa, apresentaremos o processo de 

construção dos indicadores para cada um dos problemas. Esta é uma fase 

muito propositiva e insipiente ainda. Ela é apenas a visão do pesquisador, pois 

como muitas vezes acontece em pesquisas destas características, os tempos 

do pesquisador não são compatíveis com os tempos da comunidade.  

Como se precisava fechar o presente trabalho, pois o tempo de dissertação 

esta se esgotando, optou-se por fazer uma proposta de indicadores, a partir 

apenas do olhar do pesquisador e seu dialogo com o livro Indicadores Locales 

para la Sustentabilidade, dos autores François Wautiez e Bernardo Reyes. 
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6.3. ESCOLHA DOS INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS 

 

 Com base na metodologia proposta por Wautiez e Reyes (2000), 

construímos escolhemos aqui alguns indicadores socioambientais que vem a 

chamar a atenção dos diferentes atores na Micro Bacia de Rio Sagrado. 

 Para os autores já referenciados um indicar é um numero, por exemplo, 

numero de dias que a comunidade dedica ao cuidado das áreas verdes do 

território. Muitas vezes, o indicador se expressa a modo de porcentagem. Por 

exemplo, porcentagem de pessoas capacitadas na comunidade que tem 

encontrado trabalho.   

 É importante para o monitoramento futuro do indicador e para que ele 

faça sentindo nesta fase, que após a comunidade em conjunto com outros 

pesquisadores, encarregados de medir os indicadores, construam em conjunto 

um objetivo concreto que se quer alcançar. 

 A continuação se apresenta um esquema que resume os critérios de 

seleção que se usaram na construção do indicador. 
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• Quantificáveis 
.- É possível converter o indicador em um numero ou porcentagem? 

 
• Relevante para a Sustentabilidade 

-. É relavante em termos das prioridades fixadas pela própria 
comunidade? 
.- O que pode fazer a comunidade para resolver o problema que 
apresenta o indicador? 
- O que pode fazer a prefeitura? 

 
• Vinculante 

.- Vincula aspectos econômicos, institucionais, sociais e o ambientais? 
 

• Compreensível, chamativo, interessante, ressonante  
-.  É um indicador compreensível por todos e todas? 
-. Motiva a ação? 
.- É atrativo para os demais? 

 
• Se baseia em causas e não em sintomas 

.- Ele tenta atuar sobre a doença e não sobre os sintomas? 
 

• Desenvolvido pela comunidade Ressonante 
.- O indicador tem sido trabalhado em outra comunidade? 
.- Faz sentido para a comunidade? Tem algum significado para eles? 

 
• Validade para toda a Comunidade 

.- Possui o mesmo significado para todos os atores sociais? 
 

• Orientado para a ação 
.- Estimula a ação e as iniciativas conjuntas com outros grupos 
comunitários 

 
• É comparável  

.- é comparável no tempo? 

.- é comparável com indicadores de outros grupos? 
 

• Credível  
.- O indicador é acreditável para quem o elaborou? 
.- Para a comunidade? 
-. Os dados servem para dar credibilidade?  

 
• Custo e Efeito 

.- Existem dados? 

.- que esforço significaria a colheita dos dados? 
        Fonte: Wautiez e Reyes (2000). Tradução livre do autor. 
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6.3.1. A Escolha dos Indicadores, uma primeira proposta. 

 

A continuação de maneira bem simples apresentamos a seleção dos 

indicadores que foram selecionado a critério do pesquisador e por falta de 

tempo para finalizar a presente pesquisa não forma submetido ao consenso 

comunitário como aconteceu com as outras fases desta pesquisa. 

Para uma maior compreensão por parte do leito, apresenta-se o priblema 

priorizado pela comunidade, e acontinuação se listam indicadores que se 

estimam pertinentes. 

 

• Problema 1: Desmatamento 

Indicadores Propostos 

- Numero de árvores nativos plantados x família x mês. 

- % de área desmatada x família 

- % área do território desmatada 

- Bioindicadores 

- numero de pessoas envolvida neste indicador 

 

• Problema 2: Mata Ciliar Ausente 

Indicadores Propostos 

 

- Numero de pontos críticos entre a Cozinha e a BR 

- Placa de sinalização com um depoimento sobre importância de mata ciliar 

- Construção de bioindicadores  

- numero de pessoas envolvida neste indicador 
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• Problema 3: Plantações em lugar de Mata Ciliar 

Indicadores Propostos 

 

- Banderas rojas para identificar plantações que não estão respeitando as leis. 

- quantidade de famílias que possuem Plantações em áreas indevidas 

- numero de pessoas envolvida neste indicador 

 

• Problema 4: Acumulo de lixo 

Indicadores Propostos 

- quantidade de lixo gerado x família x mês 

- Quantidade de material reciclado x família x mês. 

- Placa de sinalização com o tempo de decomposição de alguns sólidos 

- quantidade de mercearias e mercados menores que não regalam a sacola 

plástica.  

- Porcentagem do gasto municipal destinado a colheita de lixo no território 

- Numero de pessoas envolvida neste indicador 

 

• Problema 5: Água parada 

Indicadores Propostos 

 

- Barquinhos poluídos...barquinhos coloridos em pontos de água parada 

- Numero de pessoas envolvida neste indicador 

 

• Problema 6: Diminuição quantidade  

Indicadores Propostos 
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.- Porcentagem do ano que o rio aumenta a quantidade de água 

.- Porcentagem de dias no ano que o rio diminui a quantidade de água 

. 

• Problema 7: Lixo na Água 

Indicadores Propostos 

 

- Quantidade de lixo coletado em caminhadas semestrais pela Micro Bacia 

- Quantidade de casas que possuem tratamento de esgoto 

- Numero de pessoas envolvida neste indicador 

 

• Problema 8: Espaços desuso 

Indicadores Propostos 

 

- Taxa de desemprego na comunidade 

- Numero de residentes das comunidades que possui emprego no mesmo 

bairro. 

- Numero de livros prestados por semana na biblioteca 

- Numero de assistentes nas feiras de trocas 

- Numero de pessoas envolvida neste indicador 

 

 

Para que este sistema de indicadores socioambientais tenha um sentido, e 

o processo não se perca, é preciso em dar continuidade a presente pesquisa, 

no que atinge respeito à medição dos indicadores.  
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Uma vez que os sistema esta definido é preciso desenvolver um trabalho 

junto com a comunidade sobre aspectos relevantes aos dados precisos para 

medir cada indicador. Se pensa deve existir um processo serio, de 

comprometimento mutuo entre os pesquisadores e a comunidade em medir os 

indicadores aqui propostos, pois do contrario os impactos da presente pesquisa 

ficam reduzidos ao papel, e a uma linda experiência na construção participativa 

destes indicadores. 

Deve-se deixar claro que dependendo as qualidades de cada indicador, ele 

tem que ser medido respeito a um tempo estabelecido, isto é, um mês, um 

trimestre, um ano etc. Ele deve ter claramente uma data de inicio da medição. 

E claro, deve ser medido com respeito a um objetivo futuro ou eventuais 

objetivos de meio prazo.  

Para desenvolver um bom seguimento do indicador é preciso de informação 

pertinente. Se pensa que existem informações em distintas organizações e 

instituições, contudo essas informações não devem estar sistematizadas. Por 

exemplo as prefeitura de Morretes, devem existir maiores dados sobre o 

território, o mesmo as diferentes secretarias, outros organismos públicos, as 

mesmas atas de reuniões da comunidade, em fim. Pode-se desenvolver um 

trabalho participativo que ajude na colheita e analises de informações para 

cada indicador. Pois se acredita que a solução dos problemas esta na própria 

comunidade. 

Por ultimo é importante elaborar uma tabela para cada indicador, assim de 

maneira conjunta com a comunidade ir monitorando o indicador. 
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6.4. COMUNICANDO OS INDICADORES NA COMUNIDADE: Uma segunda 

proposta 

 

Para finalizando o presente capitulo, e conseqüentemente, a esta 

dissertação, é que humildemente se entregam algumas recomendações com 

respeito a etapa de comunicação dos indicadores. Segundo Wautiez e Reyes 

(2000), a etapa de comunicação dos resultados é uma das mais importantes.  

Não adianta construir os indicadores se eles não vão ser monitorados 

paulatinamenete se vão difundindo os resultados. Esta etapa é considerada 

pelos mesmos autores e reafirmada pela presente pesquisa como “uma etapa 

determinante para gerar ação comunitária”. 

Primeiramente se propõe uma cartilha ou mini jornal que divulgue a idéia 

dos indicadores pela comunidade, caso estime-se necessário, podem se 

selecionar outros indicadores, para serem medidos Se propõem formas 

inovadoras e baratas, resgatando princípios de reciclagem, reutilização e até 

mesmo tecnologias apropriadas, na elaboração da estratégia de divulgação. 

Aproveitando uma parceria da presente pesquisa com um projeto 

financiado pelo Ministério de Turismo Brasileiro. Um dos objetivos desse 

projeto visa a construção de placas de sinalização, voltadas para o turismo 

comunitário e solidário. Em conversações, existe consenso em construir 

algumas placas destinadas a difundir alguns dos indicadores escolhidos.  

Por ultimo, que as vivências e experiências do chamado Turismo 

Comunitário, funcionem como um dispositivo também na divulgação e medição 

dos indicadores socioambientais. Ainda, pode-se pensar alguma vivencia 

entorno a medição de alguns indicadores. Confia-se também que os Encontros 
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Solidários de Trocas, se expandam, pois eles se apresentam como um 

contexto idéia para trabalhar a questão dos indicadores. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DE INDICADORES TERRITORIAIS SOCIOAMBIENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL SUSTENTÁVEL. ANÁLISE PROPOSITIVA PARA AS COMUNIDADES DO RIO SAGRADO, MORRETES (PR): Zona de 
Educação para o Ecodesenvolvimento. 

 

 131

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No contexto da presente dissertação, apresentamos uma 

fundamentação e discussão teórica relacionada a diversos aspectos e 

perspectivas de abordagem no tocante ao conceito de desenvolvimento 

sustentável.  

Ao longo da presente pesquisa houve um esforço para responder 

algumas perguntas de partida, como as sintetizadas aqui: Que entendemos por 

desenvolvimento e como medi-lo? Embora se reconheça que há um esforço de 

organismos internacionais, governos, instituições acadêmicas e pesquisadores 

para respondê-las, não tem se mostrado uma tarefa simples. 

Acreditamos que a construção de indicadores tem sido uma ferramenta 

utilizada por aqueles que objetivam mensurar o atual estágio de 

desenvolvimento territorial: sejam países, regiões ou comunidades. Fica claro 

no capitulo 3, a importância e emergência de novos indicadores que permitam 

oxigenar os processos de desenvolvimento.  

Os indicadores socioambientais apresentados nos item 3.1 e 3.2 deixam 

claro que ao olhar outras dimensões do desenvolvimento, permitem afirmar 

aqui, que o modelo atual pode ser melhor compreendido como um mau 

desenvolvimento, corroborando as afirmações de Morin (1995), quando afirma 

que o modelo baseado nos indicadores econômicos  jamais poderia ser 

chamado de desenvolvimento por vários motivos, a começar pela dizimação 

das culturas locais, ocasionada pelo movimento de homogeneização das 

conquistas européias, passando pela priorização de valores de consumo na 

mesma Europa e na América do Norte – que se estendeu para todo o Planeta - 
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e pela exploração desmedida dos recursos naturais renováveis e não 

renováveis em nível global.   

 Contudo, ainda hoje, muitas vezes se obtém apenas índices de 

crescimento por meio de variáveis econômicas, isto é, com a utilização de 

indicadores objetivos e que se pressupõem como base para a elaboração de 

políticas públicas. Contudo, se questiona se essa pressuposição se valida além 

da perspectiva científica monodisciplinar. 

Embora discordando da dualidade entre urbano e rural, para efeitos 

didáticos pode-se afirmar que o espaço urbano, mais condicionado a 

racionalidade econômica, acaba influenciando o espaço rural, geralmente onde 

há ainda predominância de modos de vida tradicionais. Isto porque sempre 

mais expande-se a noção de as condições objetivas de posição 

socioeconômica urbanas sejam melhores. Inclusive tal noção é reforçada pelos 

próprios indicadores objetivos econômicos urbanos sendo melhores do que os 

rurais. O que pode levar a um efeito demonstrativo, como que quem anda de 

cavalo, charrete, a pé ou de bicicleta, seja menos feliz que aqueles que andam 

de carro, metrô ou de ônibus. No entanto, observa-se e fica claro que, o bem 

estar subjetivo não reflete o que se convenciou a ser chamado como qualidade 

de vida objetiva. Isto é, satisfazer necessidades materialmente não implica 

satisfazer necessidades afetivas. Subjetivamente as pessoas pensam uma 

coisa e objetivamente os indicadores convencionais apresentam outras.  

Acompanhando as discussões emergentes em torno da 

sustentabilidade, questiona-se atualmente da possibilidade de criação de 

indicadores mais abrangentes, capazes de contemplar variáveis econômicas, 

sociais e ambientais e, ao mesmo tempo, serem validados pelos grupos de 
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influência. No entanto, com a crescente publicização da problemática 

socioambiental, ganha força a necessidade de pensar alternativas, o que 

socialmente chamamos de desenvolvimento. 

Diante deste cenário, a construção de indicadores requer abordagens 

que abandonem a perspectiva monodisciplinar e o raciocínio cartesiano. O 

ambiente complexo, incerto e instável, exige abordagens eco-socio-sistêmicas 

integradas, transdisciplinares, que reconheçam novos campos de pesquisa, 

capazes de indicar caminhos alternativos para os desafios que se apresentam. 

Nesta direção, há que revitalizar conceitos e construir novos construtos 

teórico-empíricos. Emerge, assim, o conceito de Ecossocioeconomia e de Zona 

de Educação para o Ecodesenvolvimento, onde se coadunam com a 

perspectiva transdiciplinar, propondo bases filosóficas que repense a ética e a 

epistemologia que possam subsidiar um novo conceito de desenvolvimento. 

Para isso, está em curso a experimentação na Micro-Bacia do Rio Sagrado, 

onde o diagnóstico bem como os indicadores e ações propositivas territoriais – 

entendendo território como espaço biofísico apropriado por e para 

comunidades -, são construídos participativamente, relevando o grau de 

complementaridade entre conhecimento científico e tradicional. 

Há que se pensar que um outro desenvolvimento, que privilegia modos 

de vida (incluído modos de produção) de comunidades tradicionais que vem 

conservando a biodiversidade, e que misturam conhecimento cientifico e 

tradicional, podem ser entendida como espaços de aprendizagem 

socioambientais transformadora, nas esferas locais, regionais e porque não 

globais. 
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Como resultado parcial da experiência ainda em curso de construção 

participativa de indicadores socioambientais territoriais nas comunidades do 

entorno da Micro-Bacia do Rio Sagrado, observou-se que: 

1) a partir da etapa diagnóstico profundo intergeracional, num primeiro 

momento, realizado com as crianças do Rio Sagrado, a leitura do 

cotidiano foi marcada mais pelos simbolismos que representam a 

natureza, mais do que retratar questões materiais.  

2) Por sua vez, no diagnóstico realizado com os jovens, tal tendência não 

se verificou, no entanto não se pode afirmar que questões materiais 

sobrepuseram as da natureza.  

 

O que sugere que no decorrer do tempo a dinâmica cultural, talvez melhor 

representada pelo sistema de educação formal, reforça a ideologia materialista. 

Isto implica a importância de se considerar diferentes grupos etários, de 

gênero, classes sociais, escolarização, entre outros, nos grupos que irão 

compuseram todas as etapas da construção participativa de indicadores 

socioambientais. Na esfera da educação, torna-se importante também 

considerar, ao invés de uma educação ambiental, na qual o ambiental é 

adjetivo da educação, considerar a ambientalização da educação tal como 

sugere Luzzi (2003), como resultado do diálogo de saberes. 

 Se pensa na educação como processo que comporta a dinâmica complexa 

do ambiente em todas as suas manifestações (natural, sociais, política, 

econômica e cultural, etc), ou seja, a educação orientada por uma pedagogia 

da complexidade (LUZZI, 2003), cujo resultado é o sujeito político, emancipado, 

com capacidade de reflexão, que Ramos (1989) define como racionalidade 
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substantiva. E que na presente pesquisa denominamos de atributo co-

inspirador. 

Em relação com aspectos relacionados com a difusão, há alguns 

desdobramentos da importância da criação de estratégias de comunicação 

social que divulgue o conjunto de indicadores socioambientais construídos e 

auferidos na Sub-Bacia do Rio Sagrado. O primeiro deles, claro, é sua 

capacidade de replicação para demais espacialidades concretas, isto é, para 

os demais territórios, mesmo porque potencializaria os indicadores a serem 

capazes de se transformarem em uma referência comparativa. Segundo, 

divulgar os parâmetros que possibilitaram aferir o conjunto de indicadores, 

mesmo que haja limites. O que demonstra maturidade por parte da equipe 

proponente e ainda reforça o caráter construtivo da metodologia, sendo 

possível aperfeiçoá-la e acompanhar a dinamicidade do conceito de 

desenvolvimento. Terceiro, servir como fonte de informações para criar um selo 

de certificação socioambiental, baseado numa metodologia que privilegia a 

base comunitária.  

Por último, como já destacado, que sirva de inspiração para elaboração, 

implementação e avaliação de políticas públicas fomentadas no âmbito do 

município de Morretes, APA de Guaratuba e Litoral do Paraná, com o apoio do 

estado do Paraná e do governo federal, como as de educação para o 

protagonismo. Tendo como exemplo a atuação institucional da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), setor do litoral, o Programa de Honra de Estudos e 

Práticas em Ecossocioeconomia da Universidade Regional de Blumenau 

(FURB), fomentado pelo Edital Interveniência Universitária/CNPq/Ministério da 

Ciênica e Tecnologia, em parceria com o Programa de Honra de Estudos 
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Estudos Ambientais e Desenvolvimento Humano e Sustentável da 

Universidade Austral do Chile, financiado pelo Programa para o Melhoramento 

da Qualidade do Ensino Superior (MECESUP) do Ministério de Educação do 

Chile. Este conjunto de esforços vem diagnosticando demandas territoriais e 

ofertando ações propositivas visando promover o desenvolvimento territorial 

sustentável, fazendo parte do Sistema de Informações do Observatório de 

Educação, projeto coordenado pela FURB, financiado pelo Edital Observatório 

de Educação/CAPES/INEP/Ministério da Educação).  
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