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Para repensarmos o atual modelo de 
des-envolvimento

❖ Vivemos uma situação de crise socioambiental sem

precedentes na história;

❖ “Habitamos uma biosfera em evolução, um mundo

regido pela lei da entropia, composto por ecossistemas

frágeis e “recursos” esgotáveis” (Fontan & Vieira,

2010);

❖ Pressões decorrentes das ações antrópicas sobre a

dinâmica dos ecossistemas se multiplicam em escala

global: erosão intensiva da biodiversidade e

sociodiversidade, desertificação, mudanças climáticas,

urbanização caótica, diversas formas de poluição,

ameaças à saúde, entre outras pressões.



Para repensarmos o atual modelo de 
des-envolvimento

❖ “Insistimos em planejar as nossas intervenções em

função de uma racionalidade predatória, no entanto, ao

pretenderem decompor a complexidade do mundo em

fragmentos supostamentos tratáveis utilizando a

estratégia de compartimentação do saber, as práticas

dominantes costumam falhar” (Fontan & Vieira, 2010);

❖ Nos encontramos no momento diante da urgente e

extrema necessidade de construção de projetos

alternativos de sociedade;

❖ Preocupações socioambientais ⇔ preocupações

educativas



IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS ASSOCIADOS A ATUAL
MATRIZ ENÉRGETICA

Hidroelétrica

Termoelétrica a carvão

Termoelétrica a biomassa

Eólica

Solar

Nuclear



ESTADO ATUAL DA ÁGUA:  SITUAÇÃO ATUAL EM 

SANTA CATARINA (Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Sustentável, SDS, 2018/PERH)



Para repensarmos o atual modelo de 
des-envolvimento

Neste contexto, insere-se a necessidade de refletirmos 

sobre qual o papel da universidade diante da crise global, 

e por implicação, qual o nosso papel social enquanto 

pesquisador e docente?

“Eles devem inicialmente realizar um grande esforço de 

lucidez e de honestidade na pesquisa de seu papel social 

– em sua condição de pesquisadores e docentes – e do 

papel social da universidade. O egoísmo de praxe entre 

universitários e sua falta de visão social, assim como o 

egoísmo institucional das universidades, já foram causa 

de escândalo” (...)



Para repensarmos o atual modelo de 
des-envolvimento

“...A busca de excelência científica não deve ser um 

álibi para a falta de engajamento social, e com 

frequência é não mais que ilusão e engodo. Os 

universitários devem almejar a excelência em sua 

condição de cidadãos, tanto quanto em seu papel de 

homens da ciência.”

(Rocher apud Fontan & Vieira, 2010, p.17).



 Território, lugar e a gestão compartilhada do patrimônio 

natural comum;

 Do Des(envolvimento) Sustentável ao  

Ecodesenvolvimento Territorial; 

 Conhecimento local: globalização e pós-

desenvolvimento;

 Comunidades tradicionais no contexto do Território 

Catarinense: potencialidades e ameaças a reprodução

dos seus modos de vida.

Para repensarmos o atual modelo de 
des-envolvimento



Des(envolvimento) e Território

A polissemia da palavra desenvolvimento possibilita a

sua utilização com diferentes abordagens, quase sempre

suportados por interesses de governos e setores

políticos e econômicos que difundem a “ideologia do

desenvolvimento” como uma necessidade imperativa

para a melhoria das condições de vida, de uma

população ou região;

Diante do imaginário construído no entorno deste

conceito , a população local concebe a chegada dos

projetos de desenvolvimento como uma possibilidade de

ganho efetivo, desconhecendo que, na grande maioria

das vezes, haverá uma pilhagem dos patrimônios

naturais da comunidade.



Des(envolvimento) e Território

Desta forma, palavra “desenvolvimento” está de tal forma

internalizada como sinônimo de benefício que na maioria

das vezes uma comunitária que se opõe a uma grande obra

que promete trazer independência econômica para grupos

marginalizados, imediatamente é identificado como “contra

o progresso” local ou regional;

No entanto, qual o real sentido desta palavra para uma

população que recebe esta promessa e vê os projetos

fracassarem por não dialogarem com os seus saberes? É o

desenvolvimento do quê, para quê e para quem? (Escobar,

2003)



Des(envolvimento) e Território

Via de regra, na busca do desenvolvimento para uma

determinada localidade, as forças do mercado contribui

para “des-envolver” o grupo social que nele vive.

O não envolvimento é o distanciar-se das raízes, muitas

vezes como uma consequência de um modelo de

sociedade vindo de outra cultura, que facilita a imposição

de práticas que trarão prejuízos às comunidades locais;

Desta forma, “des-envolver” é tirar o envolvimento (a

autonomia) que cada cultura e cada povo mantém com o

seu espaço, com seu território; é subverter o modo como

cada povo mantém suas próprias relações de homens (e

mulheres) entre si e destas com a natureza (Porto-

Gonçalves, 2004).



➢ O território não é apenas o conjunto dos sistemas

naturais e de sistemas de coisas superpostas; o

território tem que ser entendido como o território

usado, não o território em si. O território usado é o

chão mais a identidade;

➢ “A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que

nos pertence. O território é o fundamento do trabalho;

o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais

e do exercício da vida” (SANTOS, 2006 ).

Territorialidade e Gestão do Patrimônio Natural



➢ O desenvolvimento territorial faz referência a um

espaço geográfico que é contruído por uma cultura, pela

história e por relações sociais que desenham suas

fronteiras – as fronteiras do território são os limites em

constante mobilidade e troca de redes

socioeconômicas;

➢ O conceito de ecodesenvolvimento territorial propõe

algo mais do que apenas uma maneira de compreender

as realidades do desenvolvimento regional e local em

diferentes escalas. Trata-se de uma mudança de

paradigma nos estudos sobre desenvolvimento regional.

Ecodesenvolvimento Territorial: 

fundamentos e princípios básicos 



➢ De acordo com a conhecida definição contida no

Relatório Brundland (1987) – elaborado sob a

coordenação da primeira ministra da Noruega, Sra. Gro

Bruntland, “ Desenvolvimento sustentável é aquele que

satisfaz as necessidades do presente sem

comprometer a CAPACIDADE das gerações futuras

satisfazerem as suas próprias necessidades” ;

➢ O conceito de “capacidade” é uma questão central no

campo teórico do desenvolvimento territorial, que tem

como pressuposto básico o fortalecimento das

capacidades dos atores socio-territoriais.

Desenvolvimento Sustentável



◼ De acordo com Gadotti (2005), a visão capitalista

do desenvolvimento sustentável e do meio

ambiente é antiecológica e deve ser considerada

como uma “armadilha”

◼ “Parece claro que entre sustentabilidade e capitalismo

existe uma incompatibilidade de princípios. (...) São

inconciliáveis no atual contexto da globalização capitalista.

(...) Como pode existir um crescimento com equidade, um

crescimento sustentável numa economia regida pelo lucro,

pela acumulação ilimitada, pela exploração do trabalho e

não pelas necessidades das pessoas?”

Criticas ao conceito de 

Desenvolvimento Sustentável



➢ O território não se define apenas por sua escala, e sim

pelo modo de organização e pela maneira segundo a

qual os atores constitutivos dos territórios conseguem

coordenar as suas ações;

➢ A partir do conceito de ecodesenvolvimento territorial,

as ciências sociais assumem uma perspectiva

interdisciplinar, adquirindo novos instrumentos visando

reconhecer a importância do território, não apenas

como uma realidade biofísica tangível, mas também

como uma construção social (JEAN, 2010).

Ecodesenvolvimento Territorial: 

fundamentos e princípios básicos



➢ Possibilitar que as gerações futuras satisfaçam as suas

necessidades não significa o mesmo que permitir a

aquisição de capacidades para que elas se realizem de

qualquer forma;

➢ No contexto do ecodesenvolvimento territorial, o

envolvimento comunitário na elaboração,

implementação e avaliação de projetos de

desenvolvimento e gestão de recursos naturais, abre

espaço para o desenvolvimento de forma participativa,

com o objetivo de buscar a sustentabilidade no uso

dos recursos, com a valorização do conhecimento

comunitário e dos saberes dos povos tradicionais.

Ecodesenvolvimento Territorial



❑ Ambiental

❑ Econômica

❑ Política:

❑ Social;

❑ Cultural

DIMENSÕES DO ECODESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO 
SUSTENTÁVEL E TERRITORIAL



 Apesar dos avanços e abertura para um processo de hibridização

de saberes no contexto do ecodesenvolvimento, este é um

conceito ainda em construção;

 No entanto, considerando a apropriação deste conceito por

grupos atualmente hegemônicos na sociedade, há que se buscar

fugir das armadilhas criadas por modelos de desenvolvimento,

que muitas vezes escondem a sua insustentabilidade concreta;

 Qualquer um que acredite em crescimento material infinito em

um planeta finito ou é louco ou é economista” - Kenneth

Boulding (Georgescu-Roegen, 2012);



QUESTÕES PARA REFLEXÃO/DISCUSSÃO



QUESTÕES PARA REFLEXÃO/DISCUSSÃO

O saber local,  muitas vezes dialoga com o saber 

dominante em um processo que culmina com a 

hibridização dos saberes para construir suas formas de 

resistência;

Ao valorizar o lugar com o seu conhecimento local, 

possibilita-se uma contraposição ao discurso dominante 

que a economia desenvolvimentista encontrou em nas 

últimas décadas;

Descentraliza-se assim a fala do desenvolvimento como 

apenas crescimento econômico e volta-se o olhar para 

outras dimensões presentes no lugar, tais como gênero, 

raça, etnia, relação com a natureza.



 Qual o modelo de desenvolvimento que temos, e qual queremos?

 Quais propostas de mudanças na atual matriz energéticas apontam

local e regionalmente para a gestão participativa dos recursos

comuns, e de organização da sociedade na perspectiva da efetiva

sustentabilidade?

 Quais implicações socioambientais demonstram a

insustentabildade na manutenção de recursos não renováveis e

fósseis, com a crescente emissão de gases de efeito estufa, bem

como megaprojetos propostos para a ambientes sensíveis e frágeis,

tais como os ambientes marinho-costeiros na região sul

catarinense?

QUESTÕES PARA REFLEXÃO/DISCUSSÃO/PROPOSIÇÃO 
DE PESQUISAS 



A pressão sobre os ambientes marinho-costeiros 

 Nos próximos 20 ou 30 anos a população costeira deverá

dobrar, devendo ocorrer esforços no sentido do uso

sustentável desse espaço, com a implementação de

planos de gestão pública ambiental.

 A importância de metodologias participativas e a

construção de espaços públicos para a resolução e

superação dos conflitos decorrentes das atividades

agrícolas, de mineração, da falta de saneamento, e da

especulação imobiliária, entre outros.



Ocupação Urbana Desordenada e Alterações Ambientais



Problemas de Saneamento na Zona Costeira





OCUPAÇÃO LITORÂNEA: LIMITES DA CAPACIDADE DE SUPORTE  DOS 

ECOSSISTEMAS E  A RESILIÊNCIA DE COMUNIDADES TRADICIONAIS



Problemas de Ocupação Desordenada e 

Saneamento na Zona Marinho-Costeira



PESQUISA EM REDE INTERINSTITUCIONAL OBSERVATÓRIO DO 

LITORAL (VIEIRA, 2012)
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ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO NA PESPECTIVA DE UM OUTRO 

MODELO DE DESENVOLVIMENTO: UTOPIA OU UMA 

REALIDADE EM CONSTRUÇÃO? 

“Quando sonhamos

sozinhos é só um

sonho, mas quando

sonhamos juntos é

o início de uma

nova realidade”.

(Dom Hélder 

Câmara, 1909-1999)


