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A percepção ambiental corresponde a uma maneira individual de entender o meio. Assim, 
se cada pessoa tem uma história, uma vivência e uma experiência, suas percepções 
também serão diferentes, não condizendo se estipular se uma percepção é certa ou errada, 
mesmo em situações exatamente iguais. Nesse sentido, a experiência pessoal contribui de 
maneira singular para a idéia e concepção que os indivíduos possuem do mundo e dos 
lugares. Entretanto, apelos advindos dos meios de comunicação provocam uma grande 
popularização de questões ligadas à sustentabilidade, aquecimento global, derretimento de 
geleiras entre outras tragédias ambientais, tornando os indivíduos cada vez mais confusos e 
desorientados em relação a como agir. Muitas vezes, a população é “bombardeada” com 
temas globais ou mesmo contraditórios sobre ecologismo. Mesmo indivíduos ditos 
ecologicamente corretos sentem-se impotentes e desesperançosos diante da quantidade de 
informações. Este fato acaba influenciando ações de cidadania, ou seja, suprime o indivíduo 
da necessidade de tomar consciência de uma situação conflitante e desempenhar uma 
prática voltada ao interesse coletivo. Sendo assim, a proposta apresentada pretende 
analisar a percepção ambiental em Balneário Camboriú – SC, verificando em que medida o 
excesso de informações sobre ecologia influencia esse processo e nas ações de cidadania. 
A pesquisa foi desenvolvida com base em dois tipos de investigação, baseados em Vicente 
del Rio, no ensaio Cidade da Mente, Cidade Real: percepção ambiental e revitalização na 
área portuária do RJ. Cabe ressaltar que em complemento a investigação proposta, utilizou-
se os princípios teóricos da fenomenologia e metodológicos da análise do discurso. Os 
resultados apontam que existe uma série de projetos e campanhas ambientais, mas que 
não alcançam plenamente a ciência das pessoas. Além disso, as percepções indicam que a 
problemática ambiental na cidade é assinalada como resultado de um intenso processo de 
urbanização. Outras considerações indicam que: as ações coletivas de preservação foram 
valorizadas; o descontentamento com as condições do rio é visível; a preservação da 
natureza se dá em grande parte relacionada à áreas de preservação, fora do centro urbano, 
enquanto que o mar é fortemente ligado ao sentido econômico.  Diante da investigação 
bibliográfica e dos procedimentos metodológicos apontados, infere-se que a percepção 
ambiental dos indivíduos é de grande valia na compreensão e nas ações de cidadania 
perante o meio ambiente. 
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Environmental perception is the way in which an individual perceives the environment. If 
each person has a history, a life experience, their perceptions are also different, it is 
inconsistent to valuate this perception right or wrong, even if the situations are exactly the 
same. In this sense, the personal experience contributes in a singular way to the people´s 
conception of the world. However, the high media exposition of issues related to 
sustainability, global warming, melting glaciers, and others environmental problems, make 
these subjects very popular and people may get confused about how to deal with it. Many 
times the population receives too much information about global issues or even 
contradictories information about ecologism. Even ecologically friendly people feel powerless 
and hopeless in front of too much information. This fact influences in citizenship actions, in 
other words, suppress the individual the necessity of become aware of a conflicting situation 
and to develop a movement to the collective interest. Thus, the proposal intend to analyze 
the environmental perception in Balneário Camboriú – SC, verifying in which way the 
information overplus about ecology influence in this process and in the citizenship action. 
The research was developed in two types of investigation, based on Vicente del Rio essay, 
Cidade da Mente, Cidade Real: percepção ambiental e revitalização na area portuária do 
RJ. It is important to highlight that in addition to the investigation proposal, it was used the 
theoretical principals of phenomenology and methodological of the discourse analysis. The 
results show that there is a series of projects and environmental campaign, but they do not 
reach people awareness. Furthermore, perceptions show that the environmental problematic 
in the city is perceived as a result of an intensive process of urbanization. Looking at the 
bibliographic investigation and at the methodological procedures it can be inferred that 
individual environmental perception is very helpful to understand and create citizenship 
actions related to the environment. 

Key words: environmental perception; environmental education; ecologism; citizenship. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho inicia-se a partir da reportagem do jornal Folha de 

S.Paulo do dia 24/07/2008: Excesso de informações sobre ecologia confunde 

consumidores, de Julliane Silveira (Apêndice A). A notícia apresenta de maneira 

exemplificada, como as pessoas sentem-se confusas perante o excesso de 

informações sobre ecologia, acabando por confundir-se ou mesmo ficarem 

desanimadas.  

Outro apontamento inicial de trabalho corresponde às evidentes temporadas 

de catástrofes ambientais que modificaram o entendimento e concepção de 

natureza, até então apreendidos pela população mundial: chuvas torrenciais, 

temperaturas extremas, maremotos, terremotos, deslizamentos entre outros, 

proporcionaram uma espécie de comoção mundial em torno da natureza. O medo 

freqüente que a dinâmica natural impôs, fez com que se repensasse a dominação 

das leis da natureza.  

De tal modo, o presente trabalho ancora-se na perspectiva de que a 

população se vê cercada por problemas ambientais globais, difundidos pelos meios 

de comunicação, mas permanece alienada quanto às questões ambientais mais 

próximas de sua realidade local. 

Estes fatos quando vivenciados ou mesmo quando presenciados pelos meios 

de comunicação, alteram a concepção sobre o quadro natural e com isso, a 

percepção ambiental. Instaura-se um movimento natural influente nas relações de 

produção e no desenvolvimento econômico. Neste contexto uma espécie de 

demanda econômica aliada ao natural se sobressai e confere uma preocupação com 

as gerações futuras na difusão do termo desenvolvimento sustentável. 

Os meios de comunicação, apesar de proporcionarem o alarme e difusão de 

questões relacionadas à degradação ambiental destinam-se mais a temas 

emergenciais não garantindo a efetivação da tomada de consciência e do caráter 

transformador. Tais divulgações midiáticas também acabam por, de certa forma, 

confundir a sociedade a respeito de como, quando e onde agir, de modo que as 



  

pessoas passam a sentirem-se desmotivadas, desencorajadas e impotentes em face 

de tantos problemas ambientais divulgados. 

Nesse sentido, a valoração do tema educação e, mais especificadamente, da 

vertente chamada Educação Ambiental (EA) é sinônimo da tentativa de alcance da 

harmonia entre desenvolvimento econômico e manutenção ou expansão do quadro 

natural.  Sua importância delineia-se rumo a ações de tomada de consciência e de 

percepção dos problemas ambientais com vistas à transformação e a atitudes 

cidadãs. A cidadania exige a adoção de uma consciência crítica e a efetivação de 

ações que visem o coletivo. Neste caso, deve distanciar-se da concepção de 

cidadão consumidor, individualizado e preocupado apenas com o seu bem-estar. 

Garantir um cidadão ativo deve partir de uma aceitação da problemática local e 

regional. Oenning; Carniatto (2009, p.123) citam Baff (2003) quanto a importância da 

realidade local como suporte à Educação Ambiental 

 
Estudar o próprio meio é atividade fundamental para desenvolver a 
percepção ambiental aliada a atitudes de respeito ao meio em que se vive, ou 
seja, trabalha-se com a sensibilização e afetividade, já que as pessoas 
cuidam daquilo que amam e amam aquilo que conhecem. 

 

Considerando a prévia relatada, na presente pesquisa busca-se executar um 

diagnóstico da percepção ambiental de parcelas da sociedade, utilizadas na 

pesquisa como atores sociais e que incluem: grupo dos moradores, grupo dos que lá 

trabalham ou estudam apenas e grupo de usuários eventuais do município de 

Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. Também se busca uma reflexão 

sobre possibilidades de interferência das ações e projetos locais, com vistas ao rio 

Camboriú, na forma de perceber esse recurso natural e seu meio ambiente. 

Fundamenta-se assim, a hipótese de que os atores sociais possuam visões 

distorcidas sobre a problemática ambiental em torno do rio Camboriú decorrentes da 

maior importância cedida à praia.  

Portanto, o objetivo geral que norteou inicialmente o trabalho foi investigar a 

percepção ambiental de diversos atores sociais do município de Balneário 

Camboriú/SC, com relação à problemática local e a partir destes, reunir subsídios 

para uma possível conexão com materiais de divulgação ambiental, verificando a 

conjuntura destes fatores em ações de cidadania. Discorre-se, por fim, que os 



  

objetivos específicos foram: (a) Construir de modo reflexivo, o conceito de 

percepção procurando estabelecer sua conexão com temas como sustentabilidade, 

gestão ambiental, ecologia e cidadania, norteados pelos preceitos fenomenológicos; 

(b) Conhecer a percepção que os sujeitos envolvidos têm em sua relação com o 

meio ambiente local, principalmente no que tange à relação com o rio Camboriú, 

através da aplicação de questionários; (c) Levantar indícios sobre campanhas e 

ações ambientais divulgadas no Município com a finalidade evidenciar, conscientizar 

e informar os cidadãos sobre o rio Camboriú, para a partir destes, obter relações 

com os inquéritos propostos; (d) Detectar, com base nos dados obtidos com os 

inquéritos e com as considerações a respeito dos meios de divulgação da 

problemática em torno do rio Camboriú, possíveis fatores que influenciam os 

indivíduos nas suas formas de conceber o meio em que vivem e de exercer ações 

de cidadania para com o mesmo; (e) Acompanhar os resultados nas dimensões 

conceituais, procedimentais e atitudinais para assentar as análises em um relatório 

final que não pretende revelar verdades ocultas, mas sim refletir sobre as hipóteses 

levantadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

Abordar-se-á neste capítulo os conceitos pesquisados que serviram para 

apoio teórico, ou seja, a matriz teórica da pesquisa. Primeiramente, optar-se-á por 

construir um capítulo voltado à percepção ambiental e dotado dos seguintes 

subitens: Breve histórico e a contribuição da fenomenologia nos estudos de 

percepção ambiental; A percepção, a filosofia, a fenomenologia e a Geografia; e, A 

pesquisa em percepção ambiental. Posteriormente, A emergência dos problemas 

ambientais e o princípio da sustentabilidade consistiram no segundo grande bloco 

teórico, incluindo em seu corpo a indagação Responsabilidade ambiental ou 

marketing empresarial? E os temas correlatos Ecologia e cidadania. 

 

 

1.1. A percepção ambiental 

 

 

1.1.1 Breve histórico e a contribuição da fenomenologia nos estudos de percepção 

ambiental 

 

 

Quando se analisa o conhecimento de percepção a partir de seu sentido 

estrito, abre-se um leque de definições como “faculdade de perceber; recepção, 

pelos centros nervosos, de impressões colhidas pelos sentidos; a consciência; 

deduções imediatas” (MICHAELIS, dicionário da língua portuguesa). Esta gama de 

conceitos esclarece naturalmente a complexidade de seus estudos.  

Estas acepções ainda revelam algo que faz parte do histórico dos estudos de 

percepção: o uso dos sentidos humanos.  

 



  

Uso dos sentidos no reconhecimento de um objeto e resposta a estímulos 
revelam a base conceitual desenvolvida originalmente nos campos da 
psicologia, mais enfaticamente, da psicologia comportamentalista, que 
inclusive abrigou por um longo tempo os interesses de pesquisa (Marin, 2008, 
p. 206). 
  

Porém, antes mesmo dos estudos de percepção na psicologia, os interesses 

estavam mais voltados ao caráter biológico e físico, entregando ao rigor científico, 

seus estudos. Esta abordagem tradicional dos estudos de percepção só ganha nova 

roupagem com incorporação da teoria da gestalt - a psicologia da forma - na 

psicologia ambiental1 (Marin, 2008, p.207). Além disso, a ligação da fenomenologia a 

esta teoria, instituiu novos rumos aos estudos de percepção.  

O filósofo Merleau-Ponty (1908-1961) apontou criticamente a abordagem 

tradicional dos estudos de percepção, valorizando a fenomenologia. “Ele também 

virava as costas para as pompas da filosofia e dizia que as verdades são prostitutas 

que jamais ultrapassam – a não ser na Grécia antiga – o umbral dos filósofos. [...] 

Mais humanista, ele fez com que se abandonasse o lampião para deslocar a 

reflexão para o homem que o ascende” (Carmo, 2000, p. 18). Aliás, sobre o autor, 

concede importante base teórico-filosófica para os estudos de percepção, sobretudo 

para a Geografia. 

Merleau-Ponty definiu como seu mestre, Edmund Husserl (1859-1938). 

Indiscutível essa influência quando analisamos que uma das motivações de Husserl,  

 
“[...], consistiu correspondentemente na desnaturalização do indivíduo, 
opondo-se ao atomismo, ao mecanicismo e ao factorialismo das correntes 
psicológicas ditas científicas ou empíricas, que falavam do homem na 
“terceira pessoa”, enquanto combinação de elementos impessoais ou 
universalidades abstractas” (Mota, 2006, p. 35). 
 

O estabelecimento de fronteiras entre a ciência e a filosofia, consta como 

irrelevante nos trabalhos de Merleau-Ponty. Para ele, suas delimitações são 

invadidas facilmente e advindas da “[...] crença de que cabe à ciência o objetivo, o 

                                                 

1 A psicologia ambiental pode ser definida de maneira simplificada como o estudo do inter-
relacionamento entre comportamento e o ambiente físico. Caracteriza-se ainda por seis aspectos que 
a individualizam: a Gestalt (abordagem holística), a inter-relação (entre ambiente, comportamento e 
vice-versa), a psicologia social, a interdisciplinaridade, o multi-metodológico e a pesquisa-ação (o 
pesquisador contribui para pesquisa teórica e prática) (Günther; Rozestraten, 2005, p.1). 



  

externo, o empírico, o fatual, e à filosofia o subjetivo, o interior, o reflexivo, as 

essências” (Carmo, 2000, p. 73). 

A fenomenologia, diante do fato, não tira o valor ou a credibilidade dos 

fenômenos enquanto ciência, mas é muitas vezes repreendida perante não 

incorporação de leis e sua conseqüente comprovação precisa dos dados. 

Entretanto, “a natureza (humana) do objeto estudado obriga a mudança de método e 

exige um procedimento diferente daquele que é praticado pelo cientista da natureza” 

(CARMO, 2000, p. 75). Portanto, tratar o comportamento humano como subjetivo, 

invisível e cientificamente não aceitável, vestígios de um paradigma positivista2, 

pode obstruir informações relevantes sobre os fatos reais.  

Outro ponto central das discussões de Ponty trata da distinção entre a postura 

de sobrevôo e da interseção sujeito e mundo (MARIN; LIMA, 2009). O sobrevôo 

corresponde a um olhar de espectador, observando o fato “por cima”, com olhos de 

quem não interfere no fenômeno e ao contrário, possui até certo distanciamento. 

Denuncia o autor que “[...] estamos presos ao mundo e não chegamos a nos 

destacar do mundo para passar à consciência do mundo” (MERLEAU-PONTY, 

1999, p.26 apud MARIN; LIMA, 2009, p. 268). A consciência pode organizar 

informações sobre o mundo, mas é mister que a experiência de vida esteja 

introduzida nele. 

Retomando-se o histórico, a psicologia ambiental a partir da década de 1960 

proporcionou um afastamento do enfoque tradicional antes empregado para os 

estudos de percepção, mas ganhou a significativa mudança a partir do momento que 

foi influenciada pela Gestalt (MARIN, 2008), e passando a ser incorporada a outras 

ciências que não a psicologia, através do enfoque fenomenológico. 

 
A influência da Gestalt na Psicologia ambiental foi significativa a partir de um 
dado momento. Durante o século XIX e até o início do século XX, os estudos 

                                                 

2 Verificável seu entendimento conforme Mota (2006, p.22): “[...] O positivismo, é uma filosofia 
que advoga a supressão da filosofia, partindo, com Auguste Comte, do esquema das três idades 
mentais da humanidade: teológico, metafísico e positivo”. Neste caso, a última implica a idade do 
homem adulto: “[...] o estado adulto do homem desinteressa-se das causas subterrâneas e duvidosas 
das aparências sensíveis para confiar apenas nos factos observáveis e na possibilidade matemática” 
(MOTA, 2006, p. 23). 

 



  

sobre a percepção humana da forma tinham em comum a análise atomista, 
segundo a qual a percepção de um objeto era dada pelas suas partes 
componentes, organizadas posteriormente por associação. A Teoria da 
Gestalt, surgida no início do século XX, se volta contra isso e afirma que não 
se pode ter conhecimento do todo através das partes, e sim das partes 
através do todo e que só através da percepção da totalidade é que a razão 
pode decodificar e assimilar uma imagem ou um conceito. Tendo seu início 
com as idéias de psicólogos alemães e austríacos, como Max Wertheimer, 
Christian von Ehrenfels, Felix Krüger, Wolfgang Köhler e Kurt Koffka, se 
configura também como campo filosófico, principalmente a partir dos estudos 
de percepção das cores de Goethe e, posteriormente, pela influência na 
fenomenologia e no existencialismo (MARIN, 2008, p. 208; 209). 
 

A partir desta fase que os estudos de percepção ambiental são difundidos em 

outras áreas do conhecimento como, por exemplo, a Arquitetura e a Geografia. 

Ainda que sob influência da psicologia, estas áreas passam a fazer uso da 

concepção filosófica da percepção com auxílio epistemológico da fenomenologia. 

Além do mais, muitos autores da psicologia atribuem a outras áreas como a 

Geografia a influência sobre a psicologia ambiental visto que identificam duas raízes 

teóricas que a originaram: uma externa à psicologia e outra interna. A vertente 

externa consistiria nas disciplinas de Arquitetura e Planejamento Ambiental; 

Geografia; e Ciências Bio/ecológicas (BONNES; SECCHIAROLI, 1995 apud 

PINHEIRO, 1997). 

Na Geografia, a consolidação dos estudos de percepção se deu por meio da 

corrente chamada Geografia Humanística, da Percepção ou do Comportamento que 

surge a partir da década de 1960/1970, sob influência de bases fenomenológicas. 

 

 

1.1.2 A percepção, a filosofia, a fenomenologia e a Geografia 

 

 

Analisando o histórico filosófico da fenomenologia pode-se remontar como 

precursor no uso do termo, Johann Heinrich Lambert (1728-1777), “[...] que entende 

por fenomenologia a teoria da ilusão sob suas diferentes formas” (DARTIGUES, 

1992, p. 2). De certo modo, sob influência de Lambert, Emanuel Kant (1724-1804) 

utiliza o temo por duas vezes: phaenomenologia generali (1770) e na  Carta a 

Marcus Herz (1772)( Dartigues, 1992, p. 2).  



  

Embora o termo fenomenologia ainda não fosse utilizado rigorosamente, é 

com Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), com a obra Fenomenologia do 

espírito (1807) que o termo é empregado no que viria a ser uma tradição filosófica, 

comenta Dartigues (1992). 

A fenomenologia sob a forma de uma linha de pensamento e com uma nova 

roupagem origina-se no início do século XX a partir de estudos de Edmund Husserl 

(1859-1938), tendo como ponto principal a experiência vivida. Para ele, a realidade 

varia de observador para observador, pois inclui seus próprios valores, práticas e 

intuição, caracterizando assim, a relação entre o sujeito e o objeto (refere-se 

também à ótica de que não existe objeto sem sujeito e vice-versa). Ainda conforme 

Dartigues (1992, p.3) 

 

[...] enquanto a fenomenologia de tipo kantiano concebe o ser como o que 
limita a pretensão do fenómeno ao mesmo tempo em que ele próprio 
permanece fora de alcance, enquanto inversamente, na fenomenologia 
hegeliana, o fenómeno é reabsorvido num conhecimento sistemático do ser, a 
fenomenologia husserliana se propõe como fazendo ela própria, às vezes, de 
ontologia pois, segundo Husserl, o sentido do ser e o do fenómeno não 
podem ser dissociados. Husserl procura substituir uma fenomenologia limi-
tada por uma ontologia impossível e outra que absorve e ultrapassa a 
fenomenologia por uma fenomenologia que dispenda a ontologia como 
disciplina distinta, que seja, pois, à sua maneira, ontologia - ciência do ser. 

 

Esta representa uma etapa importante na filosofia, mas agora, completa-se a 

análise no âmbito da Geografia: As tendências em Geografia não chegaram a 

efetivar-se como escolas geográficas, mas enquadram-se como alternativas para 

tentar explicar as mudanças rápidas ocorridas tanto na sociedade quanto em sua 

relação com a natureza. Nesse sentido, paralelamente à Geografia Crítica, estrutura-

se a Geografia Humanista e a Geografia Cultural.  

A corrente Humanística, surge a partir da década de 1960/1970 e tem na 

fenomenologia sua base norteadora e na exaltação da noção de percepção os seus 

estudos. Valoriza, portanto, a experiência individual e a consciência de cada sujeito. 

“É o estudo da essência voltada em apreender e compreender como cada indivíduo 

percebe o mundo que o rodeia, valorizando a experiência. Tal como o positivismo 

preocupa-se em descrever a experiência vivida” (BEZZI; MARAFON, 2002). 

Sobre esse assunto, Antônio Christofoletti (1936-1999) menciona que se 

valoriza o que a pessoa sente e a sua experiência em relação aos seus lugares: 



  

“Para cada indivíduo, para cada grupo humano existe uma visão do mundo, que se 

expressa através das suas atitudes e valores para com o quadro ambiente” 

(CHRISTOFOLETTI, 1982, apud BEZZI, 2002). Portanto, para o autor, a geografia 

humanística estuda “significações, valores, metas e propósitos”. 

A Geografia Humanística, da Percepção ou do Comportamento enquanto 

tendência da Geografia tem no espaço e no lugar seus conceitos mais relevantes e 

provoca uma reformulação para tais. O lugar está ligado à percepção humana e 

articulado ao método fenomenológico para investigar o objeto de estudo. Portanto, 

preocupa-se em descrever a experiência vivida e valoriza a percepção humana. O 

lugar passa a ser aquele que o indivíduo está integrado, o lugar vivido, o seu 

“mundo”, sendo que, cada pessoa é o foco do seu próprio mundo. 

Na Geografia Humanística, este conceito surge no início da década de 1970 

e, 

 

Para os seguidores da corrente humanística, o lugar é principalmente um 
produto da experiência humana: “[...] lugar significa muito mais que o sentido 
geográfico de localização. Não se refere a objetos e atributos das 
localizações, mas à tipos de experiência e envolvimento com o mundo, a 
necessidade de raízes e segurança” (Relph, 1979). Ou ainda, “lugar é um 
centro de significados construído pela experiência” (Tuan, 1975). Trata-se na 
realidade de referenciais afetivos os quais desenvolvemos ao longo de 
nossas vidas a partir da convivência com o lugar e com o outro. Eles são 
carregados de sensações emotivas principalmente porque nos sentimos 
seguros e protegidos (Mello, 1990); ele tanto nos transmite boas lembranças 
quanto a sensação de lar (Tuan, 1975; Buttimer, 1985a). Nas palavras de 
Buttimer (1985b, p. 228), “lugar é o somatório das dimensões simbólicas, 
emocionais, culturais, políticas e biológicas” (Leite, 1998, p.10). 

 

Regressando à Geografia Humanística, um marco importante no 

desenvolvimento da temática percepção ambiental e que fortemente a influenciam 

com a corrente fenomenológica deve-se a obra Topofilia (1980), de Y FU TUAN com 

a sugestão do termo Humanistic Geography (MARIN, 2008). Topofilia corresponde 

ao “estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente o espaço e o lugar 

definindo-o como o ‘elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou quadro físico’. Nesse 

contexto, tem-se o espaço como um complexo de idéias” (BEZZI; MARAFON, 2002). 

Na Geografia Humanística, conforme Tuan (1982 apud CAVALCANTI, 1998), 

o entendimento do mundo humano se dá através das relações entre indivíduos com 

a natureza, ou seja, do seu “comportamento geográfico”. Para Tuan (1982 apud 



  

CAVALCANTI, 1998) o espaço pode se tornar lugar quando o conhecemos melhor e 

lhe atribuímos valor, portanto, o conceito de espaço é mais abstrato que o de lugar. 

 

 

1.1.3 A pesquisa em percepção ambiental 

 

 

A figura 1 corresponde a um esquema sobre como se apresenta o processo 

perceptivo nos indivíduos.  Com base nela pode-se verificar que a realidade é 

abstraída não apenas pelos cinco sentidos humanos, mas é organizada e 

representada com base em esquemas mentais.  

 

 
Figura 1: Esquema teórico do processo perceptivo. 
Fonte: DEL RIO, V., 1999, Cidade da Mente, Cidade Real: Percepção e Revitalização da Área 
Portuária do RJ. 
 

Decompondo o esquema, pode-se perceber como a realidade perpassa por 

esquemas mentalmente delineados que vão desde a simples visualização do 

fenômeno até sua abstração e aceitação ou negação conforme o indivíduo. Nota-se 

que os filtros culturais e individuais desencadeiam-se durante todo o processo 

influenciando sensivelmente cada etapa e resultado da realidade construída. 

Existem várias realidades, pois as avaliações com relação ao mundo variam 

conforme a perspectiva das pessoas. Estas variantes sofrem a influência dos 

sentidos humanos, a visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição. São estes 

sentidos juntos que garantem aos indivíduos a percepção de mundo. Entretanto, 

quando não ativamente utilizados, conforme Tuan (1980, p. 10) “é possível ter olhos 



  

e não ver; ouvidos e não ouvir”. Esta afirmação também remete ao fato de que 

acabamos acostumados demais ou influenciados pela experiência, dissimular ou 

encobrir ações, fazendo tornarem-se as mesmas, prosaicas. 

Exemplificando o uso dos sentidos humanos, Ferrara (1999, p. 65) fala de 

duas etapas perceptivas: a percepção visual e a percepção informacional. Conforme 

a autora, a percepção visual é aquela que flagra a imagem urbana através de 

elementos como cores, texturas, localização, limites, entre outros. Ela é tanto mais 

significativa quanto maior a familiaridade e experiência cotidiana com o lugar. 

“Percebe-se a imagem na própria medida em é reconhecida, identificada” 

(FERRARA, 1996, p. 65). Já a percepção informacional, não pode ser flagrada. Ela é 

mediada por signos ou símbolos, mas invisível devido ao hábito de ações diárias. É 

uma reflexão que tem como característica a possibilidade de várias inferências. 

Sobre esse assunto,  

 

[...] pode-se dizer, então, que, para a Geografia, a interpretação espacial está 
sempre embutida na interpretação dos signos, através dos quais se faz a 
percepção dos fatos [...], ou seja, cria-se uma nova realidade espacial, 
alicerçada em diferentes bases culturais (BEZZI, 2002, p.7). 

 

Além do mais, a atribuição de simbologias varia de cultura para cultura. 

Segundo Tuan, (1980) para um nativo, as associações já são intrínsecas ao objeto, 

sem a necessidade de explicações ou racionalidade. Do mesmo modo, para um 

estrangeiro, agregar uma idéia a outra ou símbolos, pode parecer confuso. 

Diante deste contexto, pode-se definir percepção ambiental. Ela corresponde 

a uma maneira individual de entender o meio. Portanto, se cada pessoa tem uma 

história, uma vivência e uma experiência, suas percepções também serão 

diferentes, não condizendo estipularmos se uma percepção é certa ou errada, 

mesmo em situações exatamente iguais. 

A consciência ambiental de uma pessoa ou de um grupo tem íntima relação 

com a sua história cultural e a suas experiências. No entanto, a individualidade de 

pensamentos também se enfatiza a partir de elementos como o sexo do indivíduo, 

por exemplo. “Nas culturas em que os papéis do sexos são fortemente 

diferenciados, homens e mulheres olharão diferentes aspectos do meio ambiente e 

adquirirão atitudes diferentes para com ele”, comenta TUAN (1980, p. 46). 



  

Leva-se em conta, portanto, a intuição e as sensações. Quando se valoriza o 

espaço percebido e a intuição sobre o fenômeno, apontamentos podem ser feitos a 

respeito de um caráter mítico e misterioso. É importante destacar que as pesquisas 

neste sentido não revelarão verdades ocultas ou mistérios encobertos por trás de 

discursos. Dartigues (1992, p. 15) traduz perfeitamente este fato quando pertinente 

articula que  

 
Não se pode pois conceber o fenómeno como uma película de impressões ou 
uma cortina atrás da qual se abrigaria o mistério das "coisas em si". Hegel já 
dizia que atrás da cortina não há nada a ver. Falar de uma visão das 
essências não significará pois devotar-se a uma contemplação mística que 
permitiria a alguns iniciados ver o que o comum dos mortais não vê, mas ao 
contrário, ressaltar que o sentido de um fenómeno lhe é imanente e pode ser 
percebido, de alguma maneira, por transparência. 

 

Por essa condição, que tomar posse destas percepções é possível, se utiliza-

se instrumentos capazes de refletir a interpretação dos sujeitos únicos, como por 

exemplo, os questionários abertos, a entrevista, os mapas mentais e a fotografia. A 

análise destes materiais pode fornecer maior compreensão de uma realidade local.  

Complementa Del Rio (1999) que a percepção é um processo mental dos 

indivíduos para com o meio, ocorrendo através de mecanismos perceptivos e 

cognitivos. Assim, a percepção se dá pelos estímulos externos (os cinco sentidos) 

enquanto que a cognição desencadeia-se pela contribuição pessoal que inclui 

elementos como humor, conhecimentos prévios, valores e razões. Bassani (2001, 

p.52) melhor salienta a distinção entre cognição ambiental e percepção ambiental 

 

[...] cognição ambiental é concebida como um processo mediante o qual as 
pessoas compreendem, estruturam e aprendem sobre seu ambiente e 
utilizam mapas cognitivos para se orientarem e, deslocarem nos diversos 
ambientes. A percepção ambiental é entendida como a experiência sensorial 
direta do ambiente em um dado momento, não sendo um processo passivo 
de mera recepção de informações, uma vez que implica certa estruturação e 
interpretação da estimulação ambiental das pessoas. 

 

Nesse sentido, a experiência pessoal contribui de maneira singular para a 

idéia e concepção que os indivíduos possuem do mundo e dos lugares. Tanto os 

experimentos diários, presenciados no cotidiano quanto aqueles mais longínquos e 



  

aparentemente distantes a nós, cooperam juntos para a formação de nossa 

realidade individual. Machado (1999, p. 97) completa esta assertiva de modo que  

 

[...] a superfície da Terra é elaborada para cada pessoa pela refração por 
meio de lentes culturais e pessoais, de costumes e fantasias. Experienciamos 
os lugares de diferentes formas, seja pela íntima vivência, seja em uma 
viajem, ou mesmo através da leitura ou estudo sobre ele.  

 

Dessa forma também se dá a concepção de nossos conhecimentos. Machado 

(1999, p. 97) explica que apreendemos a realidade através de nossos sentidos e 

também de maneira indireta através de outras pessoas, na escola, nos meios de 

comunicação, entre outras.  

Embora a percepção tenha caráter individual e, portanto subjetiva, podem 

resultar recorrências comuns. Nos estudos urbanos a percepção coletiva pode ser 

ferramenta para ações de cidadania já que resulta em condutas semelhantes da 

população, contribuindo até mesmo com a gestão pública. Del Rio (1999, p. 4) 

indaga que  

 

[...] ao se evitar conflitos de percepção entre os sistemas cognitivos de 
planejadores, empresários, grupos usuários e público em geral, a ação 
ambiental estará sendo direcionada para resultados mais satisfatórios e de 
maiores qualidades.  

 

Além disso, parte deste pressuposto a relevância das pesquisas em 

Percepção Ambiental. A importância científica e social deve condizer com a busca 

de subsídios para uma gestão ambiental significativa. Não apenas restringir-se a 

análise de como os diversos atores sociais vêem os problemas, mas como estas 

inquietações podem ajudar no comprometimento da relação do lugar habitado com a 

natureza. 

Entretanto, deve-se atentar para o fato das individualidades e adversidades 

intuitivas. Exemplifica TUAN (1980) com o contato superficial que o turista tem com a 

natureza. Assim, diz que mais que um contato com o ambiente natural, o turismo 

passa a ser uma convenção social, pois a preocupação maior se dá com a 

comprovação através de fotos de que esteve lá, perante amigos e vizinhos. TUAN 



  

(1980) explica que o prazer visual que a natureza pode proporcionar pode variar 

quanto ao tipo e quanto à intensidade.  

O olhar do visitante e do nativo também são elementos adversos nas 

percepções do meio. Eles caracterizam muito diferentemente aspectos do meio 

ambiente, conforme especifica TUAN (1980). Quando se pretende investigar uma 

sociedade estável, a opinião de visitantes (o turista) pode não ser representativa. 

Mas quando verificamos uma sociedade de grande mobilidade, como o município 

alvo da pesquisa, não se pode deixar de considerar sua representatividade. O 

turista, ao contrário da visão complexa e carregada de sensações e 

experimentações do nativo, enuncia de modo simples sua percepção. Além disso, 

esta falta de afeição com a paisagem pode caracterizar uma avaliação mais estética, 

mais exigente e crítica. 

Sobre este fato, verifica-se que a percepção do visitante pode ser analítica e 

distante, mas considera elementos aparentemente invisíveis para o nativo, visto que 

o ser humano tem a qualidade de adaptação: “Beleza ou feiúra – cada uma tende a 

desaparecer no subconsciente à medida que ele aprende a viver nesse mundo” 

(TUAN 1980, p. 75). 

Alguns trabalhos fundamentados nestas acepções podem ser citados, a 

tratar: Percepção Ambiental: a experiência brasileira (1996), do arquiteto Vicente Del 

Rio e da geógrafa Lívia de Oliveira. O livro inclui um panorama das pesquisas em 

percepção no Brasil em diferentes áreas. Também contribui Andréia Marin, doutora 

em Ecologia e Recursos Naturais com o artigo Pesquisa em educação ambiental e 

percepção ambiental (2008) e inclusive sua tese de doutorado intitulada Percepção 

ambiental e imaginário dos moradores do município de Jardins/MS (2003). A autora 

busca suas bases teórico-metodológicas em Merleau-Ponty e na fenomenologia. 

Para tanto, a pesquisa em percepção ambiental, embora recente quando 

comparada a outros temas, está ancorada em referências históricas importantes. 

Mais do que promover significações sobre os discursos a respeito de questões 

ambientais, a pesquisa deve promover reflexão e participação do ser humano e sua 

realidade. Compreender as próprias ações humanas faz todo o sentido na medida 

em que a questão ambiental exige a formação de valores e atitudes. 



  

 

1.2 A emergência dos problemas ambientais e o princ ípio da sustentabilidade 

 

À medida que as comunidades humanas tornavam-se mais numerosas e mais 

bem equipadas tecnicamente, aumentava sua importância como agentes da 

transformação do meio. Quando ainda viviam apenas da caça e da coleta, as 

alterações ambientais introduzidas pelas comunidades eram localizadas, dispersas 

por diferentes áreas, pois essas práticas geralmente estavam associadas ao 

nomadismo. Assim, o ambiente natural possuía condições de se recuperar quando 

as comunidades se deslocavam para outros locais em decorrência de já haver 

exaurido os recursos da área onde estavam.  

Com o início da prática da agricultura, as modificações ambientais ganharam 

maior impacto, principalmente porque isso possibilitou o sedentarismo.  Houve uma 

mudança significativa no tipo de relação com o meio, já que o sedentarismo impõe a 

retirada sempre de um único lugar, os recursos necessários à manutenção da 

comunidade.  

 No mundo contemporâneo as populações passam a viver preferencialmente 

nas cidades, e estas se multiplicam e ganham novas atribuições. As indústrias, de 

maneira geral, foram deslocadas para a periferia, cedendo as áreas centrais para 

atividades comerciais e de serviços.  

 O que se pode perceber, ao analisar brevemente a evolução de uma 

determinada paisagem é que as sociedades humanas, à medida que vão 

modificando seus modos de vida, modificam também o ambiente em que vivem e, 

com isso, alteram as paisagens. Nesse processo, o ambiente foi submetido a uma 

contínua devastação, pondo em risco o equilíbrio do planeta e afetando a vida de 

toda a humanidade (CARVALHO; PEREIRA, 2006, p. 62). 

A problemática referente aos sistemas naturais emergiu significativamente na 

Conferência de Stockholm no início dos anos de 1970 (HOGAM; VIEIRA, 1995). Até 

este período, as ações desprendidas ao meio ambiente natural eram vistas como 

antagônicas ao desenvolvimento das nações, pensamento tal, ainda defendido em 

alguns países, como por exemplo, quando o até então presidente dos Estados 



  

Unidos, George W. Bush alegou tais afirmações ao retirar-se das negociações sobre 

o protocolo de Kyoto3 em 2001. 

Cita Porto-Gonçalves (2004, p.23) que “[...] a dominação da natureza não era 

uma questão e, sim, uma solução – o desenvolvimento”. A natureza implicava em 

limites a modernidade. Além disso, a questão ambiental era inexistente ou 

irrelevante levando-se em consideração que a degradação ambiental não possuía tal 

reconhecimento como nos dias atuais, pois não era representativa ou facilmente 

visível e percebida. 

Hoje é possível notar que degradação do meio ambiente não representa 

somente o resultado do consumo das populações, mas também influencia 

terminantemente nas relações de produção e no desenvolvimento econômico. 

Instaura-se neste contexto uma espécie de demanda econômica aliada ao natural, 

com vistas a ações políticas que conduzam a apropriação dos recursos naturais a 

tecnologias ditas limpas num processo harmonioso e que tenha como preocupação 

as gerações futuras, o chamado desenvolvimento sustentável. 

Aliar o desenvolvimento econômico ao contexto natural, ou mesmo, a busca 

de um desenvolvimento alternativo só é possível com políticas participativas que 

integrem gestão democrática da sociedade. Para tal, as políticas gerais devem estar 

abraçadas por uma necessidade de mudança e adesão as necessidades ecológicas. 

A preocupação pública com problemas ambientais cresce a partir de 1960 

com a revolução ambiental estadunidense, fazendo emergir, conforme Viola; Leis 

(1995, p. 75): 1) organizações não governamentais e grupos comunitários de defesa 

do meio ambiente; 2) agências estatais de proteção ao meio ambiente; 3) grupos e 

instituições científicas de pesquisa; 4) um setor de administradores e gerentes que 

direcionam a gestão dos processos produtivos a eficiência no uso dos materiais, na 

                                                 

3 Conforme Afonso (2006, p. 30), o protocolo de Kyoto é um desdobramento da Conferência 

Rio-92. Foi definido em 1997 para redução das emissões dos gases provenientes da queima de 

combustíveis fósseis e causadores do efeito estufa. “O protocolo define metas quantitativas de 

redução de emissões e descreve as políticas e medidas necessárias para alcançar essas metas. [...] 

também define o percentual de 5% em relação ao ano base de 1990 como meta de redução das 

emissões relativas aos anos de 2008 a 2012” (Afonso, 2006, p. 31).  

 



  

conservação da energia, na redução da poluição e no controle total da qualidade; 5) 

um mercado consumidor verde e; 6) agências e tratados internacionais 

encarregados de solucionar os problemas ambientais que rompem as fronteiras 

nacionais como, por exemplo, o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente). 

Estes atores e ações correspondem ao movimento ambientalista global, em 

diversos níveis e que pontuam como consenso o conceito de desenvolvimento 

sustentável, mencionado em 1987 pelo Relatório de Brundtland 

 

O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do 
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 
as suas próprias necessidades. [...] a busca do desenvolvimento sustentável 
requer: 1) um sistema político que assegure a efetiva participação dos 
cidadãos no processo decisório; 2) um sistema econômico capaz de gerar 
excedentes e Knowhow técnico em bases confiáveis e constantes; 3) um 
sistema social que possa resolver as tensões causadas por um 
desenvolvimento não-equilibrado; 4) um sistema de produção que respeite a 
obrigação de preservar a base ecológica do desenvolvimento; 5) um sistema 
tecnológico que busque constantemente novas soluções; 6) um sistema 
internacional que estimule padrões sustentáveis de comércio e financiamento; 
7) um sistema administrativo flexível e capaz de autocorrigir-se. 
(BRUNDTLAND, 1988 apud VIOLA; LEIS, 1995, p.78). 

 

O campo da sustentabilidade é permeado por diferentes enfoques, muitas 

vezes, de difícil articulação científica proporcionando a pesquisa, uma difícil 

aproximação mútua entre estas dimensões. Neste caso, como da presente análise, 

ocorre a necessidade de aglutinar enfoques, afunilando a investigação, mas ao 

mesmo tempo, sem deixar de torná-la interdisciplinar.  Viola; Leis (1995, p. 79), 

sugerem uma classificação com o intuito de separar versões de desenvolvimento 

sustentável: estatista, comunitária e de mercado. O enfoque estatista, promove a 

qualidade ambiental através de uma intervenção normativa, reguladora e promotora 

do Estado; O enfoque comunitário prioriza as organizações de base da sociedade 

como ONGs, ganhando caráter mais utopista e revolucionário e finalmente; O 

enfoque de mercado, vê na apropriação privada dos recursos naturais e da 

qualidade ambiental e disseminação do consumidor verde o avanço a uma 

sociedade sustentável. 

Considera-se destacada nesta pesquisa uma crítica ao último padrão 

apresentado, o enfoque de mercado, visto que envolve análise do marketing 

empresarial como supostamente manipulador de um novo comprador potencial, o 



  

consumidor verde. Não se trata de desconsiderar a necessidade de implantação de 

tecnologias menos impactantes ou de desconsiderar a responsabilidade das 

empresas para com o meio ambiente, mas gerar uma discussão a respeito da 

possibilidade destas atitudes maquiarem ainda mais a crise ambiental e 

desmotivarem o consumidor ás ações conscientizadoras e preservacionistas. 

Em continuidade, apenas nas últimas décadas do século XX, com o 

agravamento dos problemas ambientais, a sociedade se mobilizou para deter os 

efeitos nocivos das atividades econômicas predatórias e poluentes (MOREIRA, 

2008, p. 92). Infelizmente, a demanda de riscos ao meio ambiente se sobrepõe às 

ações que garantem a sua preservação. A instabilidade da natureza, devido às 

depreciações cada vez mais graves e freqüentes, gera um sentimento de medo e de 

impotência nos indivíduos, que, conforme Silva (2008, p. 38) 

 

Assim, o mundo se pergunta: o que fazer? Diante de uma situação que 
parece não ter volta, as ações precisam ser urgentes e globais, levando em 
conta que se deve agir localmente a fim de se obter resultados que 
beneficiarão a todos, globalmente.  

 

 

1.2.1 Responsabilidade ambiental ou marketing empresarial? 

 

 

A utilização da expressão “sociedade de consumo” vem sendo usada a 

décadas e associada muitas vezes, ao termo consumismo, que por sua vez, é 

definido por uma espécie de compulsão e identificação pessoal à determinado 

produto. Como esclarece Wood (2006, p.52), “Separados por linhas étnicas e 

religiosas, unimo-nos pelo consumo. Oramos todos pela mesma cartilha: 

consumimos, portanto existimos”. 

Assim, incentivando tais ações, tem-se a publicidade, a propaganda, os 

anúncios e o merchandising. Dias (2008 apud VIEL; SILVA, 2009) explica a 

publicidade sendo “todas as atividades direcionadas ao público com mensagens 

visuais ou textuais que favoreçam certas idéias, instituições ou pessoas e que 

interpelem o consumidor para que utilize certos produtos ou serviços”. 



  

Em certo nível, empresas utilizam o descontrole da população em geral 

quanto à crise ambiental instaurada e oportunizam a venda dos produtos chamados 

“verdes”. Nesse sentido, é estimulado o consumo daquele cliente que deseja ser ou 

estar ecologicamente correto, vislumbrando o lucro em um novo tipo de comprador 

potencial. 

A tendência atual do medo ecológico “[...] nasce também de manipulações 

políticas e do fatalismo e pessimismo cultual do mundo ocidental” (ZANOTELLI, 

1999, p.78). Esse medo é alimentado por um exagerado movimento verde que em 

um primeiro momento favorece a conscientização dos indivíduos, mas ao mesmo 

tempo, pode se aproveitar da catástrofe instaurada. 

Tais apelos provocam uma grande popularização de questões ligadas à 

sustentabilidade, aquecimento global, derretimento de geleiras entre outras 

tragédias ambientais, tornando os indivíduos cada vez mais confusos e 

desorientados em relação a como agir. Muitas vezes, a população é “bombardeada” 

com temas globais ou mesmo contraditórios sobre ecologismo. Mesmo indivíduos 

ditos ecologicamente corretos sentem-se impotentes e desesperançosos diante da 

quantidade de informações.  

Em artigo apresentado pelo jornal Folha de São Paulo (2008) o excesso de 

informações sobre ecologia é exemplificado através do diálogo de alguns 

consumidores, a citar 

 

A consultora em desenvolvimento organizacional Sandra Quinteiro, 41, [...] se 
sentiu bem ao levar uma caneca para o trabalho, para não usar mais copos 
descartáveis. Até alguém comentar que a água usada para lavá-la geraria 
outro tipo de impacto ao ambiente. [...] além de informações incompletas, 
outro problema que desestimula a adoção de atitudes ecológicas é a falta de 
opção aos hábitos poluentes. Esse é o dilema do administrador Matheus 
Oshikiri, 34. [...] “gostaria de fazer mais, como deixar de usar o carro, comprar 
discos de segunda mão e escolher embalagens de papel reciclado. Quero ter 
a opção de ser mais sustentável. Mas o sistema de transporte de São Paulo é 
horrível, a malha ferroviária é insuficiente, não se estimula o comércio de 
produtos usados, só se fala em recicláveis e não em reciclados”.  

 

Além disso, a influência das campanhas publicitárias opera direcionando a 

conduta do público a que é endereçada, individualizando as responsabilidades 

ambientais e fazendo com que os indivíduos reinventem suas atitudes, caindo por 



  

vezes em certos modismos. Tal acontecimento pode interferir nas ações de 

cidadania, pois o consumidor sente-se impotente perante os problemas globais que 

lhes são apresentados. 

Este episódio é proposto por Viel; Silva (2009, p. 206) analisando os 

programas de responsabilidade socioambientais como o marketing das instituições 

financeiras, utilizando como exemplo o Banco Real. Em recorte de um material 

publicitário do banco, os autores apontam um apelo às ações individuais dos sujeitos 

 

Nós do Banco Real acreditamos que a vida é aquilo que a gente faz dela. Por 
isso, acreditamos na possibilidade de reinventá-la. De construir um modo de 
vida em que todos estejam incluídos. Esse é o nosso jeito de fazer um banco. 
Aqui, um negócio só é bom quando é bom para todos (VIEL; SILVA, 2009, p. 
206). 

 

Conforme o autor, a preocupação do banco em realizar um bom negócio para 

todos e a necessidade de reinvenção da vida sugere duas possibilidades de 

articulação às práticas do novo capitalismo: generalização do modelo da empresa e 

individualização das responsabilidades coletivas. 

De certa maneira, a mídia atribui ao cidadão uma densa responsabilidade 

sobre a crise ecológica, levando os mesmos a uma conduta disciplinar, modista e 

pouco ciente. Há uma expansão de uma consciência ecológica, mas não de uma 

consciência crítica. O grande fluxo de informações é aumentado, porém, seu 

entendimento é baixo e pouco significativo no cotidiano. Além disso, a população é 

sensibilizada, mas sem entender ao certo o porquê da necessidade de mudar suas 

atitudes e não encontram ligação de seus atos com as questões ambientais que os 

cercam. 

Há uma preocupação por parte das empresas em atingir níveis 

ambientalmente aceitos. No entanto, isso parece mais ser decorrente de uma 

batalha comercial do que de uma responsabilidade ética e de defesa do quadro 

natural.  

Neste sentido, o artigo “Sobre ecologismo e moda” disponível no blog 

Discutindo Ecologia, publicado por BENTO (2009) exemplifica tal comento. No blog, 

o autor apresenta as características de um celular que garante ajudar a natureza. As 

especificações do produto: 



  

 

Moto w 233: Ele é feito de plástico reciclado, tem uma caixa 22% menor que a 

normal e apresenta-se em duas versões: a tradicional verde e pink. Além de todas 

estas características "verdes", a motorola ainda paga por todo o carbono emitido na 

produção, distribuição e operação do telefone através do investimento em energia 

renovável e reflorestamento.  

Fonte: Blog Discutindo Ecologia, 2009. 
Org.: FRASSON, V. R., 2011. 

 

 

Além disso, é revelado o discurso do vice-presidente de marketing global da 

Motorola: 

 

 

"Hoje, recursos naturais, energia e tempo são mais preciosos do que nunca. [...] A 

Motorola não discutiu sobre o quão fino o telefone era ou sua forma ou moda. 

Realmente isso foi sobre a idéia de ser eco-amigável como um ponto de venda. [...] 

Se todas as coisas se mantêm iguais, esse é um bom jeito de se distanciar um 

pouco da multidão”.  

Fonte: Blog Discutindo Ecologia, 2009. 
Org.: FRASSON, V. R., 2011. 

 

 

Portanto, percebe-se um discurso dotado de contradições, principalmente 

quando da idéia de ser eco-amigável representar um ponto de venda e de consumo, 

e além disso, 

 

O discurso é que eles não pensaram na "moda", mas na verdade só estão 
fabricando este celular porque ser "verde" está na moda! Se não estivesse 
porque fabricariam? [...] E muitas pessoas que compram este tipo de produto 
só compram porque ele está na moda. Coisa passageira e que, talvez 
amanhã, mês que vem ou ano que vem, sairá da moda. Porque é assim que 
funciona o mercado. "Seguindo" tendências. Por isso que eu digo sempre, o 
problema do rumo do movimento ambientalista foi ter entrado na "moda". 
Acho que este caminho é perigoso e não tem um futuro certo. Deveríamos ter 
concentrado nossos esforços em mais educação e conscientização. Este era 
o caminho. Moda leva a alarmismo e pensamento acrítico. (Bento, 2009). 

 



  

Não obstante, tem-se que “O ecologismo é a ideologia, às vezes 

deformadora, da ecologia” (ZANOTELLI, 1999, p. 75). A frase citada corresponde a 

uma crítica ás ações ecológicas exacerbadas com caráter catastrófico na atualidade. 

O autor citado apresenta um paralelo entre o ecologismo e as teses de extrema 

direita. Para ele, do mesmo modo que as políticas conservadoras (como as fascistas 

e neo-nazistas) propõem respeito aos animais e a natureza e atrocidades aos seres 

humanos díspares de uma lógica criada e imposta, a ecologia investe em ações de 

defesa da biosfera e não leva em consideração que a sociedade é parte integrante. 

Para Porto-Gonçalves (2005, p. 17),  

 
Como se vê, estamos muito longe das respostas à la carte que nos são 
oferecidas por um ecologismo ingênuo, embora, muitas vezes bem-
intencionado, que a mídia manipula sabiamente, convidando-nos a cuidar do 
lixo nosso de cada dia ou daquela espécie que está ameaçada. Faça a sua 
parte, convidam-nos, como se parte de cada um na injustiça ambiental que 
impera no mundo fosse semelhante à de todos; como se o todo fosse a soma 
das partes. 

 

As ações ambientais perceptíveis nos dias atuais apresentam um debate 

ambientalista simplista e tímido, muitas vezes impostos pelos meios de 

comunicação. Circulam em torno das expressões “plante uma árvore”, “use as 

sacolas plásticas”, “separe o lixo” ou mesmo “só compre produtos com selo verde”. 

A respeito do tema, as chamadas “ecoetiquetas” são comunicações visuais 

estampadas em produtos e marcas para representar o envolvimento com o tema 

sustentabilidade, ou que, de certa forma considera-se ambientalmente aceitável. 

São rotulagens concedidas por organizações da sociedade civil capazes de alterar a 

decisão de compra e constituem-se em ferramenta importante no ramo de 

exportações. A crescente incorporação destas etiquetas implicou no 

estabelecimento de princípios para a utilização, regulamentados pela norma 

internacional ISO 140004.  

                                                 

4 Criada pela Organização Internacional para a Normalização (ISO), o ISO 14000 foi criado para 
uniformizar ações de proteção ao meio ambiente, ou seja, de gestão ambiental. Incluem em seu 
corpo outras normas como a Norma ISO 14010 e seguintes que regulamentam diretrizes para 
Auditoria Ambiental e a ISO 14020 e seguintes, sobre Rotulagem Ambiental, conforme Valle (2004, 
p.134). 



  

Além disso, as políticas e campanhas voltadas a questão ambiental dedicam-

se mais a problemas relacionados a devastação, extinção e a todos os temas 

relacionados quase que exclusivamente ao meio ambiente natural. Ora, se na 

cidade, o palco das ações representa a relação homem e natureza,  

 

[...] “esta perspectiva naturalista no tratamento das questões ambientais é 
secundada pelo romantismo que batalha pela preservação radical da 
intocável mãe natureza ou pelas soluções tecnicistas que admitem um 
controle técnico - cientifico de reposição de espécies animais ou substancias 
atmosféricas como arma da preservação ambiental” (FERRARA, 1999, p. 62).  

 

Sobre esse assunto, as ações e movimentos ambientalistas podem ser 

dispostos em três posturas típicas, como analisa Moraes (1997 apud LOUREIRO, 

2000): a naturalista que não leva em conta as relações sociais, do indivíduo com a 

natureza, fazendo emergir uma espécie de “determinismo natural” ou o “positivismo 

clássico”; a orientação tecnicista, que, priorizando a técnica como capaz de resolver 

os problemas atuais e futuros, ignora os aspectos políticos e econômicos; e uma 

última corrente chamada romancista ingênua que defende radicalmente a natureza e 

não leva em consideração a inevitável ação humana sobre o quadro ambiental. 

Sobre este último, é interessante assinalar que a reações radicais de não 

intervenção humana na natureza não garantem transformação da situação existente 

visto que os seres humanos enquanto existirem atuarão sobre os ecossistemas 

numa relação dinâmica. 

Portanto, nos estudos dos ecossistemas urbanos o ponto central distancia-se 

da priorização ou do homem ou da natureza, mas da relação que se estabelece 

entre eles. Nesse caso, os estudos da ecologia urbana concebem o homem como 

agente de transformação das características ambientais através de suas ações e 

relações e a natureza transformada e adaptada às necessidades humanas, 

caracterizando assim, um processo dinâmico e instável. 

 

 

 

 

 



  

1.2.2 Ecologia e cidadania 

 

 
As condições do ambiente onde um indivíduo reside influenciam em certo 

grau a sua qualidade de vida. “Dessa forma, a qualidade de vida pode ser utilizada 

como um conceito unificador que permite relacionar as necessidades humanas, os 

ambientes individuais e societais e o desenvolvimento humano” (BARBOSA, 1995, 

p. 206). Dessa maneira, a qualidade ambiental relaciona-se a qualidade de vida, na 

medida em que as pessoas associam um ambiente favorável a uma satisfação 

subjetiva. 

Ligado à qualidade de vida e do ambiente está a questão da cidadania. A 

visão que o individuo possui da sua própria vida e das condições socioeconômicas a 

que pertence influencia diretamente as suas ações de cidadania. Com isso, 

conforme Barbosa (1995, p. 207), “da mesma forma, a busca da cidadania como um 

processo em construção poderá se dar através da melhoria da qualidade de vida, 

fator que por si só impulsionará a participação coletiva”. Nesse sentido, a autora 

defende o fato de que somente assumirá o direito e a cidadania, a sociedade que 

tem suas reivindicações básicas atendidas. 

Exercer a cidadania confere ao indivíduo a necessidade de tomar consciência 

de uma situação conflitante e desempenhar uma prática voltada ao interesse 

coletivo. As bases para tal estão na participação, o que confere ao indivíduo superar 

a privacidade e a individualidade. Esta necessidade de ver além de seu mundo, 

impõe que o cidadão tome consciência do que esta ocorrendo e nesta situação é 

que se encontra certa dificuldade: as pessoas estão acostumadas a extrair de si a 

responsabilidade e lançá-la aos poderes públicos. Sabe-se da necessidade de 

devidas providências, mas exime-se da responsabilidade de procurar causas, 

conseqüências e soluções.  

Verdadeiramente os movimentos ambientalistas ganham ênfase nas ultimas 

décadas, mas em contrapartida, a abordagem referente ao tema ainda tem pouca 

penetração em nível de Governo, ações políticas, condutas e propostas ecológicas. 

As reflexões ainda permanecem em estado de caos, dúvidas e equívocos. Em nosso 

país, o contributo de formação de atores sociais e políticos a respeito do tema é 



  

diminuído frente ao maior destaque dado aos problemas relacionados a pobreza no 

que se refere a construção da cidadania. Quanto ao movimento ambientalista,  

 

Está, contudo, desenvolvendo ação cotidiana e pontual, sem maior inserção 
junto ao cidadão comum, ao mesmo tempo em que se apresenta distante das 
bases dos movimentos sociais e populares e sem poder para interferir na 
definição de políticas públicas com estratégias macrossociais visíveis 
(LOUREIRO, 2000, p. 25). 

 

Também se deve salientar que a concepção do ambientalismo deve voltar-se 

a uma visão integrada da realidade sem chegar ao extremo de uma abordagem 

terminantemente crítica, tanto social ou natural. Para tal ponto de vista, e graças ao 

modelo globalizado atual, emerge o conceito de ecocidadania, no qual, Loureiro 

(2000, p. 29), sustenta que 

 

Ecocidadania é um conceito consensualmente utilizado para expressar a 
inserção de uma nova ética – a ecológica- e seus desdobramentos na vida 
diária, em um contexto que, de modo crescente, possibilita a tomada de 
consciência individual e coletiva das responsabilidades, tanto locais e 
comunitárias quanto globais. Nesse conceito amplia-se o sentimento de 
pertencimento à humanidade e a um planeta único, comumente identificado 
com a noção de cidadania planetária ou cosmopolita.  

 

Assim sendo, sob a influência da globalização e da estrutura política atual, o 

conceito de cidadania é constatado com vistas a um cidadão consumidor. Ao 

contrário da cidadania clássica que possuía um caráter mais integrador da 

sociedade, pois o governo concedia os direitos a partir de uma reivindicação de 

classes, passa-se a uma cidadania mais individualizada. Nesse sentido, há uma 

positiva difusão da liberdade de escolha e comunicação dos direitos, mas, todavia, 

proporciona certa alienação a respeito das ações a ser tomadas, relativização das 

responsabilidades coletivas e uma falta de controle sobre a utilização dos bens 

naturais já que sendo possível pagar pelo uso, é possível utilizá-las sem fronteiras. 

Esta característica do anonimato nos centros urbanos desvincula o indivíduo 

de seu entorno ocasionando uma falta de identidade com o espaço em que vive e 

conseqüentemente, uma falta de compromisso com sua preservação e qualidade. 



  

Santos (2007, p. 49), comenta a individualização e os efeitos na cidadania, 

proporcionados pelo consumo 

 

A glorificação do consumo acompanha-se da diminuição gradativa de outras 
sensibilidades, como a noção de individualidade, que, aliás, constitui um dos 
alicerces da cidadania. Enquanto constrói e alimenta um individualismo feroz 
e sem fronteiras, o consumo contribui ao aniquilamento da personalidade, 
sem a qual o homem não se reconhece como distinto, a partir da igualdade 
entre todos. 

 

A moda faz com que os indivíduos sintam a necessidade de modificar algo 

que nem sempre desejam, mas que a eles é imposta sob o artifício da aceitação, 

caracterizando as bases do consumo descomedido. Nessa perspectiva, é um ganho 

a efervescência pela cidadania, na busca pelo desenvolvimento sustentável, 

proporcionada pela globalização. Todavia, entende-se que fundamental é o 

entendimento que vai além da preservação da natureza, ou seja, entender as 

desigualdades de determinantes na problemática ambiental e a tomada de 

consciência de que a ecocidadania encontra-se debilitada.  

Nesse sentido, faz-se necessário a incitação da participação ativa da 

sociedade na alteração estrutural dos problemas ligados aos recursos naturais. 

“Uma dimensão moderna do desenvolvimento sustentável, e que foi fortalecida 

graças á Cúpula da Terra5, foi a promoção da participação da sociedade civil e dos 

setores produtivos no processo de decisão (DEMAJOROVIC, 2003, p.11). O debate 

da sociedade só toma aumento significativo quando a questão em vigor abranja 

grandes proporções à um nível local e estabeleça uma relação com a qualidade de 

vida dos mesmos. 

Uma sociedade sustentável exige, sob pena da sua não incorporação, um 

aumento da tomada de consciência dos indivíduos, no que diz respeito às 

                                                 

5 A Cúpula da Terra, a ECO-92 ou a Rio-92 nomeiam a Conferência da Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento, realizada entre os dias 3 e 14 de junho de 1992, no Rio de Janeiro. 
“Constituiu um marco na história do ambientalismo internacional – e nacional – e a maior conferencia 
realizada até então pela ONU. Os documentos internacionais assinados durante a ECO-92 são 
referencias fundamentais para o Direito Ambiental Internacional e pautaram a formulação de políticas 
públicas sociais e ambientais em todo o mundo” (SANTILLI, 2005, p. 43). 



  

implicações do modelo de desenvolvimento existente. Para Demejorovic (2003, 

p.11), “pode-se afirmar que as causas básicas que provocam atividades 

ecologicamente predatórias podem ser atribuídas às instituições sociais, aos 

sistemas de informação e comunicação e aos valores adotados pela sociedade”. 

Sequeiros (2000) explana sobre erros de percepção, quanto da não simetria 

entre a percepção subjetiva e a situação objetiva: o localismo e  simplificação. Tais 

conceitos referem-se à contemplação somente dos problemas imediatos e também 

daqueles a partir de “um” local concreto. Nesse sentido, surge um empecilho à 

tomada de consciência, pois se considera uma etapa de tempo mais curta e não 

globalizante. As ações educacionais referentes ao meio ambiente devem ser 

tomadas a partir do local, mas sem perder o contexto global de foco. Os indivíduos 

devem perceber que a variação de escala nesta abordagem não significa partir do 

menor pro maior e vice versa, mas sim de uma coerente conexão e cotejamento 

entre estas instâncias.  No presente trabalho por sua vez, é prioridade o estudo 

local: deve-se destacar que o espaço próximo, quando analisado deve relacionar-se 

com outras instâncias, pois, “[...] a realidade é o ponto de partida e de chegada” 

(ALMEIDA; PASSINI, 2005, p.13). 

Outro erro ao abordar os problemas ambientais trata-se de considerar que 

apenas os desajustes estruturais globais vindos da deficiente organização e dos 

processos de uso e transformação dos recursos naturais são causadores da 

problemática ambiental. Na verdade é fundamental considerar a falta de 

“consciência da desigualdade, da desproporcionalidade na utilização, no 

aproveitamento dos recursos do Planeta” (SEQUEIROS, 2000, p. 59). A divisão 

entre norte e sul do globo (referindo-se a uma divisão social e econômica e não 

geográfica) traz consigo olhares diferentes sobre o mesmo contexto ambiental do 

mundo. Esta desproporcionalidade de opinião deve ser levada à consciência pelos 

indivíduos visto que aqueles que mais capacidade de consumo e acumulação 

possuem e que ainda mais poluem, não são os mesmos que “pagam” os custos da 

manutenção do planeta.  

A consciência da problemática ambiental cresce valorizando muito mais os 

riscos globais que os locais e regionais. Deve-se ter visível que o que acontece nos 

bairros e nas cidades não surte efeito apenas localmente e se confina em seu 

espaço, globaliza-se, portanto somando-se a outros inúmeros problemas.  



  

 

Eis-nos diante de uma questão central para o desafio ambiental: trata-se de 
um risco para todo o planeta e para toda a humanidade na exata medida em 
que tenta submeter o planeta e a humanidade a uma mesma lógica, 
sobretudo de caráter mercantil, que traz em si mesma o caráter desigual por 
estar atravessada pela colonialidade do poder (PORTO-GONÇALVES, 2004, 
p. 31).  

 

O discurso freqüentemente empregado trata a pobreza como protagonista 

fundamental na destruição ambiental enquanto que uma pequena parcela dos 

habitantes mais ricos consome a maior parte da matéria-prima e energia produzidas 

mundialmente por ano. Entretanto, embora desigual, toda a humanidade sofre com 

essas ações minoritárias. 

A crise ambiental tem suas bases em questões éticas, políticas e filosóficas, 

mas constantemente é tratado como um problema técnico com soluções igualmente 

técnicas. O otimismo tecnológico e a idéia de que tudo pode ser resolvido um dia 

pela tecnologia confere um falso alívio e institui uma certa comodidade. Este é um 

tipo de pensamento (construído na revolução industrial) no qual a sociedade sempre 

encontrará saídas técnicas para todos os problemas e, “[...] com isso ignoramos que 

o sistema técnico inventado por qualquer sociedade traz embutido em si a sociedade 

que o criou, com as suas contradições próprias traduzidas neste campo específico” 

(PORTO-GONÇALVES, 2004, p. 19). A ciência e a técnica são absolutamente 

aceitas pela sociedade como verdades. O desafio ambiental se encontra 

desencontrado, pois enquanto deveria ser tratado como questão cultural e política, é 

apreendido pela lógica técnico-científica.  

A busca pela tomada de conhecimento e consciência pública ressalta a 

importância de uma efetiva educação ambiental. Nesse sentido, essa vertente da 

educação incorpora a formação de valores com o estímulo a participação, quesitos 

fundamentais para incitar a sustentabilidade. O exercício da cidadania tem como 

aliado a Educação Ambiental. Ferrara (1996, p. 80), contribui de maneira que 

“exercita-se a cidadania na medida em que se aprende a ler a cidade, as suas 

respostas e desafios”. 

 

 



  

2 CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA E SÓCIOESPACIAL DO 

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

 

 

O caráter pontual, particular e localizado desta pesquisa induz que se 

construa um reconhecimento geral da área. Torna-se indiscutível, para o 

desenvolvimento dos trabalhos e para o melhor entendimento que se estabeleça um 

reconhecimento e uma contextualização das particularidades do ambiente urbano a 

fim de situar a pesquisa no campo perceptivo de seus habitantes. Algumas das 

informações apanhadas são advindas do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Camboriú, da Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú 

(EMASA) e da Secretaria do Meio Ambiente de Balneário Camboriú (SEMAM) que 

atenciosamente concederam informações e impressos sobre o assunto. Mas não 

menos importante foram os exames de sites, livros, periódicos, teses, dissertações e 

artigos relacionados. 

 

 

2.1 Breve contexto histórico e de desenvolvimento 

 

 

A colonização em SC iniciou na metade do século XVIII, com a vinda de 

imigrantes de origem açoriana que se estabeleceram na margem do rio Camboriú 

por meio de uma Sesmaria recebida do Governo da Província de SC. 

Contudo, entende-se que o processo de povoamento de Balneário Camboriú 

e arredores inicie em 1758 quando algumas famílias oriundas do município de Porto 

Belo estabeleceram-se no local. Sob a atração de solos férteis e pelas condições de 

clima agradáveis, vieram famílias de origem alemã advindas do Vale do Itajaí e 

Blumenau (IBGE, 2011). Em 1826, o colono Baltazar Pinto Corrêa recebeu através 

de doação, uma área para cultivo no que hoje se chama Bairro dos Pioneiros 

(PELLIZZONI, 2003, p. 19).  



  

Dez anos depois, ocupa o local Thomas Francisco Garcia e família e alguns 

escravos. Daí a antiga denominação de Garcia, pela qual o lugarejo era conhecido. 

(IBGE, 2011).  

Por volta de 1840, a Arquidiocese de Florianópolis autoriza a construção de 

uma igreja e cria-se o Arraial do Bom Sucesso (hoje, bairro da Barra). 

Paralelamente, este lugarejo eleva-se a Distrito do Arraial do Bom Sucesso na 

localidade da Barra do Rio Camboriú (PELLIZZONI, 2003, p. 20). Em 05 de abril de 

1884, pela Lei nº. 1.076, foi criado o município de Camboriú que tinha como sede a 

localidade da Barra. Seu território era de 1.200 km² e tinha como limites: Tijucas ao 

sul, Brusque a oeste, Itajaí ao norte e o Oceano Atlântico ao leste (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2011). Até o momento, sua economia era 

voltada para a agricultura, principalmente o café, mas também na exploração das 

jazidas de mármore, granito e calcário. Valorizava-se a exploração agrícola e 

desprezava-se a extensão litorânea. 

No entanto, sua economia totalmente agrícola proporcionou mal uso do solo. 

O resultado na área foram solos esgotados e uma faixa litorânea imprópria para o 

cultivo. Iniciava-se assim, a ocupação da faixa litorânea pelos veranistas de alto 

poder aquisitivo que possuíam segundas residências junto à praia, sendo eles, 

advindos principalmente de Brusque e Blumenau (PELLIZZONI, 2003, p. 20). Foram 

estes que implantaram o hábito de utilizar a praia para o lazer, visto que sua 

utilização era para banhos medicinais e para a pesca. Além disso, em 1930 é que 

sua posição geográfica provocou a atração de banhistas, sendo que dois anos 

depois, foi construído o primeiro hotel entre as avenidas Central e Atlântica. 

O crescente desenvolvimento da orla marítima e o conseqüente aumento do 

número de casas inicia um movimento para a emancipação. Em 1964, o distrito 

obteve autonomia, pela lei estadual nº. 960, de 08/04/1964, desmembrado de 

Camboriú e passando a município com o topônimo de Balneário de Camboriú. Pela 

lei estadual nº 5630, de 20/11/1979 o nome (alteração toponímica) é alterado para 

Balneário Camboriú, o que vigora até os dias atuais (IBGE, 2011).  

Na década de 70, a inauguração da BR-101 teve grande impacto 

socioeconômico, pois facilitou a entrada de turistas na cidade (SKALEE; REIS, 

2008). Também nesta época que o favorecimento econômico propiciou uma intensa 

ocupação desordenada. Nas fotos abaixo, (figuras 2 e 3), Balneário Camboriú ontem 

e hoje, conforme projeto da Fundação Cultural de Balneário Camboriú (FCBC), por 



  

intermédio do Arquivo Histórico, com o intuito de observar o desenvolvimento da 

cidade a partir da comparação de fotos antigas do acervo com imagens atuais. 

 

 

 

Figura 2: Foto comparativa do Município de Balneári o Camboriú em 1950 e em 2011.  

Fonte: Arquivo histórico da Prefeitura de Balneário Camboriú. 

 



  

 

Figura 3: Foto comparativa do Município de Balneári o Camboriú em 1958 e em 2011. 

Fonte: Arquivo histórico da Prefeitura de Balneário Camboriú. 

  

 

2.2 O lugar da pesquisa e aspectos ambientais repre sentativos para as 

análises de percepção  

 

 

O município de Balneário Camboriú localiza-se no estado de Santa Catarina, 

nas coordenadas 26º59’26” de latitude Sul e 48º38’05” de longitude Oeste, na Micro-

Região da Foz do Rio Itajaí Açu. Possui atualmente, conforme dados do IBGE 

(2011), 108.089 mil habitantes e uma área de 46,80 Km². Limita-se ao norte com o 

município de Itajaí, ao Sul com o município de Itapema, a Leste com o oceano 

Atlântico e a Oeste com Camboriú. A figura 4 apresenta o mapa de localização do 



  

Município. Na imagem de satélite de alta resolução (figura 5) destaque, para a faixa 

litorânea e incluindo no quadrante inferior o rio Camboriú. 

 

 
Figura 4: Mapa  de localização geográfica do município de Balneário  Camboriú – SC, 2011.  
Elaboração – Frasson, V. da R.; Audino, D. F. com dados do IBGE, 2011. 



  

 
Figura 5: Imagem de satélite do Município de Balneá rio Camboriú 
Fonte: Google Earth, 2011. 
Org.: FRASSON, V., 2011. 

 

 

Basicamente, o litoral centro-norte de Santa Catarina é formado pelo 

Embasamento Cristalino e pela Planície Costeira, caracterizada por apresentar 

altitudes inferiores a 200 metros. Os solos são hidromórficos, arenosos e duros 

(PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA SUINOCULTURA CATARINENSE, 1976). 

A vegetação dominante é a Mata Atlântica e vegetação rasteira. “Quanto ao clima, 

predomina o temperado, sendo que, de setembro a abril, temos meses de maior 

predominância solar. Nos meses de dezembro a março, a temperatura chega a 

atingir a máxima de 40°C e a média de 25°C” (DAGNON I, 2006, p.9). 

A densidade demográfica do Município é de cerca de 2.309, 74 hab/Km² 

(IBGE, 2011). Entretanto, o caráter turístico da cidade faz com que nos períodos de 

dezembro a março a população ultrapasse 1 (um) milhão. 

Ao norte da cidade de Balneário Camboriú, situa-se o canal do Marambaia, 

utilizado como despejo de dejetos orgânicos. Na porção sul, registra-se a presença 



  

do Rio Camboriú, utilizado como via de acesso, a atracadouros e marinas, 

localizados a montante de sua foz (SCHETTINI et al, 1996 apud MENEZES, 2008).  

O Rio Camboriú (figuras 6 e 7) tem aproximadamente 40Km de extensão e 

compõe uma bacia hidrográfica que drena uma área de 199,80 Km², abrangendo os 

rios Camboriú, Rio do Braço, Rio dos Macacos, Rio Pequeno dos Caetés, Rio 

Peroba e Rio das Ostras. Na imagem de satélite (figura 8), podemos visualizar a 

extensão e configuração da bacia hidrográfica do rio Camboriú.  

 

 

 
Figura 6: Rio Camboriú à montante, visualizado sobr e a ponte na BR 101 em Balneário 

Camboriú/SC. 
Fonte: FRASSON, V., 2011. 
 

 

Numa análise de cursos d’água, é incontestável que a bacia seja analisada no 

total, como uma unidade territorial. Esta afirmação consta na Lei 9.433/97 ou “Lei 

das Águas” que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). Nela, a bacia 

hidrográfica deverá se vista como unidade territorial, ou seja, como unidade ideal de 

planejamento, pois qualquer atividade ou ação desenvolvida no seu âmbito irá 



  

acarretar em modificações nos demais cursos de água. Contudo, embora seja 

mencionada uma caracterização geral da bacia, consta como foco principal dos 

estudos apresentados na pesquisa, o rio Camboriú, em seu curso no Município de 

Balneário Camboriú. 

 

 

 
Figura 7: Rio Camboriú, no extremo sul do município  de Balneário Camboriú/SC. 
Fonte: FRASSON, V., 2011. 
 

 

Assim sendo, o principal rio da bacia é o Camboriú, desaguando no extremo 

sul da praia de Balneário Camboriú (figura 9). Em seu trajeto, o rio passa por 

paisagens bem distintas: Nasce principalmente na Mata Atlântica e chega até áreas 

urbanizadas, de manguezais e faixa litorânea propriamente dita (COMITÊ 

CAMBORIÚ, 2009) 

 

    



  

 

Figura 8: Imagem de satélite da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú. 
Fonte: Guia Interativo sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e o seu Comitê de 
Gerenciamento, 2009. 
 

 

A montante, em Camboriú (SC) possui terras de intensa exploração agrícola, 

destacando-se o arroz irrigado, com pequenas e médias propriedades rurais. Os 

produtores de arroz necessitam da água do leito para irrigação das lavouras, 

localizadas inclusive em terrenos de área de preservação permanente (APP), no 

qual, legalmente são proibidas as atividades rurais. Constata-se quanto às 

atividades agrícolas, conforme o Comitê de Bacia (2009) conflitos pelo uso da água 

e também uso desordenado de produtos químicos. Um estudo do Manancial, 

realizado em 2007 pela EMASA garante que a área total cultivada com arroz irrigado 

utiliza cerca de 6.000.000 m³ durante os 70 dias de pico do uso para irrigação, entre 



  

os meses de agosto e setembro. (TORRES et al, 2009). Também nesse município 

destacam-se atividades de pecuária, olericultura (hortaliças), monocultura de 

eucalipto e pinus. O desmatamento da mata ciliar também sofre agravo com 

atividades de carvoaria (TORRES et al, 2009). A água da bacia também é utilizada 

pelo setor da construção civil, extração de areia e granito, para a pesca, pecuária, 

turismo e lazer e para o despejo de esgotos sanitários. 

Outro problema relativo ao rio é o fato do município de Camboriú não ter uma 

empresa responsável pelo saneamento básico. O esgoto é despejado diretamente 

no rio, sem nenhum tratamento ou acompanhamento (TORRES et al, 2009). Esta é 

uma situação conflitante: Em Balneário Camboriú as ações de preservação não 

ganham vigor, uma vez que são vistas como ineficazes perante o problema advir de 

cidades vizinhas. Dados da Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa 

Catarina (FATMA) garantem que a poluição marinha em Balneário Camboriú derive 

da desembocadura dos rios, principalmente, o Rio Camboriú. Esta transferência de 

responsabilidades pode prejudicar ações de preservação em Balneário Camboriú. 

 

 

 
Figura 9: Deságüe do rio Camboriú, no extremo sul d a praia de Balneário Camboriú/SC. 
Fonte: FRASSON, V., 2010. 



  

Além disso, evidenciam-se também como gravidade ambiental as 

conseqüências do êxodo rural, pois muitos agricultores saem do Oeste do estado 

para trabalhar na construção civil em Balneário Camboriú (setor de grande 

crescimento) e ocupam irregularmente as margens da BR 101 e ainda o longo do 

Rio Camboriú.  

A foz do rio, em Balneário Camboriú, sofre as conseqüências da intensa 

exploração turística. Na chamada temporada de verão, o município excede quase 

dez vezes a sua população normal, gerando problemas de infra-estrutura. O 

abastecimento de água fica reduzido, pois esta época coincide com o período de 

estiagens. 

Sendo assim, as duas cidades principais, drenadas pelo Rio Camboriú, 

apresentaram um grande crescimento, sem que as medidas de planejamento 

pudessem acompanhar tal ritmo, ocasionando entraves quanto ao abastecimento e 

tratamento de esgotos. A evolução populacional em Balneário Camboriú pode ser 

verificada conforme a figura 10. Dados da Emasa (Empresa Municipal de Água e 

Saneamento de Balneário Camboriú) informam que nos últimos anos, 85% das 

residências já são atendidas com a coleta de esgoto, mas os transtornos, 

principalmente em época de verão são visíveis.  

 

 
Figura 10: Evolução populacional em Balneário Cambo riú/SC. 
Fonte: IBGE, 2011. 



  

Ainda que sob enfoque de praia poluída perante dados ambientais, Balneário 

Camboriú recebeu o título de cidade com melhor qualidade de vida de Santa 

Catarina pelo Governo do Estado e pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente e também está entre as cinqüenta cidades brasileiras que possuem 

os melhores índices de desenvolvimento, conforme dados da Organização da 

Nações Unidas (ONU). 

Diversos projetos de órgãos, entidades e empresas de abastecimento e 

esgoto dos municípios da bacia, são lançados, principalmente no âmbito da 

educação ambiental a fim de fomentar a preservação da qualidade da água, da 

preservação dos mananciais e de todos os recursos naturais. O comprometimento 

com tal fundamento pode ser verificado com a instituição da Política Municipal de 

Educação Ambiental de Balneário Camboriú (Lei Nº. 2.884, de 10 de setembro de 

2008), instituindo os objetivos da educação ambiental formal e não formal e da 

competência dos órgãos gestores. O fomento destas medidas é justificável quando 

verificamos o caráter turístico da região litorânea do estado de Santa Catarina, 

sendo atração as suas belezas naturais. Além de uma atitude preservacionista 

observa-se a educação ambiental também como um recurso econômico.  

Estas observações justificam a escolha do rio Camboriú como unidade de 

pesquisa. Além disso, sua localização em um local de alto potencial turístico induz 

que se levante a hipótese de que as percepções em relação ao rio sejam sufocadas 

pela maior acuidade dada à praia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 METODOLOGIA  

 

É almejado neste capítulo discorrer sobre a metodologia utilizada no presente 

trabalho de pesquisa. Deste modo, inicialmente é apresentado o método 

investigativo utilizado e a seguir a Teoria da Análise Crítica do Discurso, método 

este, de análise dos resultados obtidos. Também serão fragmentados os níveis de 

investigação indicados na pesquisa.  

Retoma-se que a proposta aqui apresentada pretende diagnosticar a 

percepção ambiental em Balneário Camboriú – SC, verificando em que medida o 

excesso de informações sobre ecologia influencia esse processo e nas ações de 

cidadania. A escolha por tal cidade advém da hipótese e do problema levantado pela 

pesquisadora, de que os indivíduos que nela habitam pouco percebem o rio 

Camboriú e seus conflitos ambientais visto que a importância maior é dada a praia, 

alvo do desenvolvimento econômico do lugar.  

Quanto aos tipos de investigação mencionados, o trabalho será baseado em 

Vicente Del Rio, arquiteto responsável pelo ensaio, Cidade da Mente, Cidade Real: 

percepção ambiental e revitalização na área portuária do RJ. O autor em destaque 

promove um nível de investigação da percepção indireta, dada por meios que não a 

experiência direta com o lugar e um nível de percepção em campo, essa 

correspondendo a experiência individual de usuários e moradores com a área. 

Entretanto, o autor em destaque não utiliza o método fenomenológico empregado na 

presente pesquisa e acredita que “[...] as especificidades dos estudos de percepção 

ambiental [...] fazem com que não haja uma metodologia ou sequer um instrumento 

de medição que possa ser tido como o mais indicado” (Del Rio, 1999, p. 10). 

Completa o autor que os níveis de investigação apreciados podem ser classificados 

como descritivos, sem o rigor do método científico. 

 No entanto, cabe ressaltar que os estudos de percepção ambiental têm 

grande ganho a partir de sua incorporação na arquitetura, mas só ganham ênfase no 

campo fenomenológico com ciências como a Geografia. Desta forma, apesar da 

complexidade oriunda da utilização da fenomenologia ser considerável, o mesmo é 

estipulado mais adequado cientificamente para suprir as necessidades da proposta 

aqui apresentada. 



  

Cabe ressaltar também, que em complemento ao método exposto 

anteriormente, utiliza-se como princípio norteador na análise final que se pretende 

levantar, a Análise Crítica do Discurso.  

 

 

3.1 O método 

 

 

O enfoque perceptivo e o rumo da pesquisa aqui apresentada remontam os 

estudos ao método fenomenológico e, portanto o mesmo será empregado visto sua 

relevância com as atividades propostas. Além disso, procura-se assentar as 

indagações aos sujeitos da pesquisa, incluindo o próprio pesquisador na concepção 

teórico-metodológica da Análise Crítica do Discurso. Os procedimentos e técnicas 

incluem questionários abertos, participação, percepção, observação e experiências, 

referências concedidas pelos métodos em questão. 

Para o desenvolvimento dos trabalhos sob o enfoque fenomenológico, 

procurou-se fazer leituras pertinentes que abrangessem e se relacionassem com tal 

método.  Assim, verificou-se que devido à conexão da fenomenologia com os 

estudos de percepção seria possível e conveniente incluir seu entendimento no 

corpo da fundamentação teórica e retomá-lo brevemente no capitulo “metodologia”, 

sem riscos de parecer desarticulado. 

 

 

3.2 A análise crítica do discurso 

 

 

Analisar o discurso “[...] é analisar como os participantes envolvidos na 

construção do significado estão agindo no mundo através da linguagem e estão, 

deste modo, construindo a sua realidade social e a si mesmos” (Lopes in Signorini, 

1998, p.305, apud Cruz, 2009, p. 53). 

Embora esta citação inicial venha nos proporcionar uma idéia do que é 

discurso, é mister retomar que há várias interpretações nos estudos lingüísticos, a 



  

saber, conforme Melo (2009, p. 3): a) Em perspectivas estruturalistas6 o discurso é 

um conjunto de palavras ou sentenças; o discurso se confunde com texto. b) Para 

Pêcheux (1990) o discurso é uma materialização ideológica no qual o sujeito é um 

depósito de ideologia sem vontade própria. Aliás, a proposta de uma nova análise ao 

discurso surgiu com Michel Pêcheux na obra Analyse Automatique du Discours 

(1969) e representa a linha francesa da análise.  

Ainda tendo com o referencia o autor, Michel Pêcheux em sua obra O 

Discurso, elucida a maneira de se fazer ciência indo direto ao essencial, sem as 

formalidades impostas pelos métodos já consagrados. “Não descobrimos, pois, o 

real: a gente se depara com ele, dá de encontro com ele, o encontra” (PÊCHEUX, 

2008, p.29). Assim, não há como considerar o objeto sem a representatividade de 

pessoas, situações, acontecimentos, entre outros. 

O autor ainda faz uma crítica quanto à categorizações (como por exemplo, 

definição de critérios ou marcas) que por evidencias lógicas assim as definem e que 

não aceitam qualquer tipo de discurso ou interpretação a respeito. Isto significa dizer 

que o real assume proposições de certo ou errado, sim ou não, pode ou não pode, 

verdadeiro ou falso. Esta necessidade de uma “homogeneidade lógica” está contida 

nas mais diversas situações cotidianas e em todos os sujeitos de modo que, 

  

[...] isto se marca pela existência dessa multiplicidade de pequenos sistemas 
lógicos portáteis que vão da gestão cotidiana da existência (por exemplo, em 
nossa civilização, o porta-notas, as chaves, a agenda, os papéis, etc) até as 
“grandes decisões” da vida social e afetiva (eu decido fazer isto e não aquilo, 
de responder a X e não a Y, etc...) passando por todo o contexto sócio-
técnico dos “aparelhos domésticos” (isto é, a série dos objetos que 
adquirimos e que aprendemos a fazer funcionar, que jogamos e que 
perdemos, que quebramos, consertamos e que substituímos)... (PÊCHEUX, 
2008, p.33). 

 

Nesse sentido, verifica-se certa dificuldade de execução de uma pesquisa 

acadêmica fora dos moldes e padronagens lógicas e previamente definidas, 

caracterizando assim, um estudo sem embasamento, não confiável e até mesmo 

não-cientifico. A descrença com o que não é quantificável ou definido em classes 

                                                 

6  No estruturalismo de Saussure a questão do sentido - elemento trabalhado nos estudos de cunho 
semântico - é excluída e estabelecida como exterior à língua. Segundo Passos (2006, p. 33) a 
concepção saussuriana exclui o objeto, a coisa significada, enfim, o referente e também a relação 
com o histórico. Trata-se da análise primeira em relação ao discurso. 



  

está implícita no pensamento dos sujeitos e configura-se em cobrança do normal, do 

normatizado. A necessidade de controle e dominação do que é real é uma exigência 

do pensamento humano, desarmando possíveis ameaças.  

Retomando as concepções de discurso conforme Melo (2009, p. 3), temos 

ainda: c) Fairclough (2001) o discurso é uma prática social reprodutora e 

transformadora de realidades sociais e o sujeito está propenso ao moldamento 

ideológico e lingüístico, mas também age como transformador de suas próprias 

práticas discursivas. Sua maior contribuição foi a criação de um método para o 

estudo do discurso (MAGALHÃES, 2005, p. 3). d) Para Maingueneau (2005, p.15) o 

discurso não opera sobre a realidade das coisas, mas sobre outros discursos e todo 

enunciado de um discurso se constitui na relação polêmica com outro. 

Percebe-se nestas várias significações que o discurso ultrapassa as 

significado da língua, mas também valoriza uma série de outras manifestações 

humanas (excetuando-se a estruturalista). Com isso, dois campos da lingüística 

estruturam-se ao redor do discurso: A Análise do Discurso (AD) e a Análise Crítica 

do Discurso (ACD), conforme veremos a seguir. 

 Pode-se considerar que o marco inicial da Análise do Discurso decorra de 

Harris (Discourse analysis, 1952), rompendo com o modelo estruturalista, mas ainda 

sem a reflexão sócio-histórica (BRANDÃO, 1994 apud FLÔRES et al, 2006, p. 125). 

Contrastando com essa idéia inicial têm-se os estudos de Émile Benveniste (1974) 

que expõe ou inscreve o sujeito ao seu enunciado, numa clara relação entre locutor- 

enunciado- mundo (BRANDÃO, 1994 apud FLÔRES et al, 2006 p. 125).  

Estas bases serviram para que em 1969 Michel Pêcheux publicasse Análise 

Automática do Discurso vindo a se denominar de Análise do Discurso (AD) (MELO, 

2009, p.4).  

Tal concepção provém de uma espécie de ruptura e aversão a Análise do 

Conteúdo7. É conhecido que na Análise do Discurso, não se considera o social como 

                                                 

7 A Análise de Conteúdo tem no rigor metodológico e na objetividade seus parâmetros para validar 
sua análise. Conforme Rocha; Deusdará. (2005, p. 309) é “[...] um modelo duro, rígido, de corte 
positivista, herdeiro, como dissemos, de um ideal preconizado pelo Iluminismo. Centra-se, sobretudo, 
na crença de que a “neutralidade” do método seria a garantia de obtenção de resultados mais 
precisos. Essa busca se caracteriza inicialmente pelo equívoco clássico de associar análise 
quantitativa e “objetividade”, algo que pode ser observado no grande número de estudos pautados 
por essa orientação. Mais que isso, há sempre um patrulhamento no sentido de não só preservar a 
objetividade, mas também afastar qualquer indício de “subjetividade” que possa invalidar a análise”. 

 



  

a soma de personalidades individuais visto que cada pessoa possui uma 

consciência em relação ao seu meio e os discursos representam as relações que as 

pessoas estabelecem com o meio e com os outros.  

Já na década de 1970, na Grã-Bretanha, um grupo de pesquisadores 

desenvolveu uma abordagem conhecida como lingüística crítica (MAGALHÃES, 

2005, p. 2). Em 1979, os britânicos Fowler, Hodge e Kress, publicam Language and 

Control, emergindo com uma nova vertente, a chamada Análise Crítica do Discurso 

(ACD), denominada assim, visto que defende ser uma prática transformadora da 

sociedade e valorizando o trabalho do analista como interventor social (MELO, 2009, 

p. 9). 

 

Com efeito, as influências mais importantes para Análise Crítica do Discurso 
(ACD) têm sido as teorias sociais de Foucault, Bordieu, Althusser e 
Habermas e a teoria linguística sistêmico-funcional, todos preocupados em 
relacionar os processos de produção textual com a interpretação da prática 
social (COULTHARD, 2008 apud CRUZ, 2009, p.54 ) 
 
 

Diante disso, o aspecto crítico da ACD vem ao encontro de uma série de 

questionamentos. Caldas-Coulthard; Coulthard (1996, apud MAGALHÃES, 2005, p. 

5) falam do propósito político da ACD e sua contribuição social de transformação do 

mundo.  Widdowson (2000 apud MAGALHÃES, 2005, p. 5) rebate esta informação 

de modo a afirmar a neutralidade de seus estudos: “Eu não tive nenhum 

compromisso com uma causa: meu propósito não foi expor, mas explicar; não foi 

descobrir um propósito sinuoso, mas tentar entender o que havia nos textos que 

resultava em determinadas interpretações [...]”.  

Diante destes argumentos surge a dúvida. Consegue a ciência ser neutra e 

sem relações de poder? Assim sendo, na ACD é dada importância às implicações 

que o próprio pesquisador desenvolve nas atividades. Problematiza-se, além do 

inquérito proposto, a própria pergunta, visto ser o pesquisador, influente nas 

realidades apontadas. Na verdade, conforme Rocha; Deusdará (2005) há duas 

realidades: a que o pesquisador está produzindo e a dos saberes dos entrevistados. 

Concebe-se também sobre estes moldes, que os resultados obtidos não são 

revelações de verdades ocultas, mas sim a expressão de como a hipótese se 

formulou, obviamente sem afastar-se das falas e enunciações. 

 



  

3.3 Procedimentos técnicos 

 

 

Após o processo de qualificação e semi-estruturação da pesquisa – 

construção do projeto de pesquisa - verificou-se possíveis faltas e 

complementações, incorporadas agora como fases no desenvolvimento desta 

pesquisa. Dessa maneira, faz-se referência nos procedimentos técnicos às etapas 

teóricas e práticas que possibilitaram a análise final dos resultados. 

A primeira etapa consistiu em promover um aprofundamento teórico através 

da leitura e pesquisa bibliográfica, que garantisse fundamentar conceitos 

norteadores ao encontro de um único viés com a finalidade de não apontar 

contradições entre perspectivas, idéias e reflexões. 

Dentre os conceitos-chave empregados no referencial teórico está o de 

percepção ambiental. Procurou-se buscar seu entendimento através de um histórico-

filosófico vinculado à fenomenologia. Neste sentido, a leitura incluiu clássicos da 

filosofia e obras que nos remetessem à origem e difusão destes estudos. Com intuito 

de situar tal assunto no enfoque geográfico, procurou-se estabelecer o paralelo: 

percepção, filosofia, fenomenologia e Geografia.  Retomam-se neste instante as 

implicações da Geografia Humanística, da Percepção ou do Comportamento. 

Autores como Y Fu Tuan foram resgatados a fim de proporcionar um leque de 

concepções sem perder o foco da idéia proposta na pesquisa.  

Após este entendimento, procurou-se verificar como diversos autores 

trabalham no campo da percepção e como as pesquisas na área ganham 

andamento nesses moldes nos dias atuais. Esta etapa foi fundamental na medida 

em que trouxe auxílio metodológico, inclusive garantindo as bases para os níveis de 

investigação apresentados e que foram resgatados de Vicente Del Rio (1999). 

Em continuidade, os objetivos indicados nesta investigação impuseram que 

se verificasse a que andamento encontra-se a problemática ambiental atual em seus 

níveis locais a globais e as implicações que estão ocorrendo no campo da 

sustentabilidade (histórico, político e social). Delinearam-se estes assuntos também 

em relação às condutas tomadas pelas empresas e órgãos públicos numa análise 

reflexiva e crítica. Por fim, apresentou-se um embasamento sobre a relação entre 

ecologia e cidadania. Foi pretensioso que os capítulos ligados ao enfoque ambiental 



  

se mesclassem numa espécie de cotejamento entre os assuntos, a fim de que as 

relações entre eles fossem facilmente estabelecidas. 

A próxima etapa do trabalho foi um resgate histórico e geográfico do 

município de Balneário Camboriú. Para tanto se promoveu uma caracterização geral 

do município foco da pesquisa a fim de levantar dados de localização, aspectos 

históricos, econômicos e de população. De suma importância foi a garantia de 

informações relacionadas a aspectos naturais, tanto relativos à conservação e 

manutenção quanto os referentes à problemática ambiental do município. Estas 

informações locais foram colhidas com o auxílio de livros, periódicos, sites, teses e 

dissertações, bem como através de visita a Secretaria de Meio Ambiente Municipal.  

A fase seguinte consistiu na efetivação dos dois níveis de investigação: a 

percepção indireta e a percepção em campo. 

 

 

3.3.1 Primeiro nível de investigação: a percepção indireta 

 

 

Embora a veiculação dos meios de comunicação e de informes publicitários 

exerça influência maior sobre pessoas que não possuem intimidade com o lugar, 

também completam a percepção dos moradores locais. A escolha destas categorias 

de análise veio a tornar-se significativa para a pesquisa, visto que este meio de 

difusão de informações tem largo alcance e poder de influencia sobre o público, 

pois, conforme Fairclough (2001, p. 151 apud Tavares, 2005, p. 12) 

 

A comodificação, a expansão do consumismo e a marketização têm efeitos 
generalizados sobre as ordens de discurso, variando de uma reestruturação 
penetrante de ordens de discurso institucionais, sob o impacto do movimento 
colonizador do discurso da publicidade, do mercado e da administração, até a 
ubíqua “relexicalização” de público, clientes, estudantes e assim por diante 
como “consumidores” ou “fregueses”. 

 

 Os jornais podem acarretar em certo nível de influencia muito significativo 

visto que passam uma idéia de imparcialidade e de descrição dos fatos reais. Além 



  

disso, com a emergência dos problemas ambientais, é comum que as informações 

sobre ecologia estejam exacerbadas perante a mídia provocando até mesmo uma 

espécie de modismo. Além disso, estes materiais permitem uma materialização dos 

discursos, de modo que 

 

A Análise Crítica do Discurso está interessada em compreender tanto efeitos 
sociais nos textos como efeitos sociais dos textos (FAIRCLOUGH, 2004), 
chamando atenção para o fato de que as pessoas respondem aos textos de 
forma ativa, interessada e transformadora. Dessa forma, o foco da discussão 
muda para as possibilidades de construção de sentidos e de ação social e 
permite pensar em quais são os contextos que garantem efetiva participação 
na sociedade (MARTINS et al, 2008, p.7). 

 

Em conseguinte a esta contextualização, no primeiro nível de investigação, 

foram pesquisadas as campanhas ambientais (de conscientização, educativas e 

preventivas) ligadas a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, com o tema rio 

Camboriú. Foram pesquisados impressos, panfletos, informes e campanhas 

municipais destinada a variados públicos. A cidade escolhida mantém alto potencial 

turístico, advindo de sua localização litorânea. Para tanto, estes documentos 

serviram para suprir a necessidade de refutação da hipótese levantada de que as 

impressões repassadas por estes meios possam produzir visões estereotipadas e 

mascaradas sobre a qualidade da água. Por trata-se de uma economia 

fundamentalmente vinculada a atração de turistas, a idéia de uma cidade com 

conflitos ambientais poderia expulsar aqueles que chegam em função de suas 

belezas naturais. 

Estas informações foram colhidas em duas visitas ao Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Camboriú e à SEMAM, Secretaria do Meio Ambiente de 

Balneário Camboriú. Também foram arrecadadas informações advindas da EMASA, 

Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú.  Preferiu-se uma 

investigação atual sem um acompanhamento histórico das campanhas municipais. 

Registros em jornais de circulação local também foram pesquisados. 

 

 

 



  

3.3.2 Segundo nível de investigação: a percepção em campo 

 

 

Esta etapa corresponde à aplicação de questionários abertos e estruturados 

que foram aplicados no período de janeiro de 2011 a maio de 2011. Este período 

coincide com um maior fluxo de turistas na região, o que veio a tornar-se 

conveniente para os moldes da pesquisa, que exigia a entrevista também com 

turistas.  

Os vários atores sociais do município, foram organizados em classes, visto a 

necessidade de quantificar dados e de considerar a representatividade de suas 

relações com o meio em questão, mas não necessariamente, unindo um conjunto de 

percepções iguais. Opta-se por seguir a mesma classificação de Del Rio (1999): 

grupo dos moradores, grupo dos que lá trabalham ou estudam apenas e grupo de 

usuários eventuais.  

Inicialmente, a pesquisa tinha como intuito aplicar questionários de maneira 

aleatória no município. No entanto, com o andamento da pesquisa percebeu-se a 

necessidade de que os inquéritos fossem aplicados a pessoas que em algum 

momento passam ou visualizam o rio Camboriú. Como as questões são subjetivas, 

aquelas pessoas que pouco ou nenhum contato visual mantinham com o rio em seu 

dia a dia, não o citavam ou não respondiam as questões ligadas a ele, dando 

prioridade a outro elemento natural. Com isso, os questionários aplicados até então 

foram eliminados e novos foram reaplicados, desta vez, direcionados a um público 

alvo que foi questionado anteriormente sobre a localização do rio.  

Com isso, foram distribuídos aleatoriamente um total de 40 questionários 

contendo 12 questões, entre elas a identificação do entrevistado (sexo, idade e 

escolaridade), seu nível de relacionamento com o município e as perguntas 

ambientais em si. Optou-se pela não identificação nominal dos partícipes visto que 

os inquéritos em si já causam estranheza nos mesmos e também certa 

desconfiança. Considera-se que o número de questionários aplicados se fez 

suficiente, uma vez que conseguiram dar retorno aos objetivos específicos propostos 

e as respostas por vezes começaram a se repetir. 



  

Os inquéritos tinham por finalidade conhecer a percepção ambiental de atores 

sociais do município em três grupos - 1) moradores; 2) apenas trabalhadores ou 

estudantes no município; 3) usuário eventual ou turista - ; entender a importância 

que as pessoas dedicam ao meio ambiente; conhecer a situação do rio perante as 

acepções destes indivíduos e se campanhas ambientais realmente exercem função 

satisfatória nas percepções ambientais dos sujeitos e nas suas ações de cidadania. 

 

 

3.3.3 Compilação e análise dos resultados: 

 

 

Após a realização dos dois níveis de investigação, a próxima etapa 

correspondeu à compilação e análise dos dados alcançados. Portanto, esta fase 

correspondeu à verificação dos materiais obtidos tanto na percepção indireta quanto 

na percepção em campo.  

A averiguação dos materiais advindos do primeiro nível de investigação 

representa uma pesquisa teórica e reflexiva. Tais ações foram estabelecidas para 

que posteriormente fossem relacionadas com os questionários. 

Para tanto, cada um dos questionários aplicados foram analisados, mas 

inicialmente, agrupados em três grandes grupos8. Desta etapa mais superficial 

partiu-se para a interpretação individual de cada questão, transcrevendo algumas 

respostas satisfatórias à própria pesquisa visando seu enriquecimento. Como se 

optou por não identificar o entrevistado através de nome próprio (para facilitar a 

opinião nas respostas) procurou-se identificar os indivíduos citados por letras (por 

exemplo: Sujeito 1; Entrevistado 2). 

A subjetividade das perguntas do questionário proporcionou certa dificuldade 

no agrupamento dos dados obtidos para análise: Mesmo com a individualização dos 

                                                 

8 Baseados na classificação de Vicente Del Rio (1999), os questionários foram classificados em: 1) 
Grupo dos moradores; 2) Grupo dos que lá trabalham ou estudam apenas e; 3) Grupo de usuários 
eventuais ou turistas.  



  

sujeitos em três grandes grupos, havia a necessidade de grupamento em relação às 

perguntas/respostas do questionário. Com isso não foi possível mesclar todas as 

questões por numeração, mas procurou-se unir conforme as respostas, em blocos 

(quadro1) que posteriormente vieram a tornarem-se eixos temáticos na análise dos 

resultados.  

 

Quadro 1: Relação entre assunto e pergunta dos questionários: 

 

 

Assuntos mencionados / Eixos 

temáticos 

 

Possíveis questões onde foram 

mencionados os assuntos 

 

I) Respostas referentes à natureza em 

geral no Município de Balneário 

Camboriú 

3) Para você como é a natureza em 

Balneário Camboriú?  

4) Qual elemento natural tem mais valor no 

município para você? Por quê? 

 

 

II) Respostas relativas ao Rio Camboriú 

5) Você sabe onde se localiza o rio 

Camboriú? Descreva o que você observa 

nele. 

6) Que sensação o rio Camboriú desperta 

em você? 

7) Quem deve cuidar do rio Camboriú?  

 Continua. 

 

 

 

 

 

 



  

Continuação da tabela 1: Relação entre assunto e pergunta dos questionários: 

 

 

 

 

 

III) Respostas relativas às ações de 

cidadania 

8) Notou alguma preocupação dos órgãos 

gestores (Prefeitura, Secretaria de Meio 

Ambiente, etc.) ou empresas locais com o 

meio ambiente? Qual (Campanhas, 

panfletos, cursos, etc.)? 

9) Você considera importante a 

preocupação ambiental das empresas com 

relação a seus produtos (responsabilidade 

ambiental)? Por quê? 

10) Você daria preferência para uma 

 empresa comprometida com a questão 

ambiental? Por quê? 

11) Você pagaria mais caro por um produto 

que garantisse a responsabilidade 

ambiental? Por quê? 

Fonte: Trabalho de campo, 2011. 
Org: Frasson, V., 2011. 

 

Conforme o quadro é apresentada às referências de assuntos e as questões 

que muito provavelmente estes temas seriam mencionados. Discursa-se mais uma 

vez que a subjetividade das perguntas impôs que se agrupassem questões fora 

deste padrão. Quanto à questão doze9, esta opcional, foi agrupada conforme a 

resposta, em qualquer um dos eixos temáticos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9 A questão 12 instiga o entrevistado a expor mais alguma opinião que não conseguiu assentar em 
alguma das questões. Diz ela: Outras considerações que desejo escrever sobre o meio ambiente 
natural em Balneário Camboriú. 



  

3.4 Os sujeitos da pesquisa 

 

 

É significativo destacar que em estudos de percepção sob o enfoque 

metodológico abordado nesta pesquisa, as implicações advindas do pesquisador no 

desenvolvimento das atividades são fundamentais e influentes nas análises. Neste 

sentido, o pesquisador é apresentado como sujeito da pesquisa e gerador de uma 

realidade diferente das verificadas nos inquéritos, pois não possui relação íntima 

com o local. Pelo contrário, os sujeitos entrevistados foram divididos em categorias e 

terão níveis variados de relação com o lugar. 

É ciente que embora o Rio Camboriú compreenda dois municípios principais e 

distintos, foram focos dos estudos apenas os atores sociais do Município de 

Balneário Camboriú. Certamente seria de grande contributo que a pesquisa 

abrangesse também o município vizinho, visto surgir implicações também neste 

local. Entretanto, conforme disponibilidade de tempo e pela localização litorânea do 

município em questão, a ele foi dada prioridade de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS ATORES SOCIAIS NO 

MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU 

 

 

Este capítulo analisa os resultados obtidos com a pesquisa. Para tanto, será 

estruturado em dois blocos: O item 4.1 apresenta a análise da percepção indireta, 

compreendendo a avaliação de todo o material advindo de campanhas e projetos 

ligados ao rio Camboriú. Já no item 4.2 disserta-se sobre a percepção ambiental 

advinda dos questionários aplicados. 

 

 

4.1 Análise da Percepção Indireta 

  

 

Com o intuito de alcançar um levantamento de ações de 

conservação/preservação do rio Camboriú e outros elementos relacionados, como 

por exemplo, a mata ciliar, obteve-se a descrição das análises, conforme 

informações concedidas e também retiradas de panfletos e outros tipos de material 

de divulgação. Trata-se inicialmente de uma descrição simplificada de cada uma das 

ações, seus campos de atuação, pessoal envolvido, público alvo e formas de 

divulgação. Posteriormente, ter-se-á uma análise crítica e generalizada, buscando 

um olhar investigativo do material, tendo como sustentáculo alguns autores.    

Em primeiro lugar, é conveniente elucidar sobre o Instituto IDEIA (Instituto de 

Desenvolvimento e Integração Ambiental), responsável por importantes projetos 

ambientais no Município de Balneário Camboriú, entre outros. O Instituto surgiu no 

ano de 2005 e possui sede na Cidade de Camboriú (SC). É uma instituição não 

governamental que atua tanto no Município quanto no âmbito nacional e é parceiro 

do Comitê do Rio Camboriú em muitos projetos. 

O projeto principal da organização é chamado de olho na mata ciliar. 

Conforme dados disponibilizados no site oficial do instituto, é atualmente 



  

desenvolvido com o apoio e patrocínio do Banco do Estado de Santa Catarina 

(BESC). A proposta visa a recuperação de áreas degradadas na Bacia Hidrográfica 

do Rio Camboriú, com envolvimento da comunidade. A instituição procura incentivar 

o trabalho voluntário, sensibilizando os cidadãos quanto às responsabilidades de 

cada um diante dos conflitos ambientais. 

A primeira fase do projeto abrange ações em toda a bacia hidrográfica do Rio 

Camboriú. Já em Balneário, as atividades foram de implantação de placas de 

identificação de áreas de reflorestamento ou recuperadas pelo IDEIA, mutirão de 

limpeza do rio, palestras nas redes públicas de educação e investigação de 

denúncias.  

Outra iniciativa do Instituto IDEIA é a Cartilha do Rio Camboriú. O material foi 

elaborado com a finalidade de divulgar os problemas diagnosticados na Bacia 

Hidrográfica do Rio Camboriú e é oferecido pelo próprio Comitê Camboriú e tem o 

apoio do Instituto Federal Catarinense e patrocínio da Secretaria de Estado e do 

Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS). O material aborda a função e 

composição do Comitê Camboriú; a explicação de como surgem as nascentes; a 

importância da mata ciliar; a legislação sobre recursos hídricos; o esclarecimento 

sobre o Projeto Produtor de Água; as potencialidades e desafios do Rio Camboriú; 

de como a comunidade pode fazer para auxiliar na preservação e conservação do 

rio e os contato dos órgãos ambientais municipais, estaduais e federais para 

encaminhamento de denúncias (IDEIA, 2011). A cartilha e um mapa foram lançados 

no dia Mundial da Água no ano de 2010. As figuras 11 e 12 apresentam 

respectivamente a capa da cartilha e o mapa de uso do solo, contido no material. 

Assim, o material foi divulgado e distribuído a partir de março de 2009 à 

comunidade e em escolas, em comemoração ao Dia Mundial da Água. Com efeito, o 

material assume grande responsabilidade sócio-ambiental, pois divulga conflitos 

existentes em relação ao rio, entre eles, em Balneário Camboriú e atenta a 

comunidade a exigir do Poder Público ações para o consumo e preservação dos 

recursos hídricos.  

 



  

 
Figura 11: Capa da Cartilha sobre a Bacia Hidrográf ica do Rio Camboriú. 
Fonte: Comitê Camboriú, 2010.  

 

 

Outro projeto analisado é o Programa Terra Limpa de Educação Ambiental da 

Prefeitura de Balneário Camboriú através da Secretaria do Meio Ambiente de 

Balneário Camboriú (SEMAM). Iniciado em 1997 e permanente até os dias atuais, 

estabelece novas campanhas de educação ambiental a cada ano. Algumas das 

ações do projeto são: trabalhar com a coleta seletiva de materiais recicláveis, o Rio 

Camboriú, a Mata Atlântica entre outras questões, com alunos do ensino 

fundamental até a oitava série. “O projeto pretende despertar nos estudantes e na 

comunidade, práticas de preservação do meio ambiente e melhorias da qualidade de 

vida, estimulando a responsabilidade no âmbito escolar, domiciliar e nos 

ecossistemas locais” (PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2010). 

O projeto conta também com um blog para divulgar informações e notícias. A 

figura 13 mostra um dos materiais de divulgação do projeto. 

   



  

 
Figura 12: Mapa contido na Cartilha sobre a Bacia H idrográfica do Rio Camboriú. 
Fonte: Comitê Camboriú, 2010. 
 

  

Em continuidade, no ano de 2010 a Prefeitura de Balneário Camboriú, 

juntamente com as secretarias de Educação e Meio Ambiente e com o apoio de 

entidades como Emasa, Comitê Camboriú, ONG Idéia, Sindicato da Habitação 

(SECOVI), Câmara de Dirigentes Logistas de Balneário Camboriú (CDL) e AMPE, 

realizaram o concurso Rio Vivo. O mesmo, de desenho e frase, com o tema 

Preservação e Conservação do rio Camboriú e afluentes, contaram com 4.240 

alunos de escolas estaduais e municipais em três modaliades: PIAVA (do 2º ao 5º 

ano), ROBALO (do 6ºao 9º ano) e PARATI (CEJA- escola de jovens e adultos). 

Para o concurso, os alunos foram preparados com material informativo, 

distribuído nas unidades escolares: Cartilhas e mapas da bacia hidrográfica do Rio 



  

Camboriú, DVD das nascentes do Rio Camboriú e CD com fotos dos rios da bacia 

hidrográfica, além de diversas atividades pedagógicas voltadas ao tema. 

   

  

 
Figura 13:  Panfleto de divulgação do Programa Terra Limpa.  
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente de Balneário Camboriú, 2010. 

 

 

Constam como objetivos do concurso e das atividades: Conhecer a bacia 

hidrográfica do rio camboriú; Destacar a importância dos afluentes do rio Camboriú; 

Divulgar o Comitê rio Camboriú; Estimular o professor a desenvolver, dentro do 

conteúdo curricular, uma programação que contextualize a questão ambiental 

voltada aos recursos hídricos; Sensibilizar a comunidade para que adotem atitudes 

ambientalmente responsáveis em relação a gestão dos recursos hídricos,  

Informar sobre o papel da Emasa - Empresa Municipal de Água e Saneamento 

(Prefeitura de Balneário Camboriú, 2011). A premiação ocorreu no dia 4 de junho 

para celebrar o dia do Rio Camboriú e a abertura da Semana do Meio Ambiente. 



  

Também tem grande destaque o projeto Produtor de Água10. Semelhante a 

iniciativa implantada na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos (Torres; 

Czarnobay; Coelho, 2009), “O programa consiste na gestão integrada dos recursos 

hídricos, através do uso racional, o aumento da oferta e a melhoria da qualidade da 

água na bacia hidrográfica do Rio Camboriú” (Prefeitura de Balneário Camboriú, 

2011). Compõem o programa, a Emasa, a Agência Nacional de Águas (ANA) e mais 

oito instituições: Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de SC, IFECTC – 

Campus Camboriú, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, Municípios de 

Camboriú e Balneário Camboriú, Instituto de Conservação Ambiental The Nature 

Conservancy do Brasil, Instituto de Desenvolvimento e Integração Ambiental (IDEIA) 

e a Bunge. 

A proposta visa a manutenção e conservação de Áreas de Preservação 

Permanente, amainadas em propriedades rurais localizadas ao longo do Rio 

Camboriú e afluentes. Aos proprietários que aderirem ao programa serão 

concedidos incentivos financeiros (o projeto não é obrigatório). Dessa forma,  

 
Os produtores serão recompensados de acordo com a área preservada, que 
não foi utilizada para fins agrícolas”, explica Kelli Dacol, coordenadora do 
projeto. “Assim, a ação poderá ser concretizada de forma sustentável e elevar 
o nível de cobertura vegetal, contribuindo para a regularização hídrica da 
bacia, sem causar prejuízos sociais e econômicos aos produtores rurais 
(TORRES; CZARNOBAY; COELHO, 2009). 
 

Além disso, a proposta garante também à adequação ao Código Florestal 

Brasileiro que prevê larguras mínimas para áreas de preservação permanente. A 

implementação do programa encontra-se em fase final, restando apenas a definição 

das propriedades e do valor do pagamento que será efetuado a elas. 

Como grande parte dos projetos ligados a interesses variados (econômico 

versus ambiental), há divergências quanto a sua eficácia e compensação. De um 

lado, os trabalhadores rurais têm apresentado boa aceitação ao projeto que é 

divulgado a esta classe junto ás reuniões sindicais. Para eles, será compensador o 

                                                 

10 O programa Produtor de Água é desenvolvido pela Agência Nacional de Águas (ANA) e está sendo 
desenvolvido em importantes bacias hidrográficas brasileiras. Trata-se de uma adequação a uma 
tendência mundial de pagamento por serviços ambientais (PSA), ajustado ao princípio provedor-
recebedor que prevê bonificação aos usuários que geram externalidades positivas em bacias 
hidrográficas. 



  

ganho com o projeto, deixando de plantar às margens do rio. Por outro lado, há 

quem não concorde com os benefícios do projeto, pois os trabalhadores rurais estão 

localizados em área irregular e não deveriam ser recompensados financeiramente 

por isso.  

Este acervo de projetos parece articular em grande parte, discursos 

politicamente corretos baseados na educação ambiental e também formas de conter 

emergencialmente a degradação em torno do rio. Analisar estes textos nos permite 

inferir como seus efeitos atingem os sujeitos ao qual são direcionados, podendo até 

mesmo conduzir condutas e posteriormente serão fortalecidos em comparação com 

os questionários aplicados. Sobre esse assunto, Tuan (1980), menciona que no 

nível de atitudes e preferências de grupos no que se refere a questão ambiental, é 

necessário conhecer a história cultural e a experiência no contexto de seu ambiente 

físico). 

Com isso, os programas configuram-se na maioria, em torno da lógica de que 

todas as ações desprendidas sobre o Rio Camboriú no Município de Balneário 

Camboriú, pouca ou nenhuma representatividade terão se não incorporadas no 

âmbito da bacia hidrográfica. Apesar do Comitê da Bacia estar ativamente inserido 

no contexto dos programas ambientais, verificou-se maior representatividade da 

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú se comparada à Prefeitura de Camboriú. 

O fato pode ser justificado visto que embora a degradação das águas prejudique as 

duas cidades, economicamente, Balneário Camboriú sofre os maiores contrapontos. 

Por se tratar de um Município essencialmente turístico, as calamidades enfrentadas 

no período de veraneio como problemas de abastecimento de água, ineficiência de 

esgotos e o péssimo odor advindo do rio são experimentadas constantemente como 

um ponto a desfavorecer a economia sazonal. Portanto, a gestão integrada permeia 

todas as intenções.  

No entanto, a sensibilidade coletiva pode vir a evidenciar uma lógica um tanto 

contraditória: as atitudes ambientais em relação ao rio proporcionam garantia da 

sustentabilidade do Município, impulsionando uma boa imagem para atração de 

turistas. Os visitantes por sua vez seriam merecedores de ações de caráter 

ambiental, não verificados como público alvo nos levantamentos obtidos. 

Outro ponto de destaque são as ações de educação ambiental com 

estudantes de ensino público, como o Terra Limpa. Embora ações emergenciais 



  

possam representar medidas impulsionadoras para uma consciência ecológica, 

sozinhas não garantem a efetivação de tal. Para concretizar uma efetiva educação 

ambiental, é necessário ultrapassar a concepção adestradora. Deve-se ensinar a 

criança, desde a infância, a observar a natureza, valorizá-la e despertar um 

sentimento de respeito com a mesma. Este primeiro passo corresponde a etapa 

impulsionadora para consciência ecológica, que deverá por sua vez, ser explorada 

nos ensinos fundamental e médio. Nesse segundo momento, o aluno, nas aulas de 

Geografia ou qualquer outra disciplina (visto que o tema é interdisciplinar) ou 

tratando-o como tema transversal, aprenderá as razões e os processos da dinâmica 

da natureza.  

Para tanto, Krasilchik, (1986, apud, TROPPMAIR, 1989, p. 237) diz que a 

Educação Ambiental exige criticidade e participação 

 

Para que a educação ambiental atinja plenamente seus objetivos, alguns 
aspectos devem ser considerados: propiciar aos alunos uma sólida base de 
conhecimentos, que lhes permite obter e usar criticamente informações, 
evitando que possam tomar decisões baseadas em dados errados ou 
incompletos, frequentemente divulgados pelos veículos de comunicação em 
massa. Porém, apenas o conhecimento é insuficiente. A base da educação 
ambiental reside no envolvimento e participação. Além de poder processar 
devidamente as informações recebidas, o aluno deve também ser capaz de 
analisar, discutir e tomar decisões sobre problemas de valor, indo além da 
mera expressão de sentimentos, ou seja: tomar efetivamente posições e agir.  

 

Se não considerarmos a necessidade de uma análise estrutural, corre-se o 

risco de eternizar uma concepção de educação ambiental atrelada a uma lógica 

instrumental e reflexa. Desse modo, afasta-se a busca por uma ação educativa 

eficiente na tomada de consciência ambiental de modo que “[...] reproduzem-se os 

equívocos da sociedade hodierna e impede-se que a ação educativa seja um dos 

pilares na construção de processos democráticos e participativos, voltada para a 

qualidade de vida e a consolidação de nova relação sociedade-natureza [...]” 

(LOUREIRO, 2000, p. 13). 

A participação também pode ser mais bem assimilada quando se parte do 

contexto social vivido pelo educando, sendo fundamental que se respeite aquilo que 

o aluno sabe e vivencia. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais, os 

PCNs, (BRASIL, 1998) no contexto dos estudos geográficos, procuram considerar a 

possibilidade de que os educandos compreendam sua posição nas interações da 



  

sociedade com a natureza e que sintam valorizadas suas experiências e seus 

cotidianos como uma conquista da cidadania 

 

É fundamental que o espaço vivido pelos alunos continue sendo o ponto de 
partida dos estudos ao longo do terceiro e quarto ciclos e que esse estudo 
permita compreender como o local, o regional e o global relacionam-se nesse 
espaço (BRASIL, 1998, p. 30). 

 

Diante disso, a discussão em torno da educação ambiental procura surtir 

efeitos na ação político/transformadora da sociedade. Assim, é fundamental fugir de 

uma questão historicamente nos cedida e que reduz esta construção a ações e 

atitudes meramente conservacionistas ou “a restringe ao campo do 

condicionamento, do adestramento, do treinamento” (CARVALHO, 1992, p. 33 apud 

VARGAS, 2005, p. 73). 

Cabe então à educação ambiental, ter um caráter transformador. Para tal, 

deve progressivamente, buscar a formação de valores e a intimidade com o 

cotidiano das pessoas, valorizando e despertando a percepção dos problemas e o 

envolvimento com a sua resolução. 

 

 

4.2 Compreensão da percepção ambiental dos grupos  

 

 

Para o desenvolvimento desta etapa de dissertação, os assuntos 

mencionados, ou seja, os eixos temáticos empregados para categorizar os 

inquéritos aplicados, subsidiam a análise da percepção ambiental de atores sociais 

do Município de Balneário Camboriú. Dessa forma, buscaram-se significações em 

três níveis: I) a percepção sobre a natureza em geral na cidade; II) a percepção do 

Rio Camboriú, e; III) a percepção ambiental conduzindo ações de cidadania. Cabe 

salientar que no nível II foi intenção estabelecer relações entre a percepção indireta, 

abordada no capítulo 4.1 da presente pesquisa. Também se destaca que nem 

sempre foram citadas no corpo do texto, todas as respostas informadas nos 

questionários, e sim, as mais aceitáveis para a finalidade de exemplificar as 

análises.  



  

A partir deste entendimento, tem-se primeiramente a identificação dos sujeitos 

quanto ao sexo, idade e escolaridade e a caracterização dos mesmos quanto a suas 

relações11 com o município (tabela 1). 

  

Tabela 1: Perfil dos sujeitos entrevistados 

 

Questionário 

 

Sexo 

 

Idade 

 

Escolaridade 

 

Relação com o 
Município 

1 M 28 ESC Morador 

2 F 37 PG Usuário EV/TU 

3 M 30 PG Morador 

4 M 30 ESI Apenas TR/ES 

5 M 24 ESI Usuário EV/TU 

6 F 27 PG Usuário EV/TU 

7 M 28 ESC Usuário EV/TU 

8 M 29 EMC Usuário EV/TU 

9 F 21 ESI Usuário EV/TU 

10 M 29 ESI Usuário EV/TU 

11 F 18 EMC Apenas TR/ES 

12 F 44 PG Usuário EV/TU 

13 F 37 PG Usuário EV/TU 

* As abreviaturas constam na lista de siglas e abreviaturas, no início do trabalho. 

Optou-se por fazer uma seleção de questionários em função de relevância, ou 

seja, foi coletado um número maior de questionários do que os apresentados acima. 

Todavia, em razão da semelhança nos discursos e para tornar mais sintética as 

análises, foram selecionados os inquéritos mais significativos. 

 Parte-se dessa forma para a análise do primeiro eixo temático que avalia a 

percepção sobre a natureza em geral em Balneário Camboriú. No que diz respeito a 

primeira pergunta ao qual averiguava, Para você como é a natureza em Balneário 

                                                 

11 O nível de relação do sujeito com o município consta na tabela de forma abreviada. Seus 
significados estão na lista de siglas, na página 6 deste trabalho. 



  

Camboriú?, pode-se concluir que de forma geral, as respostas falaram em escassez 

de áreas verdes e excesso de “concreto”, prédios e construções (figura 14). 

 

 

 
Figura 14: Vista da elevada verticalização em Balne ário Camboriú, SC. 
Fonte: FRASSON, V., 2011. 
 

 

Mesmo sendo uma cidade notoriamente verticalizada, Balneário Camboriú 

encontra-se com poucos pontos de área verde, principalmente na sua área central 

(Sujeito 1). 

Não tenho conhecimento de todo o município, porém as áreas que conheço 

tenho a impressão de estar somente rodeado de prédios e moradias. Existe poucas 

árvores e a mata ao longo do rio já quase não existe (Sujeito 7). 

BC é uma cidade tipicamente conhecida pelas construções de arranha-céus, 

pouco se fala sobre a natureza [...] (Sujeito 5). 

É cheio de prédio, não vejo muita natureza (Sujeito 8). 



  

É escassa. Em Balneário Camboriú falta área verde, lá tudo vira concreto 

(Sujeito 6). 

O desenvolvimento descontrolado da cidade está praticamente ofuscando 

essas riquezas naturais (Indivíduo 13). 

Alguns indivíduos lembraram que ainda restam áreas preservadas: “O que 

ainda resta é muito bonito” (Sujeito 9)  e; “Bela, nos lugares que ainda predomina 

(Sujeito 11). 

A lembrança da praia como elemento natural não foi significativo e quando 

citada, ocorreram suspeitas quanto a sua condição, por exemplo: A praia é 

conhecida por não ser muito limpa (Sujeito 5). 

Entretanto, embora houvesse a não percepção da praia na pergunta número 

três, a questão quatro já garantiu que grande parte das respostas a citassem. Isso 

porque se pode apreender que a maioria dos entrevistados associou o termo “valor”, 

citado na pergunta, à questão econômica. Assim, a questão quatro perguntava: Qual 

elemento natural tem mais valor no município para você? Por quê?. De tal modo, a 

praia central, foi referida no que diz respeito à sua valoração, não como patrimônio 

natural, mas sim estritamente vinculada à atração de turistas, favorecimento da 

economia e geração de renda, como comprova as seguintes citações: 

A praia, é nela que se ampara o turismo. (Entrevistado 2). 

[...] e a praia por causa de sua economia turística. (Entrevistado 3). 

A praia. Ela trás o turismo, e aquece a economia do município. ( Entrevistado 

10). 

Mar: por ser o grande atrativo. (Entrevistado 4). 

 Neste caso, é possível entender que a praia foi citada apenas quando o 

termo sugeriu uma vinculação do elemento natural à conjuntura econômica, 

descaracterizando-a como parte de um sistema integrado a outros elementos 

naturais e que deve ser protegida e conservada de igual forma. Isso pode também 

ser visto na percepção de um dos indivíduos, quando analisada a resposta da 



  

questão doze12, Outras considerações que desejo escrever sobre o meio ambiente 

natural em Balneário Camboriú: Nasci ali, gostaria que mantivesse um contato mais 

natural da praia, vejo um grande sentido comercial. O indivíduo (3) faz um apelo que 

emana afetividade, visto ser nascido no Município.  

Nesse sentido, acredita-se que os discursos dos indivíduos caracterizam-se 

pela configuração atual com seu meio em condições particulares e próprias. 

Podemos crer que as percepções críticas a um ambiente natural só foram 

fortalecidas quando vinculadas a um benefício, a um valor, a uma utilidade 

individual. A necessidade de um objetivo concreto na preservação é percebida. 

Nesse sentido, os preceitos da educação ambiental acabam por ser contidos e 

transformados em utilidade concreta, pois o principio da prevenção/precaução, ou 

seja, manter os recursos naturais às gerações futuras parece muito menos inserido 

nas respostas do que a preservação da praia porque é economicamente 

significativo. O preservar/precaver parece estar muito mais inserido nas respostas da 

questão três. 

A valoração do ambiente natural em si foi percebida quando muitos dos 

sujeitos relataram a interpraias13 de grande valor, devido às condições naturais 

encontrar-se em melhor conservação, existir menor urbanização, garantindo uma 

imagem de belas e bem cuidadas paisagens (figuras 15, 16 e 17). Exemplifica-se 

com as seguintes respostas:  

A Interpraias. Pela beleza das praias. (Entrevistado 6). 

Porque são belíssimas e bem cuidadas. (Entrevistado 5). 

Também é possível fazer um contraponto sobre a preferência pela Interpraias 

à praia central em si. Embora o atrativo principal de turistas em época de verão seja 

a praia central, assim como os encantos sociais e comerciais de uma cidade grande, 

para os moradores, a fuga do excesso de informação e pessoas deste período 

                                                 

12 A indagação mencionada é referida fora do eixo temático específico, pois finaliza o questionário 
com o intuito de que o sujeito retomasse algo que não conseguiu inserir em alguma questão ou que 
possa ter formulado no decorrer do preenchimento. Pode assim, ter um sentido mais influenciado 
pelas outras questões, durante a construção das idéias.  

13 A Interpraias é uma rodovia que une os municípios de Itapema e Balneário Camboriú e 
compreende seis praias ditas alternativas.  



  

ocorre na Interpraias. O que se percebe é o que ocorre em muitos centros urbanos 

desenvolvidos, ou seja, o retorno do contato com a natureza. É uma relação 

topofílica, frequentemente associada à qualidade ambiental. Destaca Bachelard 

(1993 apud MARIN, 2003, p. 184) o que provoca a arquitetura nas grandes cidades 

 
Em caixas sobrepostas vivem os habitantes da grande cidade[...]. A casa não 
tem raízes. Coisa inimaginável para um sonhador de casa: os arranha-céus 
não tem porão. Da casa ao teto, as peças se amontoam e a tenda de um céu 
sem horizontes encerra a cidade inteira. À falta de valores íntimos de 
verticalidade, é preciso acrescentar a falta de cosmicidade da casa das 
grandes cidades. As casas, ali, já não estão na natureza. As relações da 
moradia com o espaço tornam-se artificiais. Tudo é máquina e a vida íntima 
foge por todos os lados.” 

 

 

 
 Figura 15: Região da Interpraias em Balneário Cambo riú/SC. 
 Fonte: FRASSON, V., 2010. 
 



  

 
 Figura 16: Região da Interpraias em Balneário Cambo riú/SC. 
 Fonte: FRASSON, V., 2010. 

 

 
 Figura 17: Região da Interpraias em Balneário Cambo riú/SC. 
 Fonte: FRASSON, V., 2010. 



  

Menos lembrados foram outros elementos naturais e ainda que considerados 

de valor, receberam críticas quanto à sua condição, como por exemplo: As poucas 

árvores que ainda restam (Entrevistado 7). Também relatados na percepção geral 

da natureza na cidade foram: a falta de mata ciliar - [...] e a mata ao longo do rio já 

quase não existe (Entrevistado 7); os morros -“O morro em torno da cidade por 

causa do ar [...] (Entrevistado 3); e a água – Com certeza a água, pois sendo 

elemento vital, deveria ser feita uma fiscalização mais minuciosa em relação a sua 

qualidade (Entrevistado 1). 

Observa-se através destas considerações que a problemática em torno da 

questão ambiental no Município é tratada como um fato. Os sujeitos têm 

consciência, de que a intensa urbanização agride de diversas maneiras os recursos 

naturais, a “natureza”, em Balneário Camboriú. Instaura-se frente a isso, a 

necessidade de vincular a prática de ações de preservação ambiental a valores 

cognitivos e afetivos com o lugar e também de maneira a não só vincular a questão 

ambiental à face economicista, mas também que permeiem a sustentabilidade do 

espaço, da comunidade, do Município até chegar a instâncias mais distantes.  

Em continuidade passa-se a percepção do Rio Camboriú, segundo eixo 

temático definido. Neste caso, verificam-se as percepções através de três 

indagações específicas (números 5, 6 e 7). A questão número cinco objetiva 

localizar e caracterizar o rio Camboriú: Você sabe onde se localiza o rio Camboriú? 

Descreva o que você observa nele. A descrição “poluído” transcorre em torno da 

maior parcela das respostas: 

Sim. Um rio poluído, fedido e cheio de esgoto (Entrevistado 6).  

Sim. Um monte de barcos e lanchas poluindo e acabando com a mata ciliar 

(Entrevistado 8).  

Sim, é bastante poluído (Entrevistado 2).  

Sim, ao norte do município, divisa com o município de Balneário Camboriú e 

Camboriú, observo ser usado como fonte econômica e turística e poluído 

(Entrevistado 3).  

Sim, na verdade não presto muita atenção nele, apenas acredito que ele não 

seja muito limpo (Entrevistado 5).  



  

No repertório destacado acima podemos generalizar que as descrições 

apontam seguramente a percepção da problemática em torno do rio. Do mesmo 

modo é enfatizado que o lançamento de dejetos residenciais e comerciais 

compromete suas boas condições como mencionado a seguir: [...] Parece mais um 

canal do que um rio (Entrevistado 7).  

Além da visível poluição do rio, o forte odor advindo do mesmo interfere nas 

concepções sobre sua conservação. Em vários momentos do dia e da noite, um 

forte odor emana nas proximidades do rio, influenciando e fortificando a idéia da 

poluição. Embora exista o fundamento de que o odor derive da estação de 

tratamento de esgoto14, é impossível, a não associação às águas do rio, como citado 

pelo sujeito em resposta a questão cinco: Mais ou menos. Apenas o localizo na 

barra sul, e o que consigo observar é o forte odor; e também: Muito próximo ao rio 

Camboriú o mau cheiro denuncia a descarada agressão ao meio ambiente. 

Em contraponto as idéias anteriormente relatadas, surge a descrição de um 

indivíduo morador referindo-se a questão cinco: Sim, rio relativamente limpo, com 

mata preservada. A não identificação dos aspectos negativos quanto a preservação 

do rio, abordadas anteriormente nos remete a identificar que um sujeito que mora no 

Município pode identificar condições favoráveis como reforço a sua ligação com o 

lugar, aumentando a afeição e a afetividade, avigorada também quando o mesmo 

sujeito confere um “ar romântico” a sua exposição da próxima questão em análise. 

Prosseguindo as avaliações, tem-se a questão número seis sendo: Que 

sensação o rio Camboriú desperta em você?  O termo “sensação”, de certa forma 

induz a uma amplitude de sentimentos, caracterizando a interrogação como aberta, 

livre e expondo o indivíduo a manifestar como os estímulos exteriores são 

interpretados e manifestados. Para a fenomenologia da percepção, a noção de 

sensação é fundamental e a sensação do sujeito é o principal interesse. As 

sensações para Merleau-Ponty (1999, p. 284) são relacionadas a experiência do 
                                                 

14 O odor, conforme a Prefeitura Municipal e a EMASA são advindos das lagoas de estabilização na 
antiga estação de tratamento de esgoto. “Segundo o diretor geral da EMASA, Ney Clivati,  a nova 
estação de tratamento de esgoto - ETE,  que se localiza no bairro Nova Esperança, com  
investimentos  na ordem dos R$ 22 milhões e prazo de término previsto para setembro de 2011, 
informa que o novo sistema denominado ‘lodo com aeração prolongada’ vai tratar o esgoto produzido 
por uma população estimada de 256 mil pessoas, com eficiência de 95%. A estimativa é de que a 
estação seja suficiente para atender a população até 2029” (Jornal dos Bairros). 



  

corpo: “A cor, antes de ser vista, anuncia-se então pela experiência de uma certa 

atitude do corpo que só convém a ela e a determina com precisão”.  

Com base nisso, embora os estímulos recebidos sejam os mesmos para 

todos os indivíduos que ali convivem como notado nos relatos anteriores as 

percepções resultaram em uma miscelânea. Em conformidade, alguns dos relatos 

apontam a indignação referente a problemática em torno do rio, bem como a 

urgência  na resolução do problema. 

Sensação de que precisamos melhorar a rede de esgoto da cidade e região 

(Entrevistado 4). 

De descuido, abandono, só está ali porque a natureza fez seu curso ali, pois 

se dependesse do ser humano já teria sido trocado seu leito (Entrevistado 7). 

Impotência diante de tantas coisas ruins que jogam nele, ex: esgoto 

(Entrevistado 11). 

Me pergunto é desta água que o município de Balneário Camboriú e 

Camboriú utiliza para capacitação? (Entrevistado 3). 

Outras respostas, mais dotadas de sentimento individual, expressam, por 

exemplo: “Preocupação” (Entrevistado 2)., “Nojo” (Entrevistado 6). e “Desespero” 

(Entrevistado 8).. Em outros casos, houve a falta de resposta ou, anunciada a 

condição “Nenhuma” (Entrevistado 5).. Ainda, retomando um fato descrito na análise 

da questão anterior, uma das respostas confere romantismo na sua descrição visto 

articular: Sensação de tranqüilidade, em meio a correria do dia a dia (Entrevistado 

1). 

A próxima indagação (sete) corresponde: Quem deve cuidar do rio 

Camboriú?. Foi pretensioso verificar a percepção dos indivíduos quanto a seus 

encargos ambientais, a importância da mobilização social e de reivindicação das 

responsabilidades de empresas e órgãos gestores.  

Em análise, pode-se concluir que na maioria dos questionários aplicados, as 

ações coletivas foram discriminadas e em poucos casos, a responsabilidade 

individual foi eximida ou não apresentada. A registrar:  

Todos, governo e comunidade (Entrevistado 6).  



  

Após desenvolvidas via políticas públicas devem iniciar todo o processo de 

valorização desse recurso (Entrevistado 2). 

Prefeitura e população (Entrevistado 8). 

Órgãos públicos, ONGs, comunidade (Entrevistado 3). 

Todos, em especial órgãos gestores que de alguma maneira se envolvem 

com o meio ambiente (Entrevistado 5). 

 As autoridades competentes, secretaria de meio ambiente e os moradores 

não degradando (Entrevistado 7). 

Acho que a prefeitura e o governo estadual (Entrevistado 4). 

Todos nós incluindo as empresas e o governo (Entrevistado 9). 

Ao contrário de muitos trabalhos e estudos sobre meio ambiente e sociedade, 

o interesse coletivo foi ressaltado, sem a premissa de lançar aos poderes públicos, 

as responsabilidades em torno da preservação ambiental. Ter a ciência dos conflitos 

e não eximir-se de que somos parte deles é etapa impulsionadora para a busca de 

causas, conseqüências e soluções, ou seja, vias para exercer a cidadania. De tal 

modo, essa idéia da coletividade foi lançada em vários projetos apresentados na 

análise da percepção indireta, podendo ou não ter influenciado as respostas. 

A título de síntese parcial sobre as temáticas até aqui apresentadas, 

poderíamos dizer que são características presentes nos discursos, a falta da 

sensação de pertencimento, enraizamento e satisfação com o lugar. O predomínio 

do descontentamento é visível e presente em pelo menos uma das repostas de cada 

questionário. A percepção da natureza se dá em grande parte relacionada à áreas 

de preservação, fora do centro urbano, enquanto que o mar é fortemente ligado ao 

sentido econômico e o rio Camboriú às suas condições críticas de preservação.  

Nos depoimentos registrados, é possível detectar uma baixa interatividade 

dos sujeitos com o ambiente. Na maioria dos casos, ocorre o depoimento de 

migrantes que estão no Município apenas com intencionalidade, seja ela trabalho, 

estudo ou passeio, demonstrando adaptabilidade ao local. Em poucos casos, os 

sujeitos são nativos e expressam afetividade com o lugar.  Talvez por isso, não 

foram verificados nos depoimentos, contemplações nostálgicas do lugar. Para Tuan 

(1980), o visitante e o nativo têm visões bem diferentes do meio ambiente. Segundo 



  

o autor, “[...] o nativo tem uma atitude complexa, derivada da sua imersão na 

totalidade de seu meio ambiente”. (TUAN, 1980, p. 72). Nesse intuito, Tuan (1980) 

explica a adversa percepção de um turista (passante) e a de um nativo, focalizando 

aspectos diferentes do meio ambiente. Completa o autor que  

 

O ponto de vista do visitante, por ser simples, é facilmente enunciado. A 
confrontação com a novidade, também pode levá-lo a manifestar-se. Por 
outro lado, a atitude complexa do nativo somente pode ser expressa com 
dificuldade e indiretamente através do comportamento, da tradição local, 
conhecimento e mito. (TUAN, 1980, p.72). 

 

Entretanto, apesar da falta de identidade com o espaço, o compromisso com 

sua preservação e qualidade foi presenciado. 

O último nível de apreciação é a percepção ambiental conduzindo ações de 

cidadania. Quatro questões foram elaboradas (8, 9, 10 e 11) com o intuito de 

investigar em que medida ações de cidadania são fomentadas e se o ecologismo 

verificado por vezes de forma exacerbada compromete os cidadãos em suas 

iniciativas e condutas. 

A pergunta oito busca identificar se as pessoas têm conhecimento dos 

projetos, campanhas e outros tipos de divulgações afins sobre preservação do meio 

ambiente. Registra-se abaixo, alguns exemplos que identificam grande parte das 

percepções: 

Nenhuma (Entrevistado 7). 

A única coisa que percebi é a divulgação “propaganda” do pouco que se tem. 

Se existe alguma preocupação relacionada a educação ambiental eu desconheço 

(Entrevistado 6). 

De imediato não. (Entrevistado 2). 

Não. (Entrevistado 1). 

Sim, porém bem pequena e restrita a região citada na questão 3 (No caso a 

região da interpraias). (Entrevistado 5). 

“Praia Limpa”, uma vez que estava na orla e recebi um panfleto. (Entrevistado 

3). 



  

Nenhuma campanha ou ação social. (Entrevistado 4). 

Notadamente, constata-se pouco conhecimento sobre o assunto proposto. É 

de destaque que grande parte dos projetos e ações são relacionados ao contexto da 

educação ambiental em escolas, com crianças e adolescentes. Pode-se esperar que 

como o público alvo dos inquéritos não abrangeu esta categoria, os questionários 

não revelaram conhecimento destas campanhas. 

Conforme Furriela (2002, p. 170) “O acesso à informação é um dos 

pressupostos da participação em espaços públicos de gestão ambiental”. Sobre 

esse assunto, a autora diz que para valorizar e dar relevância a informação como 

subsídio a ações participativas é fundamental que a informação seja disseminada 

em um tempo razoável e de fácil compreensão. Além disso, os cidadãos devem 

obter, além das informações a nível governamental, também as informações do 

setor privado. Por estas vias, as pessoas obtêm amplo conhecimento sobre os 

conflitos ambientais, “[...] de forma a garantir a melhoria da qualidade das decisões 

tomadas e de sua implementação [...]” (FURRIELA, 2002, p. 171). 

No entanto, embora verificada a baixa divulgação dos projetos ambientais, a 

valorização destes instrumentos, mas agora no setor privado, foi defendida por 

grande parte dos entrevistados na questão nove, ao qual constatava: Você 

considera importante a preocupação ambiental das empresas com relação a seus 

produtos (responsabilidade ambiental)? Por quê?  

Sim, porque com isso evitam maiores danos ao mesmo. 

Sim, porque os recursos naturais não são infinitos. 

Sim, porque ela estará cuidando dos recursos da empresa a médio /longo 

prazo e contribuindo com os cuidados para o planeta. 

Super importante. Cada um tem que se responsabilizar pelos resíduos que 

produz.  

Com certeza. Por diversos motivos; rio poluído é igual a praia poluída, peixes 

mortos, água potável a menos. 

Igualmente defendido foi o favorecimento de uma empresa que se 

comprometa com o meio ambiente. A questão dez averiguava: Você daria 

preferência para uma empresa comprometida com a questão ambiental? Excluindo-



  

se as pessoas que não opinaram/não responderam, todos os questionários tiveram 

respostas favoráveis ao questionamento: 

Sim, desde que a mesma fosse comprovadamente uma empresa séria. 

Sim, conscientização – consciente com o meio ambiente. 

Sim, porque se uma empresa se preocupa com a questão ambiental é muito 

provável que ela também se preocupe com a qualidade do seu produto, criando 

assim, um vínculo de confiança muito maior com o cliente. 

Se for realmente comprometida sim. Primeiramente para tentarmos ter um 

mundo melhor e depois para valorizar essa empresa pelo compromisso que ela tem. 

Sim, pois ao menos está fazendo seu dever. 

Sim, uma empresa que se preocupa com o futuro de uma forma geral, vai 

além de uma visão comercial. 

Considerando os questionamentos e respostas apresentadas na temática III, 

podemos lançar o termo marketing de diferenciação, ou seja, enfatização de uma 

característica tal que motive o consumidor a optar por determinado produto. Neste 

caso, a característica corresponde a preocupação ambiental, também denominada 

de marketing verde, marketing ambiental ou marketing ecológico (GONZAGA, 2005, 

p. 353). Com base nisso, os questionários indicaram que os consumidores/cidadãos 

percebem esta diferenciação ambiental vantajosa na compra de um serviço ou 

produto, mesmo quando o custo se torna menos atrativo. Isso pode ser observado 

em algumas respostas: 

Sim, porque isso evitaria futuros prejuízos; 

Depende de tão mais caro e da qualidade, sim, também por consciência; 

Na teoria sim, na prática não. Sempre acabo levando o produto com o custo 

menor (se eles forem iguais). 

A ultima enunciação em particular, traduz o pensamento catastrófico da 

questão ambiental divulgado pelos meios de comunicação. Trata-se de que o 

apropriado (usado por ele como a teoria) seria optar pelo produto ecologicamente 

correto, mas ele não o faz, pois opta por um produto mais barato. A conclusão do 

sujeito garante a percepção de que por motivos não revelados, (seja econômicos ou 



  

não) ele não opta pelo produto, mas deveria o deveria  preferir por se tratar da 

melhor opção. É um discurso que elucida a forma como o ecologismo é divulgado, 

absorvido cognitivamente e exteriorizado de maneira a “deformar” a ecologia. Além 

disso, o discurso lingüístico ganha sentido de senso comum e até mesmo poético. 

A questão do lucro e do consumo, embutidas no marketing em geral e 

retratadas na fundamentação teórica da presente pesquisa não são contestadas 

pelos indivíduos. As desconfianças surgem apenas em torno da credibilidade da 

empresa, por exemplo, com o citado: Em alguns casos sim. Nem sempre o que é 

anunciado pelas empresas realmente é verdade; e também em torno da valorização 

deste produto, exemplificado pela citação: Não, porque na minha opinião aquilo que 

se quer promover deve sempre custar menos e oferecer maior qualidade. 

Pode-se inferir que a ampla consciência ambiental faz parte do fomento do 

ecologismo divulgado pela publicidade em geral, ainda mais quando analisado o 

perfil dos entrevistados sendo na faixa dos 20 aos 40 anos de idade e com bons 

níveis de escolaridade. Isso é facilmente percebido nos questionários quando é 

apontado o “certo e o errado” em relação ao meio ambiente. No entanto, as 

campanhas ambientais locais não foram manifestadas pelos mesmos. 

No geral, as percepções dos entrevistados manifestaram uma relação um 

tanto superficial com o meio ambiente. Suspeita-se que seja favorecida tal assertiva 

devido à grande verticalização que confere ao ambiente uma sensação de 

formalidade, imposta pelos arranha-céus. Além disso, a formalidade do conjunto 

urbano também é traduzida pela característica de cidade de passagem, pouco 

intimista.  

 

 

 

 

 

 

 



  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No estudo aqui apresentado buscou-se entender a percepção ambiental no 

Município de Balneário Camboriú/SC, a partir da percepção de atores sociais que de 

ambas as maneiras, contribuem para a conjuntura econômica e social da cidade. 

Buscou-se considerar o mundo vivido, percebido e imaginado pelos indivíduos, 

através de questionários abertos.  

Contribuíram efetivamente para as análises o aporte teórico da 

Fenomenologia e metodológico da Análise Crítica do Discurso. Os estudos 

fenomenológicos na medida em que repreendem o racionalismo, buscam atender 

suas indagações através de outras ênfases como na percepção do mundo vivido e 

na subjetividade, ambos de suma importância para o andamento da pesquisa.   

Ainda, verificou-se uma série de percepções que de certo modo, vieram a 

confirmar a expectativa em torno da questão ambiental no município, com ênfase no 

rio Camboriú, bem como possibilitaram a inferência de considerações a respeito.  

Entretanto, embora os questionários apontem a classificação em morador; 

trabalhador ou estudante; e usuário eventual ou turista, pouco significativo nas 

análises tornou-se tal informação. Era de interesse inicial, tornar seletas as opiniões 

que estes diferentes atores sociais manifestavam, identificando sua posição nas 

exemplificações fornecidas por esta pesquisa. No entanto, no decorrer da 

investigação, optou-se pela igual valorização das percepções de nativos e visitantes 

pelo fato a seguir: o conjunto de cidades que integram a região litorânea conhecida 

como Vale do Itajaí e que compreendem entre os Municípios, Camboriú, Balneário 

Camboriú, Itapema e Itajaí, possui intensa conectividade. Tratam-se de cidades 

próximas (em torno de 12 Km de distância entre elas) e que suplementam diversas 

atividades. A rede urbana tem como característica, a distribuição multipolarizada, 

descaracterizando a assertiva de uma cidade pólo em detrimento de outras. Com 

isso, averiguou-se grande conhecimento da área, por pessoas não-residentes, mas 

que detém de intensa participação na conjuntura de Balneário Camboriú.  

Além disso, os resultados das pesquisas permitiram explicar que a 

consciência da problemática ambiental é generalizada entre as opiniões captadas, 



  

pois vários problemas foram diagnosticados e suas causas apontadas nas 

percepções, como advindas principalmente da acelerada verticalização urbana em 

Balneário Camboriú. O descontentamento com a questão ambiental no município é 

algo facilmente percebido e presente. Também se pode conferir uma grande 

valorização da praia quando da sua ligação ao setor econômico enquanto que os 

outros recursos naturais como o rio, foram referidos como a natureza em caráter de 

elemento natural. Assim sendo, a região da interpraias (área menos urbanizada) foi 

amplamente valorizada como recurso natural e a praia como recurso econômico. 

Em relação às percepções ambientais também se averiguou que os cidadãos 

compreendem que a preservação ambiental é um compromisso conjunto, dever de 

todos os cidadãos, sem aferir responsabilidade apenas aos órgãos fiscalizadores e 

gestores, derrubando, portanto a hipótese primeira, de que haveria transferência de 

responsabilidades. Enfatiza-se que não se teve intuito nos questionários, constatar 

as ações que os indivíduos desprendem à preservação, interessando neste 

momento, apenas compreender o alcance de campanhas e publicidades vinculadas 

ao meio ambiente natural, podendo caracterizar um novo interesse de pesquisa, as 

ações que os atores sociais exercem no município, quanto à preservação da 

natureza. 

A respeito das campanhas e divulgações sobre preservação ambiental, 

sugere-se que atendam mais o público em geral e não valorizem apenas a educação 

ambiental em escolas. Também se aconselha que as campanhas elucidem mais 

efetivamente a valorização do pertencimento e da identidade com o lugar e ainda, 

tratem a natureza como um recurso maior de um sistema integrado de elementos 

indispensáveis a vida (água, ar, solo, fauna, etc). Para que as ações sejam refletidas 

no comportamento da sociedade, ou seja, em ações de cidadania, é fundamental 

que se procure extrapolar a mera consciência dos riscos, mas procurar um sensível 

resgate dos laços que unem o ser humano à natureza. Além disso, a divulgação de 

uma educação ambiental crítica torna-se fundamental para que o cidadão 

consumidor ampare-se para a tomada de atitudes conscientes, distanciando-se de 

ações modistas e emergenciais.  

Por fim, considera-se que tanto a base teórica conceitual, a metodologia 

quanto os dados obtidos em campo, foram suficientemente úteis a suprir as 



  

demandas advindas da pesquisa. Além disso, garantiram a efetivação dos objetivos 

propostos e base para as considerações finais. 
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APÊNDICES



APÊNDICE A – Reportagem do jornal Folha de São Paulo. 

 

24/07/2008 - 16h20 

Excesso de informações sobre ecologia confunde cons umidores  

JULLIANE SILVEIRA  
da Folha de S.Paulo   

O motivo (salvar o planeta) é justo e a demanda, grande: reciclar o lixo, diminuir o 
consumo, preferir os orgânicos, usar papel reciclado, gastar menos energia elétrica 

e menos água, ter sempre à mão uma "ecobag" para não passar nem perto das 
sacolinhas plásticas.  

O problema é que, como se fala tanto em sustentabilidade e aquecimento global, a 
quantidade de informações, muitas vezes contraditórias, confunde e cansa até o 

mais bem intencionado ecologicamente.  

Alex Almeida/Folha Imagem 

 

Quinteiro decidiu levar caneca para o trabalho, para não usar copos, mas foi 
avisada de que uso da água geraria outro impacto 

A consultora em desenvolvimento organizacional Sandra Quinteiro, 41, por exemplo, 
não acha fácil cumprir a sua parte. No prédio onde mora, o lixo reciclável é todo 
separado: papel, plástico, metal... Mas ela não sabe onde se encaixa a caixinha 

longa vida --e já ouviu diversas teorias sobre o assunto.  

Também se sentiu bem ao levar uma caneca para o trabalho, para não usar mais 
copos descartáveis. Até alguém comentar que a água usada para lavá-la geraria 

outro tipo de impacto ao ambiente.  

"Existem muitas informações contraditórias porque elas envolvem dados técnicos 
bastante complexos. Se até entre os cientistas há controvérsias, imagine entre os 



 

leigos. O consumidor teria de ser um especialista em energia, em água etc. para 
entender tudo", analisa a socióloga Fátima Portilho, da UFRRJ (Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro), autora do livro "Sustentabilidade Ambiental, 

Consumo e Cidadania" (ed. Cortez).  

Além de ter os dados em mãos, é preciso entender por que se deve adotar 
determinada ação --e saber que nem sempre uma iniciativa terá somente resultados 

positivos--, o que torna o engajamento ecológico ainda mais complicado.  

Por exemplo, ao escolher um carro a álcool porque polui menos do que o veículo a 
gasolina, o consumidor sustenta a produção de um combustível que pode ser 

responsável por desmatamento de floresta e que pode oferecer condições ruins de 
trabalho.  

"As escolhas sempre terão elementos contraditórios e é preciso fazer ponderações, 
decidir o que deve ser priorizado. Minha ação vai diminuir o aquecimento global? Ou 

desencadear algum problema social? Ao compreender isso, percebe-se que as 
respostas não são "preto no branco'", diz Hélio Mattar, diretor-presidente do Instituto 

Akatu.  

E, mesmo com essa reflexão, ainda ficam questionamentos, pois é difícil saber como 
uma escolha poderia causar tamanho efeito no ambiente, quando se abordam 

somente termos genéricos. "Isso atrapalha porque se fala muito das conseqüência 
globais, mas falta o direcionamento para o que pode ser feito localmente", explica 

Eliane Saraiva, coordenadora do curso Técnico Ambiental do Senac de São Paulo.  

De olho nesse turbilhão de informações e dúvidas, o Idec (Instituto de Defesa do 
Consumidor) criou um site de orientação para o consumo consciente 

(www.climaeconsumo.org.br), que pretende ligar as pequenas ações às grandes 
questões ecológicas. "Falta uma conexão entre os problemas ambientais e os 

hábitos de consumo, não é fácil ser um consumidor responsável", diz Lisa Gunn, 
coordenadora-executiva do Idec.  

Tantas incertezas podem explicar os números de uma pesquisa do WWF (Fundo 
Mundial para a Natureza) e do Ibope, divulgada no mês passado. Apesar de todas 

as sugestões, a população ainda não tem uma ação ecológica relativamente 
simples: 67% dos brasileiros entrevistados não separam o lixo reciclável e somente 

5% encaminham o lixo orgânico para a transformação em adubo.  

Além de informações incompletas, outro problema que desestimula a adoção de 
atitudes ecológicas é a falta de opção aos hábitos poluentes. Esse é o dilema do 
administrador Matheus Oshikiri, 34. Ele reutiliza quase todo o lixo que produz --

manda as embalagens para reciclagem, e o orgânico vira adubo para seu jardim--, 
não come fritura, "não sei o que o estabelecimento que fritou o meu pastel vai fazer 

com aquele óleo" e evita as sacolinhas plásticas.  

 

 



 

Eduardo Anizelli/Folha Imagem 

 

Oshikiri procura agir de modo sustentável, mas gostaria de fazer mais, como deixar 
de usar carro e comprar discos de segunda mão 

Ainda assim, gostaria de fazer mais, como deixar de usar o carro, comprar discos de 
segunda mão e escolher embalagens de papel reciclado. "Quero ter a opção de ser 

mais sustentável. Mas o sistema de transporte de São Paulo é horrível, a malha 
ferroviária é insuficiente, não se estimula o comércio de produtos usados, só se fala 
em recicláveis, mas não em reciclados... O meu esforço tem de ser muito maior aqui 

do que em outros países", lamenta.  

Falta de alternativa   

Maria Cláudia Kohler, coordenadora do curso de pós-graduação em meio ambiente 
e sociedade da FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo) e 

coordenadora de voluntários do Greenpeace Brasil, concorda: o assunto está em 
pauta, mas é difícil aderir por falta de alternativa.  

"O produto orgânico é melhor, mas é mais caro. As pessoas não têm opção na 
questão financeira e faltam estímulo e políticas de governo. E ainda falta opção. 

Adoraria escolher entre energia eólica e solar, mas não há essas possibilidades em 
minha rede de abastecimento. Não há pasta de dente sem caixa de papelão...", diz.  

Algumas escolhas convergem para ações econômicas, como a diminuição no 
consumo de energia elétrica, explica Fátima Portilho, da UFRRJ. Esse benefício 
imediato pode facilitar a adesão à mudança do hábito. Verifica-se isso na mesma 

pesquisa do WWF e do Ibope: 80% dos entrevistados sempre desligam lâmpadas e 
deixam o computador em estado de hibernação quando saem do ambiente por 

pouco tempo.  

Isolado, mas produtivo   

O psicólogo Sean White, 29, acredita que as mudanças precisam ser drásticas para 
causar efeito na natureza e que, apesar de estar na moda dizer que é 

ecologicamente sustentável, não sente um compromisso geral com a causa. "Esse 



 

monte de informação me desestimula, porque faço pequenos gestos e ainda assim 
me sinto culpado. Ficam na discussão se uso um copo de plástico ou de papel, mas 

eu preciso tomar o meu café de algum jeito", desabafa.  

Essa sensação de isolamento também torna mais difícil o engajamento às ações 
ecológicas, segundo Fátima Portilho. "Eu faço o esforço, mas posso desanimar 

quando percebo que só eu ajo", diz.  

E, para constar, sem querer causar confusão: a caixinha longa vida deve ir ao 
compartimento dos papéis. De acordo com a Tetra Pak, a embalagem segue antes 

para a indústria papeleira e, depois, para outras indústrias que aproveitarão o 
plástico e o alumínio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS



 

ANEXO A: Questionário aplicado aos diversos atores sociais do Município de 

Balneário Camboriú 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA E GEOCIÊNCIA S 

PESQUISA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO: A PERCEPÇÃO AM BIENTAL NO MUNICÍPIO DE 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC  

 

Questionário: 

1. Identificação do entrevistado: 

Sexo: (   )Feminino  (   )Masculino 

Idade: __________ 

Escolaridade:  

( ) Ensino Fundamental Incompleto  ( ) Ensino Fundamental completo 

( ) Ensino Médio Incompleto   ( ) Ensino Médio Completo 

( ) Ensino Superior Incompleto   ( ) Ensino Superior Completo 

( ) Pós-Graduação 

 

2. Que relação você tem com o município de Balneário Camboriu? 

(   ) morador  

(   ) apenas trabalho ou estudo  

(   ) sou usuário eventual ou turista. 

 

3. Para você como é a natureza em Balneário Camboriú? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Qual elemento natural tem mais valor no município para você? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 

5. Você sabe onde se localiza o rio Camboriú? Descreva o que você observa 

nele. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Que sensação o rio Camboriú desperta em você? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. Quem deve cuidar do rio Camboriú? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Notou alguma preocupação dos órgãos gestores (Prefeitura, Secretaria de 

Meio Ambiente, etc.) ou empresas locais com o meio ambiente? Qual (Campanhas, 

panfletos, cursos, etc.)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. Você considera importante a preocupação ambiental das empresas com 

relação a seus produtos (responsabilidade ambiental)? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. Você daria preferência para uma empresa comprometida com a questão 

ambiental? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 

 

11. Você pagaria mais caro por um produto que garantisse a responsabilidade 

ambiental? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12. Outras considerações que desejo escrever sobre o meio ambiente natural 

em Balneário Camboriú(Opcional): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciências Naturais e Exatas 

Departamento de Geociências 

Avenida Roraima nº 1000/Prédio 17 sala 1137 

97105-900 Santa Maria-RS. 

Telefone 55 3220 8932 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B:  Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 
Universidade Federal de Santa Maria/RS (UFSM) 

Centro de Ciências Naturais e Exatas 
Departamento de Geociências 

Programa de Pós-graduação em Geografia e Geociência s/ Mestrado 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado(a) Senhor(a): 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa Análise da Percepção 
Ambiental de Atores Sociais do Município de Balneár io Camboriú-SC . Sua participação 
consistirá somente em responder às perguntas deste questionário de forma totalmente 
voluntária. Não haverá benefício direto a sua participação. Antes de concordar em participar 
desta pesquisa e responder este questionário, é muito importante que você compreenda as 
informações e instruções contidas neste documento. Os pesquisadores deverão responder 
todas as suas dúvidas antes que você se decidir a participar. Você tem o direito de desistir 
de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade. As informações 
obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua 
participação. A menos que requerido por lei ou por sua solicitação, somente o pesquisador, 
a equipe do estudo, Comitê de Ética independente e inspetores de agências 
regulamentadoras do governo terão acesso a suas informações para verificar as 
informações do estudo. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o 
endereço do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 
participação, agora ou a qualquer momento.  

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu 
_________________________________________________, estou de acordo em participar 
desta pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma 
delas. 

 
 

Balneário Camboriú ____, de _____________ de 20___ 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 

 
_____________________________________________ 

Pesquisador responsável 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

DADOS DOS PESQUISADORES: 

Nome: Prof. Dr. Mauro Kumpfer Werlang/ Mestranda Vanise da Rosa Frasson 
Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Departamento 

de Geociências,  
Endereço: Avenida Roraima nº 1000/Prédio 17 sala 1137 

CEP 97105-900 Santa Maria-RS. 
Telefone (55) 3220 8932 

 


