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RESUMO 

 

O crescimento urbano e o adensamento populacional ocorridos nas 

últimas décadas no planeta têm repercutido notadamente na 

insustentabilidade das cidades de todos os países do globo. Este problema 

traz consigo inúmeros aspectos que requerem a atenção da sociedade, 

incluídos cientistas e gestores. Um deles está sob o foco da dignidade 

humana, do bem-estar das pessoas e da insustentabilidade dos 

subsistemas que compõem uma cidade, a exemplo da mobilidade urbana 

e da escassez de recursos hídricos. Na atual hegemonia do 

desenvolvimento econômico, político e sustentável do século XXI, estas 

questões já são compreendidas como desafios globais, junto ao 

aquecimento global e os diversos impactos antrópicos sobre o meio 

ambiente. As mudanças climáticas cada vez mais evidentes, os paradoxos 

da tecnologia, a alienação dos indivíduos, a solidão e os graves problemas 

de saúde física e psíquicas devido ao estilo de vida “urbano” têm sido 

temas de relevância para discutir o futuro das cidades sob o prisma do 

conceito das “cidades humanas, sustentáveis e inteligentes”, também 

nomeadas de “smart cities”. Dado esse contexto, a tese propõe a cocriação 

e consolidação de um framework nomeado “Humanização, Uso e Gestão 

sustentável dos Espaços Públicos” (HUGEP) com vistas à sua 

implementação em cidades costeiras turísticas, por meio de 

desdobramentos. A pesquisa se fundamenta no paradigma 

interpretativista com predominância da abordagem qualitativa. Adotou-se 

o estudo de caso nas cidades costeiras turísticas do Sul do Brasil - Torres 

(Rio Grande do Sul), Balneário Camboriú (Santa Catarina) e Guaratuba 

(Paraná) como pressupostos para a observação espontânea de seus 

espaços públicos que, por sua vez, subsidiou a construção do framework 
HUGEP. A técnica de entrevista semiestruturada com atores relevantes 

das cidades citadas e, a observação espontânea dos espaços de 

permanência e deslocamento fizeram parte dos métodos. A análise e 

interpretação dos dados qualitativos foram realizadas por meio do 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que assegura a essência do 

pensamento e conhecimento cognitivo. A revisão integrativa de literatura 

constituiu a base teórica de toda a pesquisa, cujo referencial basilar está 

amparado pelos estudos de Jane Jacobs, Jan Gehl, Carlos Leite, Peter 
Senge e Fritjof Capra, além de outros renomados cientistas e pensadores. 

O modelo conceitual adotado para o desenvolvimento do framework foi 

o European Smart Cities Model - referência pela Universidade 

Tecnológica de Viena – Áustria. Finalmente, espera-se que, a partir do 

framework HUGEP, como modelo de referência para subsidiar a tomada 



 

de decisões no planejamento da urbe, as cidades possam promover uma 

gestão humanizada e sustentável de seus espaços públicos de 

deslocamento e permanência, especialmente na formulação de políticas 

públicas sob o contexto outrora apresentado, em um escopo 

multidisciplinar. 

 

Palavras-chave: Humanismo. Turismo. Cidades costeiras. Espaços 

públicos. Transdisciplinaridade. Estratégia. 

  



  

ABSTRACT 

 

The urban growth and population density of the last decades on the planet 

have had a notable impact on the unsustainability of cities in all countries 

around the world. This problem comes along with numerous aspects that 

require attention of society, including scientists and managers. First one 

is about the focus of human dignity, people's well-being and 

unsustainability on the subsystems that make up a city, such as urban 

mobility and water scarcity. Economic hegemony, political and 

sustainable development of the 21st century are already understood as 

global challenges, together with global warming and the various anthropic 

impacts on the environment. Increasingly evident climate changes, 

technology paradoxes, alienation of individuals, loneliness, and severe 

physical and psychic health problems due to the "urban" lifestyle have 

been important themes for discussing the future of cities under prism of 

the concept of "human cities, sustainable and intelligent", also called 

"smart cities". Given this context, the thesis proposes the co-creation and 

consolidation of a framework named "Humanization, Use and Sustainable 

Management of Public Spaces" (HUGEP) with a view to its 

implementation in coastal tourist cities. The research is based on the 

interpretative paradigm with predominance of the qualitative approach. 

The case study was adopted in coastal tourist cities of Southern Brazil - 

Torres (Rio Grande do Sul), Balneário Camboriú (Santa Catarina) and 

Guaratuba (Parana) as fundamentals for the spontaneous observation of 

public spaces, which in turn, subsidized the construction of the HUGEP 

framework. The technique of semi-structured interview with relevant 

actors of the cities mentioned, and the spontaneous observation of the 

spaces of permanence and displacement were part of the methods. The 

analysis and interpretation of qualitative data were performed through the 

Collective Subject Discourse (DSC), which assures the essence of 

cognitive thinking and knowledge. The integrative literature review was 

the theoretical basis of all research, whose basilar reference is supported 

by the studies of Jane Jacobs, Jan Gehl, Carlos Leite, Peter Senge and 

Fritjof Capra, as well as other renowned scientists and intellectuals. The 

conceptual model adopted for the development of the framework was the 

European Smart Cities Model - reference by the Technological University 
of Vienna - Austria. Finally, it is expected that, from the HUGEP 

framework, as a reference model to support decision making in city 

planning, cities can promote a humanized and sustainable management of 

public spaces of movement and permanence, especially in the formulation 



 

of public policies under the context previously presented, in a 

multidisciplinary scope. 

 

Keywords: Humanism. Tourism. Coastal cities. Public spaces. 

Transdisciplinarity. Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
“As poucas coisas que um filósofo possui lhe 

bastam, já que ele sabe enriquecê-las de 

significado” 

Platão 

 

“A coisa mais importante em todas as relações 

humanas é a conversação, mas as pessoas já não 

falam, não se sentam para falar e ouvir. Vão ao 

teatro, ao cinema, veem televisão, ouvem rádio, 

leem livros, mas quase nunca falam entre si”. 

 

“Se quisermos mudar o mundo, temos que voltar a 

um tempo em que os guerreiros se reuniam ao 

redor de uma fogueira e contavam histórias”. 

Paulo Coelho 

 

A qualidade de vida urbana, em especial no tocante às pessoas, 

ainda que pareça natural, consiste atualmente no tema central de discussão 

de organizações internacionais, a exemplo das Nações Unidas (ONU) e 

outras de apoio ao desenvolvimento sustentável, como a Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (WISE, 2016). É 

evidente o crescimento urbano e demográfico das cidades nos últimos 

séculos e, ao mesmo tempo, a queda drástica no bem-estar de seus 

habitantes, no tocante à segurança, saúde, lazer, economia, qualidade da 

alimentação e da habitação, ocupação de áreas de preservação e, uma série 

de desigualdades que sobrepujam o “bem-estar” e a ‘dignidade’ humana 

(LEITE, 2012; HÖJER; WANGEL, 2015; BOFF, 2017).  

Segundo relatório divulgado pelas Nações Unidas, intitulado “A 

Projeção da População Mundial: Revisão de 2012”, a atual população 

mundial de 7,2 bilhões de pessoas pode alcançar a marca dos 9,8 bilhões 

em 2050 e que supere os 11,2 bilhões em 2100 (ONU, 2018). A ONU 

menciona que o rápido crescimento das cidades, sobretudo àquelas em 

desenvolvimento como a África (que cresce acentuadamente) instaura 

falta de oportunidades decentes de emprego e vulnerabilidade ao crime, 

bem como a poluição, que produzem um impacto dramático sobre o meio 

ambiente, principalmente nas áreas periféricas das cidades. Cenários 

como estes preocupam entidades e chefes de Estado, uma vez que, junto 

ao crescimento da população, uma série de mazelas sociais são também 

acentuadas. O Secretário-Geral da ONU (2017) afirma a urgência em 

transformar o nosso mundo alocando os melhores meios, transformando 
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nossas cidades e bairros periféricos em locais melhores habitáveis. Isso 

significa uma melhor governança, planejamento e design". E, junto a isso, 

fortalecer a equidade, a honestidade e a compaixão (DALAI LAMA 

citado por GOLEMAN, 2016; BOFF, 2017). 

Há uma discussão infindável sobre a sustentabilidade e a 

insustentabilidade presente na gestão das cidades, desde as megalópoles 

às cidades de pequena e média densidade demográfica e territorial. Um 

dos temas emergentes está sob o escopo “cidades sustentáveis” e “cidades 

inteligentes”, que integram diferentes pontos de vista, desde a década de 

1997 (SATTERTHWAITE, 1997; HÖJER; WANGEL, 2015; ALBINO; 

BERARDI; DANGELICO, 2015). Segundo Pan (2010), Albino, Berardi 

e Dangelico (2015), Huber e Hilty (2015) os conceitos de cidades 

inteligentes e sustentáveis e suas teorias subjacentes são recentes e 

inumeráveis. Todavia, na visão de Blowers e Young (2000 citado por 

PAN, 2010), as cidades não devem ser apenas formas físicas, mas refletir 

os processos sociais de desenvolvimento, assim como seus aspectos 

físicos e sociais que, juntos, constituem o “desenvolvimento 

ecologicamente integral” ou “ecologia da vida cotidiana” como menciona 

o Pontífice Papa Francisco em sua Carta Encíclica Laudato Si’ (2015) ao 

referir-se à melhoria global na qualidade de vida humana.  

O desenrolar desse desafio abarca a necessidade de integração de 

uma gama de profissionais e áreas multidisciplinares de pesquisa, 

extensão e inovação, desde o planejamento urbano, o turismo, a gestão 

ambiental, a filosofia, a geografia, o direito e a psicologia (para citar 

apenas algumas). Eis um campo multidisciplinar e transdisciplinar com 

facetas intransponíveis, uma vez que o conhecimento “de ponta” é 

interdisciplinar e multidisciplinar (informação verbal)1. Um aspecto positivo 

também apresentado pela ONU, retrata o papel proeminente do turismo 

para elevar a qualidade de vida das cidades e de seus habitantes. A 

Organização Mundial do Turismo (OMT, 2017) relatou, por meio de seu 

Secretário Geral - Taleb Rifai, que o turismo se tornou uma das áreas 

socioeconômicas mais importantes e com maior impacto no mundo 

atualmente. Destacou ainda, sua importância na vida de milhões de 

pessoas ao redor do mundo, bem como evidenciou os valores de 

conservação e interação da humanidade. A ONU destacou que 2017 foi 

                                                 
1 Informação verbal disponibilizada na Palestra nomeada “Inovação e 

Interdisciplinaridade em Universidades de Excelência”, realizada na 

Universidade Federal de Santa Catarina, em 16 ago. 2017. Disponível em: 

http://noticias.ufsc.br/2017/08/encontro-promovido-pela-ufsc-e-usp-discute-

inovacao-e-interdisciplinaridade-em-universidades-de-excelencia/.  

http://noticias.ufsc.br/2017/08/encontro-promovido-pela-ufsc-e-usp-discute-inovacao-e-interdisciplinaridade-em-universidades-de-excelencia/
http://noticias.ufsc.br/2017/08/encontro-promovido-pela-ufsc-e-usp-discute-inovacao-e-interdisciplinaridade-em-universidades-de-excelencia/
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declarado pela Assembleia Geral das Nações Unidas como o Ano 

Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, 

enfatizando ser esta a atividade mais resiliente da economia mundial 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2017). Assim, pode-se 

considerar que o turismo e sua cadeia produtiva é uma estratégia eficiente 

de transformação da vida urbana e humana, naturalmente, quando se atua 

com vistas aos princípios da sustentabilidade.  

Uma cidade é tão sustentável como as pessoas que vivem nela. As 

cidades sustentáveis exigem o paradigma sistêmico, não simplesmente 

nos departamentos governamentais e nos serviços públicos, mas nas 

práticas cotidianas da economia, da política e da participação da 

sociedade em geral nas decisões que visam a uma coletividade (PAN, 

2010). Tal abordagem, segundo Capra e Luisi (2014) emerge mudanças 

de valores, de percepção - centralizada nos seres humanos, na dignidade 

das pessoas e no seu bem-estar físico e emocional (BARRETT, 2009; 

GOLEMAN, 2012). Um dos elementos urbanos que propicia bem-estar 

consiste no conforto ambiental dos espaços públicos e na inovação prática 

da urbe. Jacobs (2011, p. 13) é enfática ao afirmar que “o comportamento 

social da população urbana é imprescindível para a compreensão sobre o 

desempenho das cidades”, sob todas as esferas e complexidades. O 

eficiente planejamento e gestão dos espaços públicos, incluindo políticas 

que promovam o desenvolvimento das cidades, constituem estratégias 

inteligentes de revitalização e (re) integração das pessoas ao meio onde 

vivem (ALLIANCE, 2005; PAN, 2010; JACOBS, 2011; PINCETL, 

2012; LEITE, 2012; TUAN, 2012; GEHL, 2013).  

De acordo com Jacobs (2011) e Gehl (2013), a ideologia 

dominante de planejamento urbano do século XVIII rejeitou o espaço 

urbano e a vida na cidade, reconhecendo-os como inoportunos e 

desnecessários, tirando de cena as pessoas e suas relações. Eis aí uma 

reflexão conflituosa, vivaz e oportuna nos dias atuais (...), que nos parece 

negligenciada ou mal interpretada por muitas lideranças políticas 

vigentes. Leite (2012) e Ghel (2013) afirmam veementemente que, se o 

espaço da cidade for desolado e vazio, nada acontece [...], a exemplo dos 

centros históricos das grandes metrópoles, com significativa densidade 

demográfica e altos índices de criminalidade, que se tornaram com o 

passar do tempo, vulneráveis à circulação de pessoas, especialmente no 
período noturno. Os também chamados “vazios urbanos” tem se 

proliferado em inúmeras cidades do Brasil e, no entanto, tornam-se um 

embate entre gestores municipais e moradores de rua, culminando com a 

deterioração do patrimônio público e contribuindo para invasões ou 

ocupação indevida. Isso traduz em insegurança, exclusão social, 
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sentimento de desconfiança dos transeuntes, tráfico de drogas e 

prostituição. Segundo Bachiller (2012), a situação prevalente de 

moradores de rua nas cidades promove o fenômeno de alienação, ou seja, 

são indivíduos vistos como marginais dominados por uma série de 

traumas dificilmente superáveis, podendo trazer, inevitavelmente, 

insegurança e ‘medo’ às pessoas. É também uma questão de saúde 

psíquica. 

O exemplo citado demonstra a urgência em (re) pensar a forma de 

planejar e gerir as cidades, com ênfase nos espaços e patrimônios 

públicos. O espaço público é interpretado por Bachiller (2012) como um 

recurso natural urbano de sociabilidade, local de encontro, de diferentes 

formas de intercâmbio e de vigilância dos próprios residentes a favor da 

segurança nas ruas (JACOBS, 2011). Eles devem receber atenção especial 

dos gestores, em projetos de revitalização e novos estilos arquitetônicos, 

que promovam ao mesmo tempo conforto ambiental às pessoas, 

preservação do ambiente natural e o embelezamento das cidades, a fim de 

se tornarem ambientes cada vez mais aprazíveis, seguros e sustentáveis 

(LEITE, 2012; BACHILLER, 2012). Jacobs (2011, p. 38), complementa 

afirmando que “a presença de pessoas nos espaços das cidades atrai outras 

pessoas” e promove vivacidade e harmonia. 

 
Experienciar a vida na cidade é um entretenimento 

estimulante e divertido. As cenas mudam a cada 

minuto. Há muito a se ver e sentir: 

comportamentos, rostos, cores e sentimentos. E 

essas experiências estão relacionadas a um dos 

mais importantes temas da vida humana: as pessoas 

e os sentidos (GEHL, 2013, p. 21).  

 

O meio ambiente urbano, a deficiência da qualidade de vida e o 

perfil das cidades na contemporaneidade são temas que refletem o 

cotidiano das populações devido ao tamanho do descontrole de uso do 

solo, da desumanização percebida nas ruas e vias públicas, do isolamento 

ao belo e à ineficiência da educação de base [...]. (DE MASI, 2000; 

GIFFINGER et al., 2007; NAM; PARDO, 2011; LEITE, 2012; GEHL, 

2013). De forma pragmática, observa-se em muitas cidades, o abandono 

de áreas centrais pelo setor industrial que traz consigo a degradação 

urbana de espaços potenciais de desenvolvimento, com infraestrutura já 

instalada e memória urbana relevante. Este cenário proporciona a 

prioridade atribuída ao tráfego de automóveis e estacionamentos (com 

inúmeras consequências); ausência de calçadas ou, quando existentes, em 
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estados deploráveis2, culminando mais profundamente com a 

insustentabilidade instalada em todas as formas (PHILLIP JR.; 

SILVEIRA, 2004; LEITE, 2012; GEHL, 2013; ABDULLAHI; 

PRADHAN; JEBUR, 2014; CAPRA; LUISI, 2014). 

“O homem foi criado para caminhar e todos os eventos da vida – 

grandes e pequenos – ocorrem quando caminhamos entre outras pessoas. 

A vida em toda sua diversidade se desdobra diante de nós quando estamos 

a pé”. (GEHL, 2013, p. 19). Gehl (2013) elucida que todo gestor, ao 

assumir o comando de uma cidade, deveria ter por princípio cercar-se de 

profissionais que valorizam a vida urbana e a relação da cidade com 

homens, mulheres, crianças e idosos – os habitantes, que por ela circulam 

no dia a dia. Suas ruas, calçadas, praças e parques devem ser seguras, 

acessíveis e agradáveis, e seus prédios harmonizar-se com a natureza, 

possibilitando a ampliação do olhar, para que o andar em direção ao 

trabalho, à escola, aos negócios e ao lazer seja leve, prazeroso e seguro 

(GIFFINGER et al., 2007; GEHL, 2013). Isso imprime o conceito de 

cidade humana, inteligente e sustentável - aquela que preza pelo respeito 

e bem-estar das pessoas em primeiro plano. 

A compreensão sobre o termo ‘cidade inteligente’ ou ‘smart cities’ 

transmite uma visão holística e integrada com vistas a melhorar a 

eficiência das operações da cidade, a qualidade de vida dos seus cidadãos 

e, o crescimento da economia local com equidade. Dentre os autores que 

defendem essa premissa estão Giffinger (2007), Nam e Pardo (2011), 

Cohen (2012), Papa, Gargiulo e Galderisi (2013) entre outros. Contudo, 

                                                 
2 Em Balneário Camboriú (SC) - uma das cidades selecionadas para a pesquisa -

, em muitas vias lindeiras, as calçadas não apresentam condições humanas de 

caminhar e atravessar a rua, com inúmeros obstáculos como caçambas, 

motocicletas estacionadas, circulação de bicicletas, ambulâncias e automóveis 

em via de mão dupla e estacionamento em ambos os lados. Não há ventilação 

e luz solar em muitas ruas (especialmente àquelas em que os prédios 

ultrapassam seus 40/50 andares) e a impressão do pedestre é de sufocamento. 

Caso houver um acidente grave com risco de incêndios, atropelamento 

envolvendo vários automóveis e pessoas, certamente será difícil evacuar as 

pessoas em uma rua com tais características. Em muitas vias lindeiras de 

Balneário Camboriú não há calçadas, as pessoas não têm como atravessar a rua 

e caminhar a pé em segurança. Isso sem mencionar àquelas com mobilidade 

reduzida ou cadeirantes. (Relato de experiência descrito como depoimento 

pessoal – jun. 2017). A impressão que se tem ao pesquisador e, para muitos 

moradores, é de que a cidade é planejada somente para a temporada de 

férias/veraneio. Mas quem usa o ‘sistema viário da cidade’ além dos visitantes? 

Não seriam os residentes permanentes? 
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ainda não há um conceito universalmente aceito pela comunidade 

científica, uma vez que existem divergências sobre o entendimento de 

“inteligência” e até mesmo de “sustentabilidade” no âmbito das cidades 

(HOLLANDS, 2008; PAN, 2010; ALLWINKLE; CRUICKSHANK, 

2011; LETAIFA, 2015). 

Segundo Batty (2012 citado por BRORSTRÖM, 2015), a cidade 

tem sido tradicionalmente gerida de cima para baixo (top down), o que 

não requer planejamento consistente sobre o uso do solo, mudanças de 

comportamento da população local e dos gestores, tráfego intenso de 

automóveis, avenidas sem ciclofaixas e ciclovias, zonas rurais esquecidas, 

vazios urbanos, poluição em nível extremo, entre outras problemáticas 

urbanas (LEITE, 2012; ABDULLAHI; PRADHAN; JEBUR, 2014). 

Trata-se de um sistema aberto, complexo em sua estrutura, inter-

relacionado entre si, com funcionamento e caráter extremamente 

dinâmicos, nem sempre fácil de compreender e difícil de gerir 

(BARRAGÁN MUÑOZ, 1997). 

Capra, Luisi (2014) e Senge (2016) têm como princípio teórico em 

seus escritos, o pensamento sistêmico. A partir desse princípio, as cidades 

podem também, ser nomeadas e compreendidas como organizações 

complexas, pois os fatos cotidianos, a ruptura de padrões, a diversidade 

de espaços, a multiplicidade de culturas e usos, as relações de conflitos 

existentes [...] entre outras questões; emergem uma constelação de 

percepções, valores e ações humanas que não podem ser compreendidas 

separadamente. Trata-se de um paradigma sistêmico com abordagem não-

linear, onde todos os sistemas são redes complexas, com incontáveis 

interconexões entre as dimensões biológicas, cognitivas, sociais e 

ecológicas da vida (KUHN citado por CAPRA; LUISI, 2014). Somente 

com uma visão unificada da cidade (e de todas as suas dimensões e 

relações) como organização complexa, é que se alcançará a 

sustentabilidade, tornando-a cidade realmente inteligente, humana e 

sustentável3.  

                                                 
3 Esta reflexão nos permite indagar se há, realmente, alguma possibilidade de 

coexistência da sustentabilidade no contexto das cidades [...]. Não seria, talvez, 

uma utopia almejar que uma cidade seja e/ou tenha condições de ser sustentável 

em todas as dimensões? Esta não é uma afirmação, mas somente uma reflexão, 

que merece um estudo amplo e complexo. Contudo, o termo “cidades 

sustentáveis” precisa ser desmistificado e ampliado, mas jamais ser motivo de 

desistência por parte dos atores relevantes e dos cientistas sociais, mas deve 

tornar-se de uma compreensão mais profunda, tal como o exemplo proposto 

por Capra (2014) quando criou o conceito de “ecologia rasa” e “ecologia 
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Na tentativa em (re) inventar as condições atuais de qualidade de 

vida nas cidades, espera-se que, por meio de uma gestão pública focada 

no capital intelectual, na sustentabilidade social, humanística e ambiental 

e, por meio de uma visão sistêmica sobre o conceito de cidades – que 

destoa daquela dominante do estilo modernista e essencialmente 

capitalista (JACOBS, 1961; GEHL, 2013), é possível humanizar e 

transformar as cidades em espaços criativos, de compartilhamento, 

colaboração, cooperação, acolhimento, etc., premissas essas que 

satisfazem os objetivos do turismo sustentável e da sociedade do 

conhecimento, em busca pela celebração da arte de bem viver entre as 

pessoas, em ambientes aprazíveis, saudáveis e seguros4. É indispensável 

manter atitudes como dignidade, empatia e altruísmo por parte de todos 

os atores sociais, em especial àqueles que estão à frente das decisões 

urbanas. No planejamento dos espaços públicos, além de prever aspectos 

como segurança e acessibilidade, é necessário o olhar sobre a estética, 

pois ela inspira as pessoas a valorizar o belo, a se sentirem bem e 

acolhidas, a se divertir e a admirar a paisagem (DE MASI, 2000; GEHL, 

2013). De Masi acrescenta que a sociedade pós-industrial recuperou o 

gosto pela estética: “não mais para uma pequena elite, mas uma estética 

designada a todos” (2000, p.33).5 

Quando se convive ‘literalmente’ na cidade, o espaço público 

confere às pessoas a habilidade da criatividade, se for assim identificada, 

valorizada e interpretada pelos gestores públicos, como já ocorre em 

                                                 
profunda”. É preciso aprofundar-se no tema (...), para chegar-se a conclusões 

inequívocas. 
4 Marandola Jr. (Prefácio de Topofilia (2012) elucida que o objetivo da obra 

“Topofilia” era resgatar o “amor ao lugar”, o laço afetivo que nos envolve com 

o ambiente, em busca daquela esperança e força necessárias para superar 

momentos de crise, como era a época em que Tuan se formou enquanto 

intelectual e escreveu este livro).  

 
5 O conceito de estética do lugar também merece uma breve reflexão, pois 

depende da percepção cognitiva e visual acerca do que o interlocutor 

compreende por “estética”. Um exemplo citado nesta tese demonstra a estética 

modernista e o design de luxo que emergiu na construção civil de edifícios 

multifamiliares na cidade costeira turística de Balneário Camboriú. (Jornal O 

Globo, edição de 07 jan. 2018). Neste caso, o materialismo exacerbado e o 

poder econômico sobrepujam a qualidade do ambiente (solo, água, 

esgotamento sanitário, etc.) e por consequência, das pessoas que se deparam 

diretamente com tais problemáticas, que são, naturalmente, as mais vulneráveis 

socialmente. Contudo, nem todas as pessoas têm a mesma percepção.  
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várias cidades do mundo, como Veneza, na Itália e, Gramado, no Brasil. 

De Masi (2000, p.23), ao discorrer sobre a sociedade pós-industrial como 

precursora do ócio criativo, expõe que os indivíduos estão habituados a 

desempenhar funções repetitivas, incluindo, sobretudo as manuais e as 

intelectuais – quando estas podem ser delegadas às máquinas. Por isso, “é 

imprescindível um grande esforço para aprender uma atividade criativa, 

digna de um ser humano”, que advém do bem-estar físico e psíquico.  

Ao delimitar o escopo do estudo para as cidades costeiras e 

turísticas, observa-se que essas apresentam peculiaridades que remetem a 

‘elementos de referência’ para as pessoas – como o mar e seus recursos 

adjacentes. Segundo o Programa do Meio Ambiente das Nações Unidas 

(1995), a zona costeira é caracterizada por área de intensa atividade, de 

intercâmbio dentro e entre os processos físicos, biológicos, sociais, 

culturais e econômicos (BARRAGÁN MUÑOZ, 1997). A competição 

pelo espaço no litoral e os interesses conflitantes dos diversos atores 

envolvidos, inclusive a necessidade de acesso público à praia e aos lugares 

- para todos, tornaram-se temas de relevância na política urbana e 

também, na gestão da zona costeira (EVANS; FOORD, 2005; 

SAIRINEN; KUMPULAINEN, 2006). Segundo Barragán Muñoz (1997, 

p. 26), o litoral é definido como um bem que, em forma de energia ou 

produtos materiais (clima, paisagem, água, solo, biodiversidade) está 

vinculado ao espaço litorâneo através de sua origem e se destina a 

satisfazer alguma necessidade humana. Para ele, é o primeiro e mais 

importante recurso natural e, uma questão de primeira ordem em 

preservação, gestão e manutenção. 

Historicamente, as cidades costeiras foram sendo povoadas com 

suas construções de costas para o mar, sendo que do mar seus habitantes 

dependiam (em atividades portuárias, pesca, petrolíferas, saúde, etc., que 

emergem como paradigmáticas). De imediato, as praias como espaço de 

lazer foram sendo degradadas devido ao nível de impacto antrópico e 

intenso povoamento. Por outro lado, há usos em que a praia como recurso 

ambiental associou-se com a balneabilidade, a saúde e a beleza cênica, 

dando origem ao turismo de sol e praia nas regiões costeiras de todo o 

mundo (MORAES, 2004; MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). Essa 

ocupação está voltada para a exploração máxima dos valores paisagísticos 

ligados à praia e ao mar, pois esses são os focos de atração de pessoas. 
Assim, evolutivamente, as cidades costeiras com potencial paisagístico, 

vão determinando construções ao longo da linha de costa, assentamento 

de loteamentos que, na atualidade, são preponderantes para a indústria da 

construção civil e do imobiliário turístico. No entanto, este processo de 

reestruturação de frente para o mar, para superar a imagem marginalizada 
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das áreas portuárias, confronta o planejamento urbano costeiro com 

muitos problemas desafiadores, a exemplo dos fenômenos naturais 

recorrentes em áreas litorâneas e das construções na linha de costa 

(CORBIN, 1989; MACEDO, 2004; FRANCIA, 2012; KOSTOPOULOU, 

2013; LANZA; RANDAZZO, 2013; SILVA; SORIANO-SIERRA, 

2015), como ocupações em faixa de praia e retiradas progressivas de 

vegetação como restingas e fixadoras de dunas. 

Verifica-se, ao longo do tempo, que o processo de 

desenvolvimento e adensamento populacional das cidades costeiras, 

especialmente a partir da década de 1960 e 1970, obteve um acréscimo 

significativo da demanda de visitantes e residentes secundários, trazendo 

consigo impactos negativos aos recursos naturais que, por vezes, não têm 

capacidade de suporte (MACEDO, 2004; FRANCIA, 2012; SILVA, 

SORIANO-SIERRA, 2013, 2015). Em pesquisa recente realizada na 

cidade costeira turística de Itapema - litoral centro norte do estado de 

Santa Catarina -, Silva e Soriano-Sierra (2013, 2015, 2016) destacam a 

intensa urbanização ocorrida nas duas últimas décadas (1990/2010), com 

incremento relevante da construção civil, como loteamentos, 

condomínios multifamiliares e, por consequência, especulação 

imobiliária intensa. Esse processo vem acarretando impactos estruturais 

com relação ao uso do solo, projeção do sol na praia e vias lindeiras, 

ineficiência no abastecimento de água e esgoto, tráfego intenso de 

automóveis e ausência de estacionamentos, incluindo, inclusive, o 

processo de gentrificação, favelização e exclusão social daqueles 

residentes permanentes que não detém condições econômicas de manter 

sua rotina citadina de onde derivava. 

Sobre esse assunto, Gehl (2013) coloca-se numa posição crítica 

frente ao crescimento ilimitado da construção civil – neste caso 

específico, nas cidades costeiras com potencial turístico. Segundo o autor, 

gestores municipais, arquitetos e urbanistas e empresários do setor  

imobiliário devem mudar o foco em relação ao poder econômico, detendo 

a especulação abusiva da construção civil, concedendo margens de 

equalizar os inúmeros interesses da comunidade, mantendo o mínimo de 

condições para se ter uma cidade saudável sob o ponto de vista ambiental 

(JACOBS, 2011). O design dos espaços públicos deve estar sob a 

responsabilidade de profissionais de alto nível, em uma escala 
multidisciplinar, que tenham condições de perceber o ambiente sob “o 

olhar do outro”, o que se denomina de “empatia”. “consideração, 

preocupação e empatia são os ingredientes mais importantes” das cidades 

humanas, afirma Gehl (2013, p. 227).  
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Quanto ao planejamento urbano das cidades, os profissionais que 

estão à frente dos projetos urbanísticos e de infraestrutura urbana são os 

arquitetos e urbanistas. Entretanto, no caso de cidades reconhecidas como 

destinos turísticos, o turismólogo se apropria de habilidades e perfil para 

a gestão do turismo citadino por meio do viés multidisciplinar, com a 

colaboração necessária de outras áreas não menos importantes.67 Isso 

imprime uma abordagem holística, com variações importantes de 

percepção e conhecimentos técnicos para o planejamento e a gestão das 

cidades turísticas, a exemplo de aspectos como: identificar e determinar a 

capacidade de carga do destino e a atuação ativa do Comitê Gestor da orla 

marítima, para fins de fiscalização e solução com projetos de melhoria 

contínua. 

O turismo é considerado uma atividade socioeconômica relevante 

para inúmeros países do mundo, mas, sua realização somente é possível 

no encontro entre pessoas e, em sua aceitação pela comunidade local. 

Caso essa premissa não se concretize, as trocas culturais, históricas, 

econômicas, criativas, sociais e intelectuais não se manifestam, ou se 

realizam de forma antipática (a exemplo do fenômeno conhecido como 

“turismofobia”). O turismo, amplamente considerado por acadêmicos e 

profissionais para se tornar a maior indústria global (sem chaminés), está 

sendo alimentado pelos fluxos crescentes do turismo urbano, que se 

caracteriza como um fenômeno complexo, formulado por inúmeras 

                                                 
6 Profissional de nível superior egresso dos cursos superiores de turismo e/ou 

turismo e hotelaria que disseminam ideias, planejam atividades e as gerenciam, 

através de sua capacidade de análise crítica e reflexiva agindo com 

responsabilidade técnica e procedimento ético para garantir o desenvolvimento 

sustentável da atividade nos seus diferentes segmentos, fomentando a pesquisa 

e o desenvolvimento de novas tecnologias. O turismólogo é isento de qualquer 

pré-requisito de formação acadêmica ou atuação profissional e de registro junto 

a qualquer órgão federal autárquico, pois é livre o exercício da profissão de 

turismólogo, em atenção à Lei 12.591/12. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

TURISMÓLOGOS E PROFISSIONAIS DE TURISMO). Disponível em: 

http://www.abbtur.com.br/abbtur/conteudo.asp?cod=3. 

 
7 Um grave fator que se perpetua é o interesse de grupos de construtores e 

investidores com forte poder de persuasão sobre os gestores municipais 

(prefeitos e equipe de gestão). Não digo aqui que é um caso generalizável e, 

nem tampouco, isolado, mas que existe fortemente em muitas das cidades 

costeiras turísticas do país. Nesse caso, o Plano Diretor da cidade é direcionado 

ao interesse da maioria, onde nem sempre está representado pelos residentes 

permanentes e comerciantes locais.  

http://www.abbtur.com.br/abbtur/conteudo.asp?cod=3
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atividades (EDWARDS; GRIFFIN; HAYLLAR, 2008; ASHWORTH; 

PAGE, 2011; WISE, 2016). O meio ambiente urbano, por sua vez, é o 

local de encontro das pessoas, que deve acima de tudo, propiciar bem-

estar, conforto ambiental, segurança, confiança e qualidade no caráter de 

envolvimento entre elas e, também, com o ambiente. Portanto, o turismo 

vai além da geração de divisas, trocas culturais ou aproveitamento dos 

recursos naturais e artificiais. O turismo está no âmago do envolvimento 

entre as pessoas e ao conceito de serviço, junto às demais definições que 

o precedem, como por exemplo, ao da Organização Mundial de Turismo 

(OMT). 

Quando se busca entrelaçar os objetivos do turismo e das cidades 

como ambas geradoras de atividade produtiva, deve-se valorizar, por 

exemplo, elementos inerentes ao indivíduo, como os cinco sentidos 

(GRINOVER, 2002; ROSS, 2002; CAMPOS, 2008; TUAN, 2012). O 

exercício da percepção consiste no modo como se percebem as coisas, os 

espaços, as pessoas, os lugares, as cidades (TUAN, 2012). Deve-se 

questionar, sempre que possível, “como elas se sentem, quais são seus 

medos, aflições, frustrações...”, “como elas percebem o ambiente...”. É 

o princípio da Empatia. É necessário refletir sobre as emoções das 

pessoas. O olhar do observador passa a ser um valioso argumento para a 

criação de valor, de inovação e subsídios para o planejamento e gestão 

dos espaços públicos. Ao observar seu comportamento, e também das 

cidades (em sentido metafórico), é essencial para os gestores e 

profissionais de planejamento, saírem da zona de conforto, romperem 

com modelos já concebidos de planejamento (paradigmas obsoletos) que 

não se adaptam à realidade das cidades costeiras contemporâneas – uma 

vez que essas apresentam características específicas e mutantes. A atitude 

em explorar a identidade dos residentes locais e (re) significar os 

ambientes de convívio social promove o sentimento de pertencimento, 

preponderante para a aceitação do turismo urbano e dos visitantes no 

cotidiano da cidade (SILVA; BERNER; PORTO, 2015; WISE, 2016). 

Além disso, recupera e promove a dignidade das pessoas que vivem o dia 

a dia da urbe. Por tudo isso, o turismo satisfaz apenas a ponta do iceberg, 

tal como um “perfume”, mas que, na verdade é a preparação da cidade 

para o acolhimento das pessoas de diferentes locais, de modo que não 

afete negativamente a rotina dos moradores da cidade. A atividade 
turística (se bem compreendida e planejada) tem o poder de consolidar o 

desenvolvimento urbano sustentável das cidades costeiras, com 

benefícios para todos. 

A cidade no século XXI, para ser palco de uma vida urbana 

sustentável, precisa superar sua degradação física, social e moral, 
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invertendo a lógica hoje em vigor de lugar de consumo para um lugar 

em consumo (usufruto do lugar)8, tecendo alternativas concretas às 

exclusões e às injustiças ainda prevalentes (LEITE, 2012; GEHL, 2013). 

O turismo alicerça-se como uma atividade criativa e condizente aos 

princípios da sustentabilidade para este fim. Deste modo, a concentração 

de problemas sociais demanda políticas, estratégias e ações, focalizando 

a preservação do ambiente e a criação de oportunidades para as pessoas 

que vivem nas cidades (HAN; YAN, 1999; BRASIL, 2000; YEUNG, 

2001) obterem maior e melhor qualidade de vida. 

Por conseguinte, o objetivo desta tese está em propor um 

framework com vistas a consolidar o uso e a gestão dos espaços públicos 

das cidades costeiras turísticas em ambientes humanizados e sustentáveis, 

a partir de seu desdobramento em estratégias e diretrizes. 
A questão norteadora, que por sua vez desencadeou o objetivo 

proposto, foi verificar, por meio da percepção social e ambiental dos 

atores relevantes, como os gestores podem planejar e gerenciar os espaços 

públicos, tornando as cidades costeiras turísticas mais humanas, 

inteligentes e sustentáveis. As estratégias, diretrizes e ações, por 

assumirem uma concepção pragmática do framework, visam apontar 

possibilidades de soluções e recuperação gradual da qualidade de vida 

urbana - para os espaços públicos elencados na pesquisa. Os objetivos 

específicos, delineados como caminho metodológico, a fim de se alcançar 

o objetivo geral, estão explicitados neste capítulo, na seção 1.3.2. 

Finalmente, apresenta-se um referencial teórico a partir do qual o 

objetivo poderá ser examinado e compreendido; desenvolve-se um plano 

de pesquisa que deve conduzir o projeto ao alcance desse objetivo; e, por 

fim, apresenta-se o framework HUGEP “Humanização, Uso e Gestão 

sustentável dos Espaços Públicos (HUGEP)9 com seus desdobramentos. 

Em síntese, a presente Tese de doutorado é fluída, altruísta e um 

tanto quanto poética, como quando se toca um piano seguindo uma 

melodia subliminar aos cinco sentidos... Ela é ilustrada por modelos 

mentais, concebidos por meio de ensinamentos ao longo do tempo e, 

                                                 
8 Novamente cabe citar a cidade de Veneza (Itália) como exemplo de cidade em 

que seus visitantes a usufruem no seu âmago, na sua plenitude. Veneza é uma 

cidade para ser desfrutada a pé, por cada ruela, dada a sua importância histórica, 

paisagística e arquitetura medieval.  
9 Nesta Tese, a proposta do framework é direcionada para as cidades costeiras 

turísticas, contudo, há potencial significativo para sua adaptação para outras 

cidades que agreguem elementos de referência semelhantes aos estudados nas 

cidades costeiras.  
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criatividade..., tece uma abordagem humana do conhecimento, sem, 

contudo, diminuir o valor da sistematização da ciência. Pode-se dizer que 

esta é, também, uma tese humana. E nisso está seu diferencial!  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMAS DE PESQUISA 

 

As cidades e seus desdobramentos têm sido revelados como um 

tema instigante e relevante pela comunidade científica sob o prisma do 

“conhecimento, tecnologia e sustentabilidade”, ancorado no constructo 

‘cidades do conhecimento’. Não obstante, a organização estrutural das 

cidades tem se mostrado cada vez mais desafiadora para as governanças 

locais, tendo em vista aspectos como o aumento da densidade 

demográfica, o alto consumo de recursos naturais e a desigualdade social 

(CARAGLIU; DEL BO; NIJKAMP, 2011; ABDALA et al., 2014; 

MARSAL-LLACUNA; COLOMER-LLINÀS; MELÉNDEZ-

FRIGOLA, 2014). 

A origem do conceito de Cidades Inteligentes pode ser rastreada 

até pelo menos o Movimento de Crescimento Inteligente do final da 

década de 1990 (HUBER; HILTY, 2015). O termo foi cunhado com o 

estudo de caso de iniciativa de Cingapura em se tornar uma cidade 

inteligente (MAHIZHNAN, 1999). A partir de então, a temática se 

desenvolveu também, a partir de experiências bem-sucedidas de cidades 

como Barcelona (Espanha), Amsterdã (Holanda) e Edimburgo (Escócia), 

abrangendo em seus planos, os conceitos de sustentabilidade e qualidade 

de vida, mas com a adição importante e significativa de componentes 

tecnológicos e informacionais (SARACO, 2012; ZYGIARIS, 2013). 

Saraco (2012) refere-se ao termo “smart city” como uma palavra 

“mantra”, cujo sentido é a solução para os problemas urbanos existentes, 

como melhorias para o tráfego, mitigação da degradação ambiental, 

reciclagem de lixo, suporte da tecnologia para a criação de sensores, entre 

outros aspectos. Para Saraco (2012), o grande desafio é reinventar as 

cidades de forma economicamente sustentável em sintonia com seus 

habitantes, a partir de suas expectativas, necessidades e desejos.  

A inteligência para as cidades, além da inserção necessária e 

importante da tecnologia, deve centrar-se nas pessoas e no processo de 

aprendizagem contínua entre os atores sociais (SENGE, 2016). Isso 
significa que a tecnologia, por si só, não é capaz de criar conhecimento e, 

nem tampouco, acolhimento e dignidade às pessoas (ALBINO; 

BERARDI; DANGELICO, 2015; YIGITCANLAR, 2016). O uso intenso 

da tecnologia pode, inclusive, causar transtornos psíquicos quando 

adotada de forma excessiva.  Em demasia e de forma exacerbada, a 
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tecnologia distancia as pessoas à medida que elas deixam de conviver em 

coletividade e passam a depender dos aparatos tecnológicos para a 

promoção do bem-estar físico, emocional e psicossocial (GOLEMAN, 

2012). Por meio dela, não há interação humana - literal, mas sim através 

de uma lente que é a tela do computador ou do smarthphone.  

De acordo com Senge (2016), trata-se de uma época de forças 

terrivelmente conflitantes. Com muita frequência, a produção de capital 

financeiro e tecnológico parece ocorrer às expensas dos capitais social e 

natural (CARRILLO, 2006; SENGE, 2016). Segundo Yigitcanlar (2016), 

na última década, tecnologias urbanas inteligentes começaram a emergir 

em nossas cidades, formando a espinha dorsal de uma grande 

infraestrutura inteligente. Contudo, junto a esse desenvolvimento, a 

disseminação da ideologia da sustentabilidade teve uma marca 

significativa no planejamento e desenvolvimento de nossas cidades.  

A perspectiva humanista priorizada nesta Tese apropria-se do 

conceito de desenvolvimento sustentável, porém, de forma mais ampliada 

e desmistificada, voltando-se sobretudo, à sustentabilidade humanista. 

Segundo D'Orville (2015), o novo humanismo defende a inclusão social 

de cada ser humano em todos os níveis da sociedade, e sublinha o poder 

transformador da educação, das ciências, da cultura, do turismo e das 

comunicações. Portanto, a perspectiva humanista na atualidade precisa 

ser percebida como um esforço coletivo que responsabiliza os governos, 

a sociedade civil, o setor privado e os seres humanos a valorizar seus 

valores intrínsecos e a refletir criativamente em uma sociedade 

sustentável e mais saudável. Tal premissa é também, corroborada por 

Barrett (2009), no desenvolvimento de sua pesquisa. O autor defende a 

concepção humanista da sustentabilidade contra o pragmatismo do 

ambiente essencialmente natural - “verde”. Relaciona ainda os ambientes 

naturais aos direitos humanos e à sustentabilidade, bem como 

correlaciona veemente a dignidade com a sustentabilidade (2009, p.31), 

de tal forma demonstrada por Capra e Luisi (2014) quando defendem o 

conceito de ecologia profunda e, também por Tuan (2012), em 

“Topofilia” (desde sua primeira publicação em 1974). 

Laura Horn (2007, p.70 citado por BARRETT, 2009) observa que 

o conceito de desenvolvimento sustentável permanece obscuro no direito 

internacional. Ela identifica alguns pontos de consenso entre os 
especialistas. Em primeiro lugar, comenta que as necessidades das 

presentes e futuras gerações devem ser consideradas como prioridade, 

como determina o Relatório Brundtland em 1989 (GRÜN, 1996). Em 

segundo lugar, os recursos ambientais renováveis e não renováveis devem 

ser conservados e não esgotados. Em terceiro lugar, o acesso aos recursos 
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naturais e a sua utilização deve prever equitativamente as necessidades de 

todos os povos (independente de raça, etnia, etc.). Finalmente, as questões 

de desenvolvimento ambiental e sustentável devem ser tratadas de forma 

integrada e sistêmica (CAPRA, 1998; CAPRA; LUISI, 2014), como 

relembra o Papa Francisco em sua Carta Encíclica (2015, p. 31), ao 

enfatizar que “o ser humano [...] tem direito a viver e ser feliz e, além 

disso, possui uma dignidade especial, por isso não podemos deixar de 

considerar os efeitos da degradação ambiental, do modelo atual de 

desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas”. 

Em suma, especialistas no assunto denotam o mesmo 

entendimento sobre o papel do desenvolvimento sustentável para 

culminar em uma sociedade saudável e cidades mais humanizadas, os 

quais incluem essencialmente os princípios ambiental, social, econômico 

e, atualmente, com mais ênfase, o humano (GRÜN, 1996; CAPRA, 1998; 

SACHS, 2008; BARRETT, 2009; PAN, 2010; SEIFFERT, 2011; TUAN, 

2012; GEHL, 2013; CAPRA; LUISI, 2014; D'ORVILLE, 2015; SENGE, 

2016). Essa concepção mais integrada da sustentabilidade é ilustrada pela 

Figura 1, considerando a contribuição de Senge (2016) ao retratar o 

sucesso das organizações (neste caso, das cidades) ao processo 

permanente de aprendizagem com foco nas pessoas. 

 
Figura 1 – Concepção da sustentabilidade sob o modelo do ‘banquinho’ de 

Senge. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Os princípios da sustentabilidade demonstrados acima estão 

representados simbolicamente por um banquinho de três pés, a fim de 

ilustrar visualmente a importância de cada princípio. Se um dos três 

estiver faltando, o banquinho não se sustentará (SENGE, 2016). Assim, 
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julga-se que toda cidade costeira turística deve gerir seus espaços públicos 

sob o modelo do ‘banquinho’, de forma a garantir a sustentabilidade do 

ambiente, mas, sobretudo, a valorização das pessoas no espaço público.  

Para a construção do framework e seus desdobramentos em 

estratégias, diretrizes e propostas de ação, buscou-se informações junto às 

cidades costeiras e turísticas selecionadas para a pesquisa -, Torres (Rio 

Grande do Sul), Balneário Camboriú (Santa Catarina) e Guaratuba 

(Paraná) -, assim como por meio de seus ‘atores relevantes’10 e demais 

dados suplementares. A partir do design metodológico desenvolvido, a 

construção e desdobramentos do framework tiveram os seguintes 

questionamentos (reflexões) como subsídios11: 

- O que pode e deve ser feito sob o olhar do observador, acerca da 

urbanização / espaço público das cidades costeiras turísticas, com vistas 
a ampliar o bem-estar, a qualidade de vida das pessoas e a 

sustentabilidade do ambiente? 
- Como as pessoas (residentes permanentes e visitantes) usam a 

cidade costeira para fruição do lazer? Elas estão plenamente engajadas 

com os espaços públicos disponíveis? Como as estruturas físicas sobre o 
espaço urbano influenciam o comportamento humano? Esses são 

inteiramente positivos ou não? 

                                                 
10 A Agenda 21 – Brasil indica, por meio do conceito de ‘atores relevantes’, as 

partes interessadas em situações em que há conflitos ou diferenças 

significativas de opinião, sejam de ordem econômica, ambiental ou cultural -, 

que pactos e consensos amplos não são possíveis sem que se promova o diálogo 

entre os diferentes grupos de interesse e nomeia alguns dos atores considerados 

necessários para o consenso e, inclusive, para a construção do conhecimento 

social, ilimitado a barreiras de qualquer nível. São eles: trabalhadores e 

sindicatos, ONGs, empresários, comunidade científica e tecnológica e, no 

tocante a este trabalho, os turistas e excursionistas (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2000). 

 
11 Os questionamentos constituem reflexões, referências e subsídios para a 

pesquisa de campo (visitação in loco nas cidades selecionadas – observação 

espontânea, e entrevistas com os atores relevantes). Logo, este não é o roteiro 

de entrevista adotado. Cabe ressaltar também que uma cidade humana, 

inteligente e sustentável deve se atentar para vários aspectos de forma 

integrada, então, no teor desta pesquisa seguiram-se temas transversais aos 

espaços públicos e à dignidade humana, tendo como base o European Smart 

Cities Model. 
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- Qual é o elemento de referência12 que faz parte constitutiva do 

cotidiano das pessoas nas cidades costeiras turísticas? 
- Como os gestores públicos percebem a sustentabilidade 

ambiental e social dos espaços públicos das cidades costeiras turísticas? 

Qual a relação percebida por eles entre conexão da forma física e 
comportamento humano? Como eles compreendem a acepção conceitual 

e pragmática dos termos ‘cidade inteligente’ e ‘cidade sustentável’ sob a 
perspectiva humana e intelectual? 

- É possível a renovação urbana de cidades costeiras com o 

turismo já desenvolvido ou em fase de desenvolvimento? Nestas, cujos 

espaços públicos de convivência social estejam esquecidos ou pouco 

valorizados pelos residentes permanentes e gestores, há como 

(re)inventá-los?  
Como modificar o padrão de uso do espaço público urbano? Como 

promover uma cultura de bem-estar e com foco nas pessoas?  
 

A Figura 2, a seguir, ilustra um sistema social, em que são 

relacionados os elementos do seu ambiente (natural e social) com outros 

sistemas sociais, através de um mecanismo ao mesmo tempo superficial 

e complexo -, neste caso composto pelos espaços públicos das cidades 

costeiras turísticas. Esse mecanismo denomina-se ‘acoplamento 

estrutural’ e, em síntese, define um sistema que se utiliza das estruturas 

de funcionamento de outro sistema (NEVES, 2015). Segundo Neves, pelo 

acoplamento estrutural, um sistema “empresta” de um outro sistema – que 

é visto como parte do ambiente daquele primeiro -, as estruturas 

necessárias para realizar as suas próprias operações e mudanças no 

ambiente (2015). 

 
  

                                                 
12 Elemento de referência: Indicam espaços naturais e paisagísticos como:  orla, 

costões, falésias, parques naturais, montanhas, etc., ou espaços artificiais 

construídos como: edifícios emblemáticos, shoppings, museus, parques, 

monumentos, etc. 
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Figura 2 – Acoplamento estrutural sobre as questões de pesquisa. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Capra e Luisi (2014) referem-se ao ‘acoplamento estrutural’ como 

um processo de cognição ligado à autopoiese. Este sistema é composto 

por dois tipos de mudanças. Um deles é a autorenovação, em que o 

organismo mantém sua identidade. O segundo tipo de mudança estrutural 

é aquele capaz de criar novas estruturas – novas conexões na rede. 

Segundo Capra e Luisi (2014), todo organismo vivo responde a 

influências ambientais com mudanças estruturais que, por sua vez, irão 

alterar sua resposta futura no ambiente. Todo esse processo – a 

modificação de comportamento com base na experiência anterior – é 

denominada de aprendizagem, ou seja, mudanças estruturais contínuas 

em resposta ao ambiente são características chave do comportamento dos 

seres vivos, como também defende Senge (2016). Segundo Popper (1977, 

p. 75) “todo conhecimento é impregnado de teoria, inclusive nossas 

observações”13. A explicação dos autores citados propicia a reflexão 

sobre o modelo mental – ‘Acoplamento estrutural sobre as questões de 

pesquisa’ – Figura 2, desenvolvido para a Tese. Assim: 

 

                                                 
13 Há uma analogia bastante conhecida, de que a teoria para o cientista é como 

óculos coloridos com o qual ele condiciona tudo o que vê. Quando ele muda de 

teoria, passa a olhar o mundo vendo as mesmas coisas de antes, mas agora pelas 

cores de novos óculos ou por meio de uma nova teoria. Ou seja, esta analogia 

faz referência ao termo ‘acoplamento estrutural’, tanto para o pesquisador, 

quanto para o objetivo qualitativo desta pesquisa, tendo a percepção das 

pessoas como instrumento de análise para codificação do conhecimento.  
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- O observador, ilustrado pela imagem de um menino 

curioso e interessado, se aproxima do sistema 

ambiental, emoldurado pelos ambientes natural e social 

das cidades costeiras turísticas. O menino, por sua vez, 

busca uma conexão física e emocional com os espaços 

públicos, inseridos no sistema. A percepção social e 

ambiental do indivíduo (menino) enquanto ser vivo, 

precedida por sua experiência anterior sobre espaços 

públicos e suas relações com o bem-estar e conforto 

ambiental se modifica, à medida que ele interpreta os 

ambientes por meio da aprendizagem contínua e pelo 

olhar curioso, proativo e interpretativo, resgatando 

experiências sensoriais passadas. Sendo assim, Capra e 

Luisi (2014, p. 318) postulam que: “por causa da 

dinâmica do acoplamento estrutural, pode-se chamar 

de inteligente o comportamento de um animal, mas não 

aplicaríamos essa palavra para nos referirmos ao 

comportamento de uma rocha”, já que os seres vivos 

estão em constante mutação e evolução (ampliando sua 

visão de mundo). Logo, todos os atores sociais 

inseridos no sistema (das cidades) estão também em 

aprendizagem contínua. Eis assim, a importância do 

instrumento da percepção para alavancar a gestão do 

conhecimento em relação ao design, estrutura, 

segurança, qualificação... dos espaços públicos, assim 

como de outras variáveis disponíveis nas cidades. O 

mais importante é valorizar a experiência do ser 

humano. 

  

Segundo Jacobs (2011), o método mais eficiente para defender a 

diversidade de usos nas cidades é por meio da observação e da 

experiência, sob o ponto de vista de quem a pratica cotidianamente. Gehl 

(2013), em toda sua trajetória profissional e acadêmica, recorda que a 

visão de cidades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis se tornou um 

desejo universal e urgente. Para ele, igualmente urgente é reforçar a 

função social do espaço da cidade como local de encontro que contribui 

para os objetivos da sustentabilidade social, e para a comunhão entre 

pessoas que o compartilham como uma plataforma de convivência. A 

tradicional função do espaço da cidade como local de encontro, 

especialmente para os moradores, foi reduzida, ameaçada ou 

progressivamente descartada a partir da década de 1970 (JACOBS, 2011; 

GEHL, 2013). Por isso, a necessidade em voltar os olhos ao observador 

(residentes permanentes e visitantes), sobre “como eles percebem” e 
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sobre “como eles gostariam que estivessem” os espaços públicos das 

cidades costeiras turísticas é tão importante. Isso também torna a pesquisa 

original e inovadora, como defende Jacobs desde 1961. 

Portanto, vale lembrar a importância em intervir, por meio da 

pesquisa científica, em aspectos que se voltem ao bem-estar da sociedade 

e na preservação do ambiente, uma vez que ambos constituem um sistema 

aberto com trocas relevantes de energia (SEN; KLIKSBERG, 2010). Caso 

não haja equilíbrio no sistema, não haverá conexão com o todo e, assim, 

as cidades e as sociedades entrarão em caos, já que são organizações 

complexas e de difícil coordenação e controle (CAPRA, 1998; CAPRA; 

LUISI, 2014). 

 

1.2 PERGUNTA DE PESQUISA  

 

Como os gestores públicos podem planejar e melhor promover o 

uso e a gestão sustentável14 dos espaços públicos sob a perspectiva 

humana e ambiental das cidades costeiras turísticas? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Os objetivos da tese estão consubstanciados na proposição de um 

framework para a construção de estratégias e diretrizes, com vistas a 

orientar o uso e a gestão dos espaços públicos das cidades costeiras 

turísticas sob a perspectiva humana e ambiental. A fim de alcançar os 

objetivos propostos, adotaram-se os conhecimentos tácito e explícito dos 

atores relevantes sobre as cidades selecionadas para a investigação, assim 

como a avaliação cognitiva e experiencial sobre seus espaços públicos em 

relação à conexão entre forma física e comportamento humano, como 

também toda a teoria literária acerca do assunto. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Apresentar um framework com vistas ao planejamento e / ou 

revitalização para o uso e a gestão dos espaços públicos das cidades 

costeiras turísticas, em ambientes mais humanizados e sustentáveis aos 

cidadãos. 
   

  

                                                 
14 Sustentabilidade: Neste caso, o termo refere-se à “manutenção, fiscalização e 

ordenação do espaço”. 
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1.3.2 Objetivos específicos  

 

• Identificar os atores relevantes das cidades costeiras turísticas 

que apresentam relação com o uso e a gestão dos espaços 

públicos de deslocamento e permanência. 

• Analisar como os atores relevantes percebem o planejamento, 

o uso e a gestão dos espaços públicos das cidades costeiras 

turísticas, tendo como pressuposto a “humanização da 

cidade”. 

• Compreender os domínios e variáveis do Sistema de 

Classificação European Smart Cities Model, para a criação 

do framework e também, do instrumento de pesquisa. 

• Enaltecer o conceito de ‘sustentabilidade humanística’ como 

premissa para solidificar a base teórica conceitual e 

pragmática do framework proposto. 

• Criar estratégias, diretrizes e propostas de ação como 

desdobramentos e consolidação do framework HUGEP. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA  

 

Esta seção é apresentada na forma de perguntas e respostas visando 

melhor compreensão do tema, dado o caráter multidisciplinar da tese. 

 

Como a Gestão do Conhecimento, a Psicologia e a 

Sustentabilidade podem se integrar epistemologicamente no 

desenvolvimento da pesquisa? Porque essa interação é importante? 

 

A Gestão do Conhecimento apresenta-se nesta Tese como uma 

multidisciplina, cuja habilidade está em compreender as várias disciplinas 

inerentes ao tema da pesquisa, e assim, provocar a imersão para um 

conhecimento amplo, teórico-prático, crítico, reflexivo e inovador 

(SILVA, 2016). Peter Senge (2016), ao construir seu modelo para a 

“prática das organizações que aprendem”, seguiu os ensinamentos de 

Deming, ao criar as cinco disciplinas que, na atualidade, são essenciais 

para o sucesso de toda organização, incluindo nesta, a organização 

pública na gestão das cidades. Disciplinas como ‘a teoria do 

conhecimento’, que enfatiza a importância dos modelos mentais e 

‘psicologia’ -, destacando a relevância da visão pessoal e aspiração 

genuína e altruísmo, pressupõem condições favoráveis para o 

desenvolvimento do conhecimento e, sobretudo, das pessoas. Aspectos 
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como autoestima, dignidade, autoconfiança, curiosidade em aprender, 

alegria na aprendizagem e outros são citados por Deming e reverenciados 

por Senge, ao defender as três capacidades centrais da aprendizagem e da 

construção do conhecimento, quais sejam: estimular as aspirações, 

desenvolver conversas reflexivas e entender a complexidade (SENGE, 

2016). 

Barrett (2009) menciona que a dignidade humana é a base dos 

direitos humanos de toda nação, assim como esta está enfatizada no Art. 

1, parágrafo III do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). Sen e 

Klikberg (2010, p. 13) corroboram ao afirmarem que “a dignidade das 

pessoas e seus direitos ao desenvolvimento e à liberdade deveriam ser 

a prioridade e o objetivo final de qualquer economia”. A dignidade 

das pessoas perpassa pelas condições de vida das cidades, por meio de 

seus subsistemas, que se alimentam sistematicamente e portanto, devem 

ser geridos dentro de uma ética de responsabilidade e do cuidado (BOFF, 

2017).  

Segundo Leite (2012), se as cidades não forem um ambiente 

sustentável e saudável, a flutuação a longo prazo de indivíduos dentro da 

sociedade se tornará caótica. Quando a visão do observador é confusa sob 

o contexto natural da existência humana, incluindo, por exemplo, visão 

de longo prazo, bem como o princípio da tutela ambiental, as 

consequências ecológicas podem ser devastadoras, incutindo, sobretudo, 

na saúde física e psíquica dos indivíduos (BARRETT, 2009; GOLEMAN, 

2014). Michael Novak (1999 citado por BARRETT, 2009) comenta que 

a dignidade demanda atitudes como a capacidade de refletir e escolher, 

ser imaginativo e criativo, ser uma fonte de ação originária [...]. A 

dignidade é inerente às pessoas, porque elas estão destinadas a ser livres, 

a pensar e a escolher. 

Starik e Kanashiro (2013), ao defenderem o conceito de 

sustentabilidade sob a questão de valores, expõem que um mundo 

sustentável deve incluir o acesso suficiente aos recursos, mesmo para 

vários milhões de pessoas, com vistas a atender as suas diversas 

necessidades ambientais e socioeconômicas, bem como para milhões de 

outras espécies para coexistir e prosperar junto aos seres humanos 

(CAPRA, 1998; CAPRA; LUISI, 2014). Logo, quando a gestão do 

conhecimento interage e se integra às demais disciplinas que, de alguma 
forma se voltam à ética do cuidado e ao bem-estar das pessoas, tem-se um 

cenário propício ao desenvolvimento da sustentabilidade integral, das 

cidades, das pessoas, e do conhecimento, como demonstrado e almejado 

nesta Tese. 
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Qual a relevância em evidenciar as dimensões humana e ecológica, 

com vistas a ampliação da qualidade de vida nas cidades para o estudo 

proposto na Tese? 

 

Pesquisas teóricas e empíricas indicam que a cidade considerada 

sustentável e inteligente é uma comunidade que promove o bem-estar 

geral de toda a população, buscando tornar um lugar  cada vez melhor 

para viver, trabalhar e se divertir, de forma proativa e sempre sustentável 

(GIFFINGER et al., 2007; CARAGLIU; DEL BO; NIJKAMP, 2011; 

BĂTĂGAN, 2011; GEHL, 2013; LARA et al., 2016). A dimensão 

Qualidade de Vida; - denominada de ‘Vida Inteligente’ por Giffinger et 

al. (2007) implica em diversos aspectos para o desenvolvimento de uma 

cidade, o que, de certa forma, aproxima a uma correlação instransponível 

entre os sete pilares do desenvolvimento sustentável apontados por Sachs 

(2008) e Seiffert (2011). Esses são assim descritos: dimensão social, 

cultural, ecológico, geográfico, econômico, institucional e tecnológico. 

Para Sachs (2008), a concepção das dimensões para a sustentabilidade é 

fundamental por motivos intrínsecos como instrumentais, a fim de 

possibilitar a compreensão de suas relações para a criação de políticas 

públicas e, posteriormente, prover o desenvolvimento urbano e seus 

espaços públicos com melhor aproveitamento de usos e recursos.  

No contexto da sustentabilidade, desde sua dispersão entre 

pesquisadores, estudiosos, empresários e gestores de todo o mundo, em 

meados da década de 1970 e 1980, quando o conceito foi difundido 

globalmente pelo Relatório Brundtland, na Suécia, percebe-se um ‘atraso’ 

entre sua clara definição para o desenvolvimento do planeta, incluindo as 

cidades, e a prática racional do que se almeja para o futuro. Starik e 

Kanashiro (2013) defendem que a sustentabilidade está atrelada a ética e 

aos valores morais, os quais são inerentes às pessoas. Contudo, a questão 

mais relevante debatida por Starik e Kanashiro (2013) e também por 

Barrett (2009), integram o ‘ambiente humano’ e outros ambientes naturais 

e fenômenos socioeconômicos. Seu foco prescreve abordagens científicas 

e práticas sobre a sobrevivência da civilização humana ao que os autores 

proclamam de “Digna Gestão Humana” (BARRETT, 2009, p.1; 

STARIK; KANASHIRO, 2013, p.4). 

Tendo em vista inúmeros debates sobre a gestão da 
sustentabilidade e definições arraigadas sobre o conceito de 

‘desenvolvimento sustentável’, busca-se discutir nesta Tese, sob o ponto 

de vista teórico, conceitos acerca de: pragmatismo e utopia sobre o 

desenvolvimento sustentável; a sustentabilidade sob o contexto humano; 

e percepção ambiental e social. A partir da compreensão desses preceitos, 
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devidamente justificados no Capítulo 2, almeja-se obter conhecimentos 

mais acurados e ampliados sobre o que realmente importa para o 

desenvolvimento das cidades costeiras turísticas, com ênfase nas 

dimensões humana e ambiental.   

 

Porque eleger os ‘espaços públicos’ como delimitação do estudo no 

âmbito das cidades inteligentes e sustentáveis? 

 

As cidades são objeto de estudo de áreas como Arquitetura e 

Urbanismo há séculos, a exemplo da Escola de Arquitetura de Londres - 

Inglaterra (1847), e a Universidade de Cornell (1871) no estado de Nova 

York - Estados Unidos. Segundo Jacobs (1961), o modernismo -, 

ideologia dominante de planejamento urbano no século XX, promoveu 

baixa prioridade aos espaços públicos nas cidades, priorizando o tráfego 

de automóveis e a construção de largas avenidas, deflagrando por sua vez, 

uma reação à falta de interesse pela vida urbana por volta de 1960, até 

meados do século XXI (JACOBS, 1961; GEHL, 2013, 2018). Gehl (2013, 

2018) afirma que grandes quantidades de carro invadiram as cidades do 

mundo todo, prejudicando de forma massiva a qualidade das cidades, a 

exemplo da Itália, Irlanda, Bangladesh, Nova York, Tóquio, entre outras. 

Ainda como consequência do modernismo, Jacobs (1961) faz uma crítica 

aos edifícios individuais e autônomos, reconhecidos pela autora como 

resultado de cidades sem vida, esvaziadas de pessoas. Enfatiza que o 

crescente tráfego de automóveis estava efetivamente espremendo o 

restante da vida urbana para fora do espaço urbano (JACOBS, 1961).  

Como forma de minimizar problemas como os mencionados, 

afirma-se como o turismo tem o poder de alavancar os espaços da cidade, 

valorizando as vias de pedestres como calçadas e ciclovias, criando 

espaços criativos como os bulevares com passeios públicos e cafeterias 

ao longo de ruas largas da cidade. Além disso, a atividade turística 

aproxima pessoas, cultura, história, natureza, gastronomia e criatividade, 

compondo cidades mais aprazíveis em todos os sentidos (RICHARDS, 

2011; GEHL, 2013; SILVA; BERNER; PORTO, 2016). 

 Leite (2012) comenta que a demanda atual para o planejamento 

inteligente das cidades está sob o escopo dos espaços. O autor salienta 

que a situação ideal seria ruas liberadas apenas para fluxo (sistema 
binário), sem espaços urbanos desperdiçados com estacionamentos. A 

partir disso, as cidades resgatariam seus espaços mais essenciais e nobres, 

aqueles de uso coletivo públicos e privados – “onde a vida urbana ocorre 

com maior vitalidade” (2012, p. 169). Para Gehl (2013), a única 

abordagem bem-sucedida para o projeto de cidades sustentáveis deve 
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considerar “a vida e o espaço da cidade como ponto de partida”. Para ele, 

o espaço é o aspecto mais importante, e a praça caracteriza o pulmão da 

cidade (GEHL, 2013, p.198; 2018).  

Os ‘espaços públicos’ priorizados nesta investigação consistem em 

ruas, calçadas, avenidas, praças e parques ao ar livre. Além desses que 

naturalmente fazem parte de qualquer cidade -, a orla marítima apresenta 

importância fundamental como elemento de referência para o turismo de 

sol e praia, como também por exercer forte influência na qualidade de 

vida das pessoas e das dimensões socioeconômicas e ambientais de uma 

cidade costeira turística. 

 

Porque adotar diretrizes e não indicadores para o planejamento e 

gestão das cidades costeiras turísticas? 

 

A adoção de diretrizes - instrumento resultante da abordagem 

qualitativa, sugere aos gestores de cidades costeiras turísticas e demais 

atores, implementarem de forma mais eficaz as estratégias de 

desenvolvimento sustentável, buscando permitir, por sua vez, que as 

cidades maximizem seu desempenho, resiliência e competitividade, frente 

à qualidade de vida urbana (ALLIANCE, 2005). Além disso, as 

estratégias e diretrizes devem prever a utilização de recursos financeiros 

e capital intelectual de forma mais eficaz.  

Segundo Capra e Luisi (2014, p. 456) “precisamos de indicadores 

qualitativos de pobreza, saúde, equidade, educação, inclusão social e 

estado do ambiente natural -, nenhum dos quais pode ser reduzido a 

coeficientes monetários ou agregado em um número simples”. A visão 

sistêmica da vida é considerada uma ciência de qualidades. Isso quer dizer 

que, as quantidades podem ser medidas, mas as qualidades precisam ser 

mapeadas (CAPRA; LUISI, 2014). 

A abordagem qualitativa, que confere subsídios para a construção 

do framework HUGEP, está focada no processo cognitivo de percepção 

social e ambiental. No contexto das cidades, Leite (2012, p.59), explica 

que os conceitos de percepção ambiental e de mapeamento cognitivo 

buscam avaliar: 
[...] leituras perceptivas que os habitantes fazem 

dos espaços urbanos por meio de uma 

representação mental interna inerente ao indivíduo, 

que lhe possibilita, acrescentar-lhe significado e 

valores que conduzirão à sua avaliação ambiental, 

promovendo, por sua vez, ações e comportamentos 
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no ambiente, formando assim, um completo 

processo de cognição ambiental. 

 

É, dessa forma, a partir de estudos interdisciplinares que o 

pressuposto de representação mental interna como aparato cognitivo dos 

elementos do ambiente externo e suas relações, conduz ao conceito de 

‘mapeamento cognitivo’, “processo pelo qual a mente humana adquire, 

codifica, armazena, relembra e decodifica informações advindas do 

ambiente espacial” (LEITE, 2012, p. 59). Somente assim é possível 

diagnosticar as cidades costeiras turísticas investigadas sob todas as 

variantes, ou seja, pelo método de pesquisa documental, observação in 

loco, coleta de dados visuais, entrevistas e especialmente, por meio da 

interação com os atores relevantes, que se resume também no ‘olhar do 

observador e na interação social’. 

 

Qual referência conceitual adotar para o estudo das cidades 

inteligentes e sustentáveis? Porque o foco em cidades de médio porte 

ou média densidade demográfica? 

 

O modelo conceitual adotado para o desenvolvimento da pesquisa 

é o European Smart Cities - referência pela Universidade Tecnológica de 

Viena – Áustria. (GIFFINGER et al., 2007). Este sistema de classificação, 

que visa nomear as cidades em inteligentes e sustentáveis, foi selecionado 

dentre os quatro investigados, pelos seguintes motivos: 

 

• Apresenta sua classificação em seis domínios, o que 

o caracteriza mais próximo dos sete pilares do 

desenvolvimento sustentável propostos por Seiffert 

(2011), Sachs (2008) e Capra e Luisi (2014), tornando-o 

mais completo e mais aproximado da proposta da Tese.  

• Descreve de forma pragmática as variáveis inerentes 

aos domínios ‘ambiente’, ‘pessoas’ e ‘qualidade de 

vida’, perfeitamente aplicável às cidades costeiras 

turísticas.  

• Único modelo que compõe a variável ‘atrativos 

turísticos’ como item de avaliação de cidades humanas, 

inteligentes e sustentáveis. 

• Único modelo (encontrado) que defende a aplicação 

do conceito em cidades de médio porte.  
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Sendo assim, justifica-se a relevância e preleção do conceito 

referencial da Tese, também defendido na seção 1.6 Delimitação da 
pesquisa. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente do Brasil (2000), as 

cidades de médio porte têm diversificado sua economia e consolidado seu 

papel de prestadoras de serviços, especialmente as cidades turísticas, em 

virtude do aumento da demanda de consumo, cultura e apropriação da 

natureza em determinado tempo e espaço do ano. Contudo, “elas ainda 

não apresentam, por uma questão de escala, os efeitos dramáticos do 

crescimento das metrópoles ou das grandes conurbações” (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2000, p.44). Dado este fato, os estudos e 

implementação de estratégias de gerenciamento sustentável ainda são 

muito escassos, estando a atenção de especialistas em desenvolvimento 

urbano e áreas afins, voltado às grandes metrópoles, como Curitiba (PR) 

e São Paulo (SP), no Brasil (LEITE, 2012).  

Mesmo diante das ‘facilidades’ das cidades costeiras de médio 

porte, há uma série de problemas que devem ser foco dos gestores 

públicos, como a invasão de áreas públicas e ‘vazios urbanos’, 

normalmente aqueles que margeiam encostas, rios, pelo casario precário 

da população pobre, revelando um problema que só tende a aumentar sem 

adequada infraestrutura e intervenção pública (fiscalização e medidas de 

reparação). Isso representa riscos de alagamento, deslizamentos e 

proliferação de doenças e drogadição, a exemplo de muitas cidades 

costeiras existentes no Brasil, especialmente na região Nordeste. Além 

dos efeitos físicos, a ineficiência do gerenciamento urbano pode 

contribuir substancialmente para a queda drástica da autoestima da 

população, que, por sua vez, recai em problemas de ordem psíquica, como 

consumo e comercialização de drogas, álcool e prostituição, riscos de 

suicídio, depressão, ansiedades, entre outros problemas sociais de alta 

dimensão (CURY, 2013; GOLEMAN; 2012, 2014). 

Muitas das cidades pequenas têm sofrido perda da população por 

migração em detrimento de seu atraso comparativo, carências na rede de 

ensino e falta de apoio governamental em vários aspectos. Essas carências 

geram um círculo vicioso, passível de ser rompido mediante políticas, 

estratégias de regeneração urbana e social, inserção social, valorização 

dos espaços públicos, elevação da autoestima dos cidadãos, incentivo à 
prática de atividades desportivas e culturais, revitalização dos espaços 

naturais degradados ou meramente esquecidos, tornando-se então um 

‘círculo virtuoso’. Por meio de estratégias como essas, presume-se a 

possibilidade latente de criar e/ou acelerar uma cidade com vistas aos 

princípios da sustentabilidade, humanizada e viva, tendo o conhecimento 
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social como pressuposto de desenvolvimento e mudança de valores 

(PAN, 2010; GEHL, 2013; STARIK; KANASHIRO, 2013).  

Para Carrillo (2006), Sen e Kliksberg (2010) e Leite (2012), o 

desafio na atualidade é elevar a qualidade de vida das pessoas e das 

cidades. Para isso, deve-se aliar ao crescimento econômico a 

sustentabilidade social, ambiental, econômica junto a inteligência e a ética 

(BOFF, 2017). 

 

Porque direcionar o estudo para as Cidades Costeiras? 

 

As cidades costeiras agregam patrimônios naturais como praias, 

falésias, costões, patrimônio arqueológico, histórico e monumentos 

naturais diversos. Entretanto, elas apresentam desafios urgentes acerca da 

insustentabilidade, uma vez que se tornam alvo de súbitos aumentos de 

população flutuante, que também são usuárias de infraestrutura urbana. 

Durante o período de férias escolares e temperaturas amenas -, 

compreendido entre dezembro a março nos países do hemisfério Sul -, o 

número de visitantes aumenta vertiginosamente em relação à população 

local, elevando o consumo e o uso de infraestruturas como abastecimento 

de água, esgoto, vias de tráfego, comércio, praias e outros espaços 

públicos de serviços, assim como de moradias (as denominadas segundas-

residências) (FRANCIA, 2012; LANZA; RANDAZZO, 2012; SILVA; 

SORIANO-SIERRA, 2013, 2016; WISE, 2016). Ainda que os visitantes 

sejam responsáveis pelo aumento de renda discricionária considerável 

para o comércio local; o consumo do lugar, o congestionamento, a 

depredação e rebaixamento da qualidade de vida são também 

consideráveis, sendo preciso alcançar um equilíbrio. Segundo Leite 

(2012) e Francia (2012) há, dessa forma, risco iminente com relação à 

sustentabilidade do desenvolvimento, podendo ocorrer o gradual 

abandono da cidade por parte dos turistas, que passam a frequentar outras 

localidades, quando esta não se enquadra nos níveis de planejamento e 

manutenção esperados nos espaços, ou mesmo pelas suas exigências de 

consumo (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2000; MACÊDO, 

2011; FRANCIA, 2012; LEITE, 2012; SILVA; SORIANO-SIERRA, 

2013). 

Outro problema que assola os países insulares está aliado ao 
aquecimento global, que segundo James Lovelock15, poderá chegar a 50C. 

                                                 
15Ambientalista Britânico e criador do conceito de Gaia. Segundo Lovelock, 

“definimos a Terra como Gaia porque esta se apresenta como uma entidade 

complexa que abrange a biosfera, a atmosfera, os oceanos e o solo; na sua 
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Segundo o documento originário da COP 21 de Paris, é dado aceito que o 

aquecimento de mares e oceanos é antropogênico, efeito da atividade 

desmesurada humana (PAINEL INTERGOVERNAMENTAL DAS 

MUDANCAS CLIMÁTICAS – IPCC, 2014). As previsões para o Brasil 

não são boas, pois a partir de 2050 pode-se ter um permanente verão 

durante todo o ano, a ponto de, segundo Lovelock, o país se tornar 

inabitável em grande parte. “Tal nível de temperatura poderá produzir 

efeitos devastadores, em muitos ecossistemas, principalmente às crianças 

e idosos” (IPCC, 2014; BOFF, 2017, p. 43).  

Lovelock é enfático ao afirmar que o aquecimento global é 

resultado do aumento da população da Terra ao longo dos anos (2017). 

Problemas associados com aglomerações urbanas têm sido geralmente 

resolvidos por meio da criatividade, capital humano, cooperação (por 

vezes de negociação) entre as partes interessadas relevantes e a ideias 

científicas brilhantes: em poucas palavras, soluções "inteligentes", como 

defendem Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011), e não mais meramente 

econômicas e interesseiras. 

 

Porque evidenciar o turismo como tema central do estudo? 

 

O turismo, no contexto do estudo, apresenta-se como tema central 

e, ao mesmo tempo, perpassa pelas demais disciplinas de forma 

subliminar. A atividade turística integra o desenvolvimento 

socioeconômico das cidades costeiras turísticas, à medida que adota 

princípios sustentáveis e insere seus moradores no planejamento da 

atividade. O turismo propicia o desenvolvimento interpessoal e intelectual 

das pessoas, uma vez que favorece o ócio criativo, o bem-estar, a 

autoestima, a economia criativa, a interação social e outros elementos 

inerentes ao indivíduo. Ele avança também na economia tradicional, 

movimentando divisas, cultura e conhecimentos. Segundo a Organização 

Mundial do Turismo (WTO, 2016), o número de viagens internacionais 

em 2015 aumentou 4,4% em relação ao ano de 2014, chegando a 1.184 

milhões de pessoas viajando em todo o mundo. Ainda, segundo a OMT, 

2015 foi considerado o sexto ano consecutivo de crescimento em viagens 

internacionais, com acréscimo de 4% a cada ano desde 2010, após a crise 

de 2008, o que demonstra que a atividade turística tem potencial 
estratégico para, inclusive, superar as adversidades econômicas 

                                                 
totalidade, esses elementos constituem um sistema cibernético de 

realimentação que procura um meio físico e químico ótimo para a vida no 

planeta”(GAIA, P. 27 citado por BOFF, 20171, p. 24).  
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(VASCONCELOS; LEZANA, 2014). O turismo é reconhecido pela ONU 

por ser uma atividade resiliente, com capacidades de transformação 

positivas e humanas (ONU, 2017). 

 

Finalmente, o desenvolvimento da pesquisa, que tem por objetivo 

propor um framework para orientar o uso e a gestão sustentável dos 

espaços públicos das cidades costeiras turísticas, engloba uma vasta área 

de saberes, brevemente apresentadas neste capítulo. O estudo retrata, sob 

o formato de crescimento sobreposto, ilustrado pela Figura 3, os 

conhecimentos predominantes no contexto da Tese. De toda forma, 

justifica-se ao longo do texto, o turismo como área mestra e a gestão do 

conhecimento como área “guarda-chuva”, ou seja, uma multidisciplina. 

A psicologia, a hermenêutica e a filosofia são disciplinas que possibilitam 

a interpretação dos discursos mediados pela linguagem, uma vez que os 

algoritmos e a inteligência artificial não têm essa capacidade cognitiva, 

pois se tratam de máquinas (artefatos) e não de mentes humanas. As 

demais presentes no centro da imagem são reconhecidas como disciplinas 

que subsidiam de forma não-linear o desenvolvimento da investigação. 

 
Figura 3 – Conhecimentos predominantes no contexto da pesquisa.  

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

A gênese do trabalho de pesquisa concentra-se na formação de 

conhecimentos multidisciplinares e transdisciplinares, no tocante às 
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ciências sociais, sociais aplicadas, humanas e ambientais. A ciência 

humanista presente na Tese engloba um viés espiritualista, como é 

possível compreender no decorrer dos escritos. “A espiritualidade e a 

ciência não estão em conflito, ao contrário, são estratégias alternativas na 

busca pela realidade [...]. A ciência pode atingir uma parcela muito maior 

da humanidade do que qualquer fé religiosa” (DALAI LAMA citado por 

GOLEMAN, 2016, p. 65). Compreende-se assim que, não há como criar 

fronteiras ou enquadrar a investigação em uma única especialidade, haja 

vista seu arcabouço multifacetado e a atenção voltada ao ser humano e às 

cidades como sistemas complexos. 

 

1.5 INEDITISMO E ORIGINALIDADE DO TEMA 

 

Como campo de investigação, as cidades e seus subsistemas se 

sobressaem como um tema inovador para a sociedade científica e, ao 

mesmo tempo, desafiador para as governanças locais (CARAGLIU; DEL 

BO; NIJKAMP, 2011). O termo ‘cidades inteligentes’ tem sido 

amplamente discutido somente nas últimas décadas, sendo considerado 

um fenômeno recente como expõem Abdala, Schreiner, Costa e Santos 

(2014) e Marsal-Llacuna, Colomer-Llinàs e Meléndez-Frigola (2014), 

embora seja um tema de estudo milenar.  

Estudos sobre cidades inteligentes e sustentáveis remontam à 

década de 1990 (CARAGLIU; DEL BO; NIJKAMP, 2011) quando as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) atingiram papel 

relevante na infraestrutura de comunicação, especialmente nos países 

europeus e da América do Norte. Contudo, com o passar do tempo, 

percebeu-se que somente as tecnologias não seriam mais suficientes para 

conclamar uma cidade como ‘inteligente’. Pesquisadores de todo o 

mundo consideram que a visão holística da urbe deveria se concentrar em 

gerir os espaços de ocupação humana seguindo os preceitos de 

desenvolvimento sustentável, capital social e relacional e o interesse 

humano e ambiental como importantes propulsores do desenvolvimento 

urbano sustentável (PAN, 2010; CARAGLIU; DEL BO; NIJKAMP, 

2011; LEITE, 2012; GEHL, 2013; ZYGIARIS, 2013). 

Pesquisa recente realizada pelo Centro de Ciência Regional da 

Universidade Tecnológica de Viena - Áustria em 2007, e atualizada em 
2013 e 2014 respectivamente, propôs um Sistema de Classificação em que 

foram avaliadas setenta e quatro cidades europeias de médio porte, em 

cidades inteligentes. O European Smart Cities é composto por seis 

domínios, que segundo Giffinger et. al (2007) e Caragliu, Del Bo, 

Nijkamp (2011), foram pensados com base nas teorias neoclássicas de 
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crescimento e desenvolvimento urbano, assim como nas teorias regionais 

de competitividade, recursos ambientais, capital humano e social, 

qualidade de vida e participação da sociedade nas decisões de 

desenvolvimento das cidades. 

O Sistema de Classificação estudado é considerado por muitos 

especialistas como inovador e holístico, uma vez que aborda vários 

campos do conhecimento inerentes à concretização da qualidade de vida 

urbana, incluindo, inclusive, o turismo no domínio ‘lugar/vida 

inteligente’. (GIFFINGER et al., 2007; PAN, 2010; BĂTĂGAN, 2011). 

Em geral, tais domínios retratam a cidade sob seis aspectos: economia 

inteligente, governança inteligente, lugar/vida inteligente, meio ambiente 

inteligente, mobilidade inteligente e pessoas inteligentes (GIFFINGER et 

al., 2007). Por isso, o European Smart Cities é o ‘modelo’ norteador desta 

Tese. 

Segundo resultados de estudos teóricos e empíricos publicados, 

reunidos por meio de revisão sistemática da literatura (SILVA; 

SORIANO-SIERRA, 2015), as pesquisas que abordam uma perspectiva 

qualitativa acerca do que Instituições de Ensino, Pesquisa e 

Desenvolvimento e pesquisadores independentes consideram uma cidade 

inteligente e sustentável, são ainda escassas. O que é realizado e, 

posteriormente publicado, é quase tão somente uma abordagem 

quantitativa, com a construção e aplicação de indicadores (PAN, 2010; 

BĂTĂGAN, 2011; MARSAL-LLACUNA; COLOMER-LLINÀS; 

MELÉNDEZ-FRIGOLA, 2014; HU, 2015). 

A proposta apresentada – framework com desdobramentos em 

estratégias, diretrizes e propostas de ação baseado em referência 

conceitual sobre cidades inteligentes - European Smart Cities -, mostra-

se proeminente sob o ponto de vista científico, pragmático, social, 

ambiental e humanístico. O modelo, ao ser estudado e adaptado para a 

realidade de cidades costeiras turísticas que apresentam o turismo de sol 

e praia como principal característica, assim como a prevalência sobre o 

planejamento, uso e gestão dos espaços públicos (incluindo a orla 

marítima) -, enfatiza a relevância da pesquisa e sua originalidade. 

Percebe-se como a multidisciplinaridade é retratada em todo seu contexto, 

teórica e/ou empírica, emanando conhecimentos holísticos, 

contemporâneos e flexíveis.   
Além disso, a delimitação acima apresentada, que tem como foco 

as cidades costeiras e de média densidade demográfica e territorial, não 

fora encontrada na literatura (SILVA; SORIANO-SIERRA, 2015). Os 

estudos se concentram, em sua maioria, em cidades populosas, com um 

Produto Interno Bruto (PIB) relevante, grande concentração de capital 
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intelectual, tecnologias avançadas, e ainda cidades consideradas ícones 

em ‘Cidades Inteligentes’, tais como Cingapura (Cingapura), Londres 

(Inglaterra), Nova York (EUA), Amsterdã (Holanda), Tóquio (Japão), 

Copenhague (Dinamarca), Curitiba (Brasil), fato que é fortemente 

contrariado por Giffinger (2007), ao defender seu modelo para a escala de 

cidades de médio porte.  

As cidades costeiras, quando não se encaixam nas características 

citadas anteriormente (uma grande metrópole), quase não são 

investigadas com a intenção apresentada nesta proposta. Há de se pensar 

que as cidades costeiras também sofrem os efeitos da urbanização 

desenfreada, contribuindo para o aumento da poluição do ar, do solo e da 

orla marítima – reduto de espécies em constante desenvolvimento. Elas 

são ainda apontadas como riscos para o futuro, caso não sejam planejadas 

e mantidas de forma consciente, podendo sofrer catástrofes naturais 

irreversíveis, a exemplo do aumento do nível dos oceanos causado pelas 

mudanças climáticas. Os eventos extremos naturais podem provocar 

fortes pressões sobre moradias, estruturas construídas especialmente na 

orla e em todo sistema socioambiental, decorrentes de erosão costeira e 

ressacas marítimas (INSTITUTE WITHOUT BOUNDARIES, 2004 

citado por LEITE, 2012; SCHERER, 2013).  

Sob o contexto das cidades, cabe ressaltar a importância do 

turismo para seu desenvolvimento econômico, preservação dos recursos 

naturais e inserção social. O turismo deve ser uma atividade priorizada 

pelas cidades que apresentam potencial turístico, pois quando gerido de 

forma sustentável e aceita pela população local, abarca uma série de 

benefícios locais e regionais, com especial atenção ao indivíduo. Quando 

o turismo é aceito em cidades costeiras, o planejamento é indispensável, 

devido ao poder de impacto antrópico aos recursos naturais e 

infraestruturas instaladas na cidade para atender aos visitantes, 

denominado de “população flutuante” (FRANCIA, 2012; SILVA, 

SORIANO-SIERRA, 2013; LANZA; RANDAZZO, 2013). Por isso, 

além de somar diferentes benefícios para o desenvolvimento das cidades 

e das pessoas, a atividade turística fornece base para a geração de 

conhecimentos por meio de trocas culturais e experiências intrínsecas, 

mas também, pode gerar problemas vitais e irremediáveis aos habitantes 

e ao ambiente, caso não seja gerenciado com atenção aos princípios do 
desenvolvimento sustentável e a capacidade de carga do local. 

Enfim, a proposição do framework HUGEP com seus 

desdobramentos apresenta-se como uma pesquisa relevante e original, 

segundo os aspectos anteriormente defendidos. Presume-se a 

possibilidade de este vir a se tornar uma política pública de 
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desenvolvimento sustentável para as cidades costeiras e turísticas -, 

quando bem compreendidas pelas equipes de gestão e compartilhada com 

os cidadãos. Por conseguinte, existe relevância no tema e uma lacuna 

nesta área do conhecimento, que bem caracteriza o ineditismo, 

originalidade e multidisciplinaridade da pesquisa.  

 

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA  

 

Porque estudar cidades sustentáveis dentro do conceito ‘smart cities’? 
 

O campo de investigação teórico e prático da pesquisa está 

ancorado no conceito ‘smart cities’, que por sua vez engloba um 

amálgama de outras definições interdisciplinares e multidisciplinares. 

Entre essas, a pesquisa está focada no constructo ‘cidades sustentáveis’ 

ou ‘sustainable cities’, que segundo Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011) 

e Brorström (2015) a garantia do desenvolvimento para as cidades está na 

sustentabilidade social e ambiental. Para os autores, esses atributos são 

importantes componentes estratégicos nomeados das cidades inteligentes, 

uma vez que essas estão cada vez mais explorando o desenvolvimento dos 

recursos naturais, e essa exploração responsável deve garantir a utilização 

segura e renovável do patrimônio natural e dos espaços públicos. Além 

disso, a questão chave para o futuro das cidades está em focar as 

necessidades das pessoas que as utilizam, pois, a ‘dimensão’ humana tem 

sido esquecida, negligenciada e progressivamente eliminada (GEHL, 

2013), defendida por Barrett (2009), Tuan (2012) e D`Orvilhe (2015) 

como “sustentabilidade humanística”, ou nomeada também como 

“Humane Smart Cities” por Costa e Oliveira (2017).  
 

Qual a referência conceitual adotada para fundamentar a pesquisa e o 

porquê? Qual a delimitação teórica e conceitual? 
 

O processo de investigação adotou como escopo e referências 

norteadoras o Sistema de Classificação European Smart Cities 

desenvolvido por pesquisadores da Universidade Tecnológica de Viena / 

Áustria em 2007, tendo como pesquisador notório o Dr. Rudolf Giffinger 

(GIFFINGER et al., 2007; PAN, 2010). Além desse, o estudo tem como 

delimitação a dimensão humana e ambiental, preconizando os espaços 

públicos, na perspectiva de planejar e gerir de forma sustentável as 

cidades para as pessoas. Concomitante, as referências teóricas basilares 

serão os pesquisadores, arquitetos e urbanistas Jan Gehl (dinamarquês) e 

Carlos Leite (brasileiro), em todo seu arcabouço teórico, com as devidas 
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discussões e contribuições de outros pesquisadores. Segundo Gehl (2013) 

e Leite (2012), o planejamento urbano é uma plataforma para as pessoas 

serem felizes e obterem qualidade de vida e bem-estar. Para Gehl, ‘vida’ 

e ‘pessoas’ são os maiores atrativos de uma cidade. Premissa essa 

corroborada por Giffinger em pelo menos três dos domínios de seu 

modelo e, também por Leite (2012). Peter M. Senge (americano), 

considerado um dos pensadores mais influentes em administração e 

liderança do mundo, formado pela Massachusetts Institute of Tecnology 

(MIT) também integra o quadro de referências chave para a concretização 

do estudo, tendo sua aderência especial em suas cinco disciplinas: 

domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, aprendizagem 

em equipe e abordagem sistêmica. Finalmente, Fritjof Capra (austríaco), 

pesquisador físico teórico foi referenciado em toda a Tese, por sua visão 

holística da vida e suas reflexões filosóficas entre o mundo oriental e 

ocidental. Suas obras mais citadas nesta Tese foram ‘O ponto de 
mutação’, e a ‘Teia da Vida’- verdadeiras referências para o pensamento 

sistêmico. Capra é um pensador, filósofo que defende uma ciência 

moderna, mais humana e sistêmica, voltada essencialmente ao equilíbrio 

da Vida. Naturalmente, além desses pesquisadores, outros não menos 

importantes, integram o quadro bibliográfico da pesquisa. A biografia 

profissional e trajetória acadêmica dos autores encontram-se no Anexo B. 
 

Porque a delimitação em cidades costeiras e qual o campo de 

investigação? 
 

Sob o aspecto humano e ambiental, as cidades localizadas na zona 

costeira não devem ser esquecidas e muito menos negligenciadas, ainda 

que sejam consideradas menos impactantes quando comparadas às 

grandes metrópoles industriais e/ou portuárias (LEITE, 2012). Contudo, 

elas encontram um desafio a mais, pois precisam potencializar seus 

esforços para a preservação e gestão da zona costeira, devido à 

importância desse bem natural para a humanidade, para a sustentação da 

biodiversidade, para a sustentabilidade da atividade turística e, cada vez 

mais, para a segurança das comunidades que vivem próximas ao mar 

(devido aos inúmeros problemas ambientais16) (OLIVEIRA; NICOLODI, 

2012; FRANCIA, 2012; LANZA; RANDAZZO, 2013; SILVA; 
SCHERER, 2013; SORIANO-SIERA, 2013, 2016; LOVELOCK, 2018; 

IPCC, 2018). Além disso, as cidades costeiras enfrentam todos os 

problemas semelhantes aos das grandes metrópoles (FRANCIA, 2012; 

                                                 
16 Tempestades, ressacas marítimas, furacões. 
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LANZA; RANDAZZO, 2013; SILVA; SORIANO-SIERRA, 2013). Os 

diversos impactos antrópicos incidentes sobre a zona costeira, incluindo 

sua orla e praias, permitem refletir na necessidade de um gerenciamento 

integrado e sustentável com vistas à gestão do conhecimento da 

sustentabilidade. Essa reflexão é compreendida pelos autores: Moraes, 

(2007); Oliveira e Nicolodi, (2012); Lanza e Randazzo, (2013); Scherer, 

(2013); Kostopoulou, (2013) e outros. Por isso, as dimensões humana e 

ambiental devem ser as matrizes de desenvolvimento sustentável das 

cidades costeiras. 
 

Porque a delimitação em cidades costeiras e turísticas, e quais as 

cidades selecionadas para a pesquisa? 
 

Quando as cidades costeiras são referidas como ‘turísticas, 

significa que essas têm vocação turística e potencializam seus esforços 

para desenvolver o turismo como principal atividade econômica. As 

cidades costeiras com forte apelo ao mar, praias e recursos adjacentes, 

com destaque, sobretudo, para a prestação de serviços, construção civil e 

mercado imobiliário-turístico (condomínios, loteamentos, flats e resorts), 

incluindo a oferta de segundas-residências e toda a cadeia de turismo, 

como alimentação e hospedagem são as mais citadas (SILVA; 

FERREIRA, 2011; SILVA; SORIANO-SIERRA, 2013, 2015, 2016). 

Dessa forma, o desenvolvimento do turismo como fonte econômica 

geradora de renda e divisas, se sobressai frente a outras atividades 

produtivas e se comporta sob diversas maneiras no decorrer do tempo e 

espaço. Alguns dos impactos antrópicos da atividade são evidenciados 

como: saturação do solo e água, flutuação de demanda, oscilação de 

câmbio, verticalização da orla, invasão de faixas de praia por projetos 

arquitetônicos e urbanísticos sem atenção à legislação vigente, entre 

outros aspectos importantes que merecem ser destacados para posterior 

gerenciamento social, ambiental e econômico (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2000; NAKANO, 2006; SILVA; FERREIRA, 2011; 

FRANCIA, 2012; LANZA; RANDAZZO, 2013; SCHERER, 2013; 

SILVA, 2013; SILVA; SORIANO-SIERRA, 2013, 2015, 2016).  

Em relação ao campo de estudo, os métodos de pesquisa foram 

aplicados e posteriormente analisados considerando a conduta 
experiencial, perceptiva, cognitiva, sensitiva e de gestão dos atores 

relevantes das cidades costeiras turísticas de Torres – Rio Grande do Sul 

(RS), Balneário Camboriú – Santa Catarina (SC) e Guaratuba – Paraná 

(PR). A seleção das cidades deu-se em decorrência dos seguintes fatores: 

densidade demográfica de médio porte (100 mil hab.- 500 mil hab., 
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incluindo cidades próximas que dependem de serviços especializados - 

IBGE), características visuais, estéticas, paisagísticas, econômicas, 

urbanísticas, turísticas e estruturais (diferenças e semelhanças de seus 

espaços públicos). Além dessas, as cidades litorâneas apresentam, de 

modo geral, especificidades em relação à caracterização da orla marítima. 

Sendo assim, as cidades investigadas também foram selecionadas tendo 

em vista esse aspecto, tidas como divergentes, como: tipo genérico da orla 

marítima, diagnóstico paisagístico da orla, classificação da orla, definição 

de parâmetros de qualidade ambiental da orla e os conflitos incidentes 

sobre a orla. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2006). Torres (RS), 

Balneário Camboriú (SC) e Guaratuba (PR) são considerados os 

principais destinos turísticos de sol e praia dos estados do Sul do país, fato 

que também compôs a predileção. A partir desta observação preliminar, 

buscou-se conhecer as melhores práticas (experiências exitosas) nas três 

cidades (no âmbito do uso e gestão dos espaços públicos), a fim de 

alcançar uma convergência de informações para a consolidação do 

framework HUGEP e seu desdobramento em estratégias e diretrizes. A 

localização geográfica das cidades costeiras turísticas, dentro da Região 

Sul do Brasil e nos seus respectivos Estados, é ilustrada a seguir (Figura 

4). A descrição de suas características é apresentada no Capítulo 6 – 

Descrição das cidades costeiras turísticas. 
 

Figura 4 – Cidades costeiras turísticas de Torres (RS), Balneário Camboriú (SC) 

e Guaratuba (PR) - Região Sul - Brasil. 
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Fonte: Mapa elaborado por Heloisa Lalane17 e Maria Emília Martins da Silva 

Garbuio (2017), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante 

desta. 

 

Segundo Triviños (2011), em uma pesquisa qualitativa, a indicação 

de generalidades dos resultados -, como extensão dos resultados obtidos 

-, deve originar resultados semelhantes, quando possível, alteradas as 

condições diversas. Frente a essa contribuição do autor, o estudo de três 

cidades costeiras turísticas com semelhanças e diferenças busca uma 

aproximação e convergência da realidade Sul do Brasil, no tocante aos 

vários aspectos a serem analisados, tendo como escopo principal o 

Sistema de Classificação European Smart Cities, o conhecimento da 

literatura sobre o tema e também, informações e experiências sensoriais 

de outras realidades citadinas, como Roma e Veneza, na Itália (em 

especial)18.   

 

Qual o GAP de pesquisa na área de Gestão do Conhecimento? Qual a 

finalidade do trabalho final e sua contribuição para a sociedade? 

 

No que tange à Gestão do Conhecimento, com vistas a garantir a 

construção do conhecimento, a percepção ambiental e social se traduz em 

uma ferramenta poderosa de avaliação cognitiva e experiencial dos 

espaços públicos das cidades, por meio dos observadores. O homem 

enquanto indivíduo pensante é, de fato, “o dominante ecológico [do 

ambiente], e o seu comportamento deve ser compreendido em 

profundidade, e não simplesmente mapeado” (TUAN, 2012, p.16). Esta 

perspectiva visa traçar um panorama geral, após o agrupamento dos seis 

domínios do Sistema de Classificação European Smart Cities. Por meio 

da técnica de entrevista -, os discursos originados, mediados pela 

linguagem e devidamente analisados pelo método do Discurso do Sujeito 

Coletivo (LEFÈVRE; LEVÈVRE, 2005), amparada pelas demais técnicas 

suplementares de pesquisa, possibilitaram a construção do framework 

HUGEP com vistas ao gerenciamento sustentável e humanístico dos 

                                                 
17 Graduada em Ciências Biológicas pela UFSC e em Geografia pela UDESC, 

especialização em Geoprocessamento pela PUC/PR e mestrado em 

Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental pela UDESC.  

 
18 Visita técnica realizada nas cidades italianas citadas, consideradas por Gehl 

como referências de cidades humanas. A observação in loco se deu no mês de 

15 abril a 01 de maio de 2018. 
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espaços públicos. As estratégias e diretrizes provenientes do framework 

visam apoiar os gestores das cidades costeiras turísticas a consolidarem 

os espaços públicos em ambientes mais humanizados e sustentáveis, cujo 

foco se dá no bem-estar da comunidade local e visitantes, na inovação e 

também, na dignidade do cidadão.    

Por fim, a delimitação da pesquisa seguiu a abordagem top-down, 

que segundo Nonaka e Takeuchi (2008), consiste no conhecimento criado 

a partir do ‘topo’ administrativo, capaz de ser processado e 

implementado. Em síntese, esta abordagem (de cima para baixo), é 

considerada uma estratégia de processamento de informação e ordenação 

do conhecimento. É formulada uma visão geral do sistema, 

essencialmente na sua fragmentação, buscando promover a compreensão 

da composição de seus subsistemas. Diante disso, a Figura 5 ilustra a 

delimitação da pesquisa a partir da abordagem top-down, em que são 

demonstrados os ‘subsistemas’ elencados na tese. 

 
Figura 5 – Delimitação da pesquisa segundo a abordagem top-down. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Retratar o conhecimento por meio de imagens promove uma 

compreensão mais clara da proposta, pois, julga-se uma pesquisa imatura 
quando não há conexão entre texto e imagens, ou seja, a ‘representação’ 

ou ‘modelo mental’ (BANKS, 2009; SENGE, 2016). Dessa forma, 

estima-se obter uma compreensão visual e prática acerca da delimitação 

da pesquisa e também, das questões abordadas na Tese como facilitadoras 
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para a construção do conhecimento teórico e pragmático, multidisciplinar 

e transdisciplinar, com possibilidades latentes de aplicabilidade na gestão 

pública das cidades. 

 

1.7 ADERÊNCIA DA TESE AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

A Gestão do Conhecimento abarca uma amplitude de áreas do 

saber, e por isso, este novo paradigma vem se sobressaindo nos projetos 

de negócios, cursos de pós-graduação, como o Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) da 

Universidade Federal de Santa Catarina, e no gerenciamento sustentável 

em todos os tipos de organizações. O conhecimento, uma vez adquirido 

pelo processo de criatividade, inovação, benchmarking, lições aprendidas, 

co-criação de soluções urbanas para o desenvolvimento e reinvenção de 

cidades, entre outras ferramentas, apoia-se nos ensinamentos da gestão do 

conhecimento, e no caso do PPGEGC, demonstra que o conhecimento é 

tido como o mais relevante vetor de desenvolvimento da sociedade 

contemporânea (DALKIR, 2005; MARQUES, 2016). 

A abordagem conceitual entre turismo, desenvolvimento urbano e 

sustentabilidade encontra uma relação estreita, ampla e integrada, 

multidisciplinar e transdisciplinar, presente na teoria proposta pela Gestão 

do Conhecimento (HALLIN; MARNBURG, 2008; ANJOS et al., 2011; 

SILVA, 2013, 2016). Diante dessa afirmação, fundamentada nos autores 

citados, presume-se compreender que todo processo de desenvolvimento 

turístico em uma cidade deve primeiramente envolver-se em uma política 

de gestão sustentável de seus espaços públicos, assim como de toda cadeia 

produtiva. Uma vez atendida as necessidades dos visitantes, os anseios, 

necessidades e desejos da comunidade local também são resolvidas. O 

turismo, quando planejado de forma atenta à sustentabilidade social e 

ambiental, tem o poder de agregar valor e conhecimentos distintos, além 

de transformar os espaços públicos -, naturais e artificiais de uma cidade, 

promovendo, por sua vez, a revitalização de vazios urbanos, a reinvenção 

de áreas degradadas e segregadas e, a humanização de espaços outrora 

inutilizados e esquecidos, a exemplo do bairro Floresta, em Porto Alegre, 

estado do Rio Grande do Sul - Brasil (SILVA; BERNER; PORTO, 2016), 

e a revitalização do Projeto Orla em Itapema – Santa Catarina – Brasil 
(SILVA; SORIANO-SIERRA, 2013, 2015). 

O conceito de cidade sustentável desenvolvido por Giffinger et al. 

(2007), Leite (2012) e Gehl (2013) reconhece que toda cidade deve 

atender aos objetivos sociais, ambientais, políticos e culturais, assim 

como aos objetivos econômicos e físicos de seus cidadãos. A partir desse 
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e outros conceitos que se integram, a percepção social e ambiental das 

cidades desencadeiam novos parâmetros para sua análise e definição. Os 

espaços públicos devem ser palco de convivência, interação física e de re 

(encontro) com a natureza. Assim, a construção de um mapeamento 

cognitivo das cidades costeiras turísticas visa gerenciá-las com maior 

coerência e, ao mesmo tempo, ampliar a participação cidadã no 

desenvolvimento das pesquisas, por meio da incorporação de seus 

discursos e das percepções urbanas e ambientais (TUAN, 2012; LEITE, 

2012; MALHEIROS et al., 2013). Os resultados esperados são 

estratégias, planos e ações conjuntas entre os atores relevantes, visando 

‘o pensar’ em cidades mais sustentáveis e humanas. 

A linha de pesquisa presente nesta Tese se enquadra na Gestão do 

Conhecimento da Sustentabilidade, dentro da área de concentração 

“Gestão do Conhecimento”. Sob tal escopo, busca-se investigar o 

território urbano costeiro voltado aos pilares social e ambiental da 

sustentabilidade, tendo como premissa prioritária a dimensão humana. A 

mediação do conhecimento por meio da linguagem e sua codificação 

estão presentes na metodologia de pesquisa ‘Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC)’, o qual faz emergir a percepção e o conhecimento tácito dos 

entrevistados para o desenrolar da pesquisa, uma vez que o conhecimento 

é ampliado na interação e construção social. A Gestão do Conhecimento 

está entrelaçada em várias disciplinas, compondo um leque de 

conhecimentos multidisciplinares e transdisciplinares. 

Nota-se, todavia, como a multidisciplinaridade está inserida na 

gestão da sustentabilidade, uma vez que o próprio conceito elucida um 

amálgama de outras áreas do saber. Além disso, a pesquisa 

multidisciplinar desmistifica as fronteiras teóricas do conhecimento, 

denotando conhecimentos mais amplos, elucidativos, flexíveis, factíveis 

e inovadores. Barbosa (1978, p. 61) contribui com a discussão afirmando 

que: “A função da interdisciplinaridade não é comunicar ao indivíduo 

uma visão integrada de todo o conhecimento, mas desenvolver nele um 

processo de pensamento que o torne capaz de, a novos objetos de 

conhecimento, buscar uma nova síntese”. Sendo assim, não se concebe 

mais uma investigação científica sem o caráter multidisciplinar, que visa 

sobretudo, a originalidade, a inovação e a compreensão crítica e reflexiva 

de uma sociedade contemporânea, tecnológica e globalizada, mas que 
deve refletir, acima de tudo, no diálogo entre o ambiente urbano e o 

natural, a tecnologia e as pessoas, o conhecimento científico e o filosófico.  

Para o desenvolvimento da Tese, foram adotados os preceitos de 

várias disciplinas presentes no PPGEGC e outras afins. Destaca-se que a 

Gestão do Conhecimento não é uma disciplina, mas sim uma 
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multidisciplina que se utiliza de outras (informação verbal)19 para se 

consolidar. Um exemplo que merece ser destacado é a Disciplina de 

Hermenêutica e Psicanálise, sendo a ‘hermenêutica’ o fechamento do 

sentido das palavras, do texto, através do processo cognitivo de 

interpretação (informação verbal)20 -, neste caso, denota a interpretação 

dos depoimentos dos atores relevantes selecionados. Contudo, a 

disciplina que desencadeou a motivação para a pesquisa é denominada 

‘Cidades do Conhecimento’, desenvolvida sob a forma de workshop de 

cocriação de soluções urbanas para o distrito Lagoa da Conceição, 

localizada na Ilha de Santa Catarina, Florianópolis – Brasil, em junho de 

2014. A Figura 6 ilustra as disciplinas elencadas no desenvolvimento da 

tese. 

 
  

                                                 
19Informação obtida em palestra (Disciplina: Fundamentos de Gestão do 

Conhecimento), no Curso de pós-graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento (PPGEGC), na Universidade Federal de Santa Catarina, em mar. 

2012. 

 
20Informação obtida em palestra (Disciplina: Hermenêutica e Psicanálise), no 

Curso de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

(PPGEGC), na Universidade Federal de Santa Catarina, em mar.2012. 
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Figura 6 – Áreas do conhecimento elencadas na tese. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Salienta-se ainda que todas as disciplinas apresentadas na Figura 6 

foram envolvidas no desenvolvimento da pesquisa de forma não-linear, 

ou seja, como define o conceito de interdisciplinaridade “Conhecimento 

em rede onde os espaços dos territórios disciplinares estão 

interconectados entre si, e onde não há anulação das disciplinas, propondo 

o rompimento das barreiras epistemológicas” (CARDOSO et al., 2008, p. 

32). Por fim, citam-se algumas das dissertações de mestrado e teses de 

doutorado defendidas no PPGEGC da UFSC, as quais apresentam 

aderência com esta Tese: 
 

• DEPINÉ, Ágatha Cristine. Fatores de atração e retenção 

da classe criativa: o potencial de Florianópolis como 

cidade humana inteligente. 2016. Tese de Doutorado. 

Universidade Federal de Santa Catarina. 
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• ABREU, Ana Cláudia Donner. Capacidade de absorção 

de conhecimentos na administração pública. 2016. Tese 

de Doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina. 

• MARQUES, Jamile Sabatini. Reforming technology 

company incentive programs for achieving knowledge-

based economic development: a Brazil-Australia 

comparative study. 2016. Tese de Doutorado. 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

• SILVA, Maria Emília Martins da. Gestão sustentável da 

orla marítima em destinos turísticos costeiros: a 

percepção dos atores sociais. 2013. Dissertação de 

Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A Tese apresenta-se em dez capítulos, divididos entre conteúdos 

teóricos e metodológicos, de forma sistemática, porém não-linear. 

O primeiro capítulo descreve a contextualização da pesquisa 

global, onde são desencadeados seus subcapítulos, os quais formam a 

base norteadora do trabalho. Nesses são apresentados uma breve 

introdução sobre o tema, evidenciando as principais referências basilares 

apontadas pela literatura, assim como o problema de pesquisa e objetivos. 

Sua justificativa, relevância e originalidade são defendidas de forma 

conceitual e pragmática em torno do conceito de cidades sustentáveis e 

seu significado para a sociedade contemporânea. Por fim, a delimitação 

da pesquisa e aderência ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento são expostos com especial atenção à visão 

interdisciplinar e multidisciplinar das ciências sociais, humanas e 

ambientais, na perspectiva de construção de um conhecimento sem 

fronteiras teóricas. 

O segundo capítulo tece um ensaio teórico sobre o conceito de 

sustentabilidade e suas interfaces, a partir de um novo olhar, um novo 

significado. Seu diferencial está na construção de uma visão mais 

humanista da sustentabilidade, em que a dimensão humana seja princípio 

imanente sobre todas as demais dimensões, que são, por sua vez, 

subjacentes umas às outras. Neste ensaio, atribui-se a abordagem 
sistêmica como sendo a mais coerente para sustentar o valor da teia de 

relações e conexões entre ‘as coisas’, somente possível por meio do ser 

humano e, deste, com o ambiente. Por fim, o estudo da percepção é 

destaque neste capítulo por constituir instrumento fundamental para 
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captar os sentimentos, expectativas e anseios das pessoas sobre ‘algo’. Ele 

possibilita mudanças profundas no ‘ambiente’ sob o contexto da gestão 

do conhecimento aliado a gestão dos espaços públicos das cidades 

costeiras turísticas, facilitando processos de avalição e perspectivas de 

prognósticos sobre determinado local. 

O terceiro capítulo apresenta os conceitos e interfaces acerca do 

tema “cidades inteligentes e sustentáveis”, assim como elucida, com 

relevância teórica e pragmática, a dimensão humana no contexto das 

cidades sustentáveis. Ainda neste capítulo, é discutido os aspectos 

positivos e limitantes das cidades costeiras turísticas e sua relação com os 

segmentos de turismo de sol e praia e turismo urbano. São assuntos de 

alta aderência à Tese, devido ao escopo teórico e empírico a que 

implicam. Sua última seção discorre sobre a importância da qualidade dos 

espaços públicos sociais como pressupostos para uma cidade humana e 

sustentável.  

O quarto capítulo descreve sucintamente os sistemas de 

classificação para cidades inteligentes e sustentáveis, evidenciando as 

variáveis analisadas pela maioria deles. Ainda nesta seção é eleito o 

modelo conceitual basilar - European Smart Cities para a proposta de 

construção do framework HUGEP. Na sequência, são apresentados os 

domínios e variáveis do modelo. Neste capítulo, criou-se uma taxonomia 

para a construção do framework. 

O quinto capítulo expõe inicialmente a concepção paradigmática 

que norteia o desenvolvimento da investigação, bem como sua 

justificativa, segundo os princípios epistemológicos sob a visão do 

pesquisador. Na sequência apresentam-se o design da pesquisa, sua 

classificação e os procedimentos metodológicos delineados. Finalmente, 

a técnica empregada para a análise dos dados qualitativos – Discurso do 

Sujeito Coletivo é brevemente sumarizada a fim de embasar o leitor 

acerca de sua estrutura e relevância enquanto metodologia de análise, 

devidamente enquadrada no paradigma interpretativista e teoria da 

complexidade. 

O sexto capítulo apresenta de forma breve e sucinta as cidades 

costeiras turísticas de Torres (RS), Balneário Camboriú (SC) e Guaratuba 

(PR). Aspectos como localização geográfica, principais elementos 

históricos, população, economia e seus espaços de permanência são 
destaques. 

O capítulo sétimo apresenta o framework HUGEP com seus 

desdobramentos em estratégias, diretrizes e propostas de ação para 

consolidar a qualidade e humanização dos espaços públicos. Suas 

características, delineamentos, conceitos, são demonstrados neste 
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capítulo, a fim de solidificar a proposta, bem como facilitar sua 

compreensão pela comunidade científica, mas, sobretudo, pelos gestores 

municipais que possam vir a implementar o modelo de referência. Como 

toda estratégia que visa a execução de propostas e ações, julga-se 

essencial sua avaliação contínua, cujo objetivo é focar na prática da 

cidade/gestão que aprende, ou seja, as estratégias e diretrizes planejadas 

nesta Tese devem focar a aprendizagem contínua e envolver as pessoas 

para sua atualização permanente. 

O oitavo capítulo descreve os resultados da pesquisa em formato 

de Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), acerca de cada cidade e seus 

respectivos grupos amostrais. Na sequência, construiu-se um quadro 

síntese acerca dos principais resultados, nomeados de “experiências 

exitosas” e “experiências desastradas”, a fim de sintetizá-los para o leitor.  

O nono capítulo demonstra os desdobramentos do framework 

HUGEP em estratégias, diretrizes e propostas de ação, dentro de cada 

domínio do European Smart Cities Model, como resultado final desta 

Tese, reiterando ser uma pesquisa teórica-aplicada (propositiva). 

O décimo capítulo originou as considerações finais acerca da 

pesquisa e do framework, das cidades investigadas, suas limitações e 

principais recomendações. Ainda, construiu-se um texto sobre as 

experiências adquiridas no processo e pesquisa. 

 

O Anexo A apresenta a biografia profissional dos seguintes 

pesquisadores: autor da tese, orientador e co-orientador do trabalho de 

pesquisa. Neste, busca-se evidenciar também, a relação do pesquisador e 

orientadores com o tema e campo de investigação. Isso se justifica pela 

multidisciplinaridade e transdisciplinaridade da pesquisa, a qual abarca 

várias áreas do saber e, no entanto, carece de harmonia teórica. Por fim, 

espera-se com a descrição dos currículos, conhecer a especialização dos 

profissionais e sua transcendência para outros assuntos. O Anexo B 

descreve de forma sucinta a biografia dos autores basilares da Tese. Este 

texto foi criado tendo em vista a necessidade em conhecer a formação, 

instituição precedente, áreas de pesquisa e, a relação dos autores com o 

assunto debatido e desenvolvido na Tese. Pretendeu-se também, 

evidenciar a interface entre a biografia profissional dos autores com a 

psicologia e a filosofia, buscando uma convergência de conhecimentos. 
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2 RESIGNIFICAÇÃO DO CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE 

E SUAS INTERFACES 

 
“Apesar de todas as características que nos 

diferenciam – raça, religião, gênero, riqueza e 

muitas outras – somos todos iguais em nossa 

humanidade básica” 

Dalai Lama 

 

“A natureza não pode ser dominada” 

Fritjof Capra 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PRAGMATISMO21 E 

UTOPIA22 

 

O “desenvolvimento sustentável” (DS) tem sido discutido em 

escala global desde sua disseminação pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 1987, por meio do Relatório Brundtland - documento 

elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento -; como resultado de intensos debates e iniciativas para 

conter o uso excessivo dos recursos naturais em decorrência do modelo 

de desenvolvimento adotado pelos países industrializados e, também, pela 

agricultura de grande porte. O conceito de “sustentabilidade ecológica foi 

introduzido entre os intelectuais por Lester Brown, em 1981, há mais de 

três décadas (KAJKAWA, 2008; CAPRA; LUISI, 2014). 

Questiona-se, frente ao histórico sobre o DS, se já não seria tempo 

suficiente para que seus objetivos tivessem atingido suas metas, de forma 

mais pragmática. Este é um assunto de interesse da sociedade 

(empresários, jornalistas, acadêmicos, pesquisadores, cientistas sociais, 

líderes políticos e religiosos, etc.), mas, apesar disso, parece não sair do 

                                                 
21Pragmatismo: Termo derivado de uma doutrina filosófica metafísica, cujo 

sentido de uma ideia corresponde ao conjunto dos seus desdobramentos 

práticos. O pragmatismo se aproxima do sentido popular, segundo o qual um 

sujeito “pragmático” é aquele que tem o hábito mental de reduzir o sentido dos 

fenômenos à avaliação de seus aspectos úteis, necessários, limitando a 

especulação aos efeitos práticos, de valor utilitário do pensamento.  

 
22Utopia: Termo que denomina construções imaginárias de sociedades perfeitas, 

de acordo com os princípios filosóficos de seus idealizadores. Ainda, ela inspira 

a uma transformação da ordem social existente, de acordo com os interesses de 

determinados grupos ou classes sociais.   



78 
 

discurso emblemático e simbólico, pós-moderno e sempre redundante 

para responder aos mesmos problemas avassaladores (ambientais e 

sociais) a que o mundo tem passado nas últimas décadas (ou mesmo nos 

últimos séculos) (RATTNER, 1999; BOFF, 2017).  

Capra e Luisi (2014) ressaltam que até o momento, uma 

mobilização efetiva e decisiva não ocorreu, e o principal obstáculo que 

dificulta o andamento de sucessivas conferências internacionais sobre o 

aquecimento climático global é o Congresso dos Estados Unidos. 

Segundo os autores, a população norte-americana permanece, em grande 

medida, alheia sobre essa questão vital, ou até mesmo descrente (CAPRA; 

LUISI, 2014, p. 480; BOFF, 2017; ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2017). Os Estados Unidos da América não assinaram o 

“Acordo de Paris”, firmado por 195 países em 22 de abril de 2016, em 

Nova York - o último dos tratados internacionais sobre o clima global, e 

o atual presidente dos EUA continua firme em seus propósitos de 

“defender os empregos e as empresas americanas, acobertando apenas as 

questões econômicas e negligenciando qualquer tema que afete o meio 

ambiente (O GLOBO, 2017). Segundo Sen e Kliksberg (2010, p. 10): “A 

atual crise mundial, gerada por graves equívocos de política pública e de 

comportamento empresarial na maior economia do mundo - a norte-

americana, recai, em primeiro lugar, sobre os mais fracos, agravando a 

pobreza e a desigualdade social”. Trigueiro (2017, p.16) ressalva que: “o 

modelo de desenvolvimento vigente [...] discutido na ECO-92 (Rio-92) é 

ecologicamente predatório, socialmente perverso e politicamente 

injusto”. Alguns pesquisadores preferem usar a expressão “ecocídio” para 

designar o extermínio das condições que suportam a vida no planeta. 

(TRIGUEIRO, 2017).  

Cientistas defendem que a causa dos principais problemas sociais 

e ambientais é o crescimento econômico exacerbado, iniciado com a 

Revolução Industrial, e atualmente liderado por países com alta 

especulação financeira e consumo de recursos naturais em escala 

ilimitada, a exemplo dos Estados Unidos e, recentemente a China e outros 

países asiáticos. Muitos são os problemas gerados, como resíduos sólidos 

em excesso, metrópoles altamente poluídas e, a expansão contínua da 

produção que é impulsionada principalmente pelos combustíveis fósseis, 

resultando por sua vez, nas mudanças climáticas e no aumento do efeito 
estufa cada vez mais intensos – esses citados como os problemas mais 

perigosos e irreversíveis23 (LEITE, 2012; CAPRA; LUISI, 2014; 

                                                 
23 “As cidades possuem a capacidade de gerar inovação contínua e podem agir 

sobre as alterações climáticas, implementando medidas corajosas para reduzir 
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ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2017; BOFF, 2017). Junto 

aos impactos24 naturais (inundações, tornados e furacões, mas também 

secas, ondas de calor e incêndios florestais), sobrepujam os custos e 

impactos sociais, especialmente nas grandes cidades, que não tem 

capacidade de suporte para gerir uma população cada vez mais 

consumista, polarizada e com inúmeras desigualdades sociais 

(RATTNER, 1999; YIGITCANLAR; LEE, 2014). 

O termo “desenvolvimento sustentável”, desde sua concepção 

entre as décadas de 1970 e 1980, teve como premissa desenvolver as 

dimensões ambientais, econômicas e socioculturais de forma holística, 

também conhecida como triple bottom line. Sua intenção é preservar o 

ambiente natural e a qualidade de vida das populações atuais e futuras 

(WORLD COMISSION ON ENVIROMENTAL AND 

DEVELOPMENT, 1987; ESQUER-PERALTA; VELAZQUEZ; 

MUNGUIA, 2008; PAN, 2010; PHILIPPI JR et al., 2013; STARIK; 

KANASHIRO, 2013; CAPRA; LUISI, 2014; EGILMEZ; GUMUS; 

KUCUKVAR, 2015; BRORSTRÖM, 2015). Contudo, a crise ambiental 

(identificada como a precursora dos problemas globais) inclui ou 

incorpora a crise econômica, social, política e cultural dentro do universo 

humano, além da crise ecológica entre comunidades humanas e o 

ambiente ecológico natural (RATTNER, 1999; ESQUER-PERALTA; 

VELAZQUEZ; MUNGUIA, 2008; CAPRA; LUISI, 2014; BOFF, 2017).  

Um dos pontos em discussão na literatura científica sobre 

desenvolvimento sustentável está enraizado no oxímoro entre 

“crescimento” e “desenvolvimento” sustentável. Moraes Filho (2009) 

alega que as mudanças ambientais decorrentes do sistema produtivo 

capitalista e globalizado repercutem em todas as dimensões da vida 

cotidiana. Segundo o autor, essas mudanças são capazes de influenciar a 

atitude das pessoas e das empresas que, motivadas por uma sociedade 

consumista e competitiva, acabam por exibir comportamentos cada vez 

mais agressivos ao meio ambiente natural e, sobretudo, no ambiente 

                                                 
os gases geradores do efeito estufa e mitigar os demais efeitos indesejáveis ao 

desenvolvimento urbano” (LEITE, 2012, p. 34). 

 
24 Impacto ambiental: “Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e 

econômicas; a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a 

qualidade dos recursos ambientais” (RESOLUÇÃO CONAMA 001/1986). 
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organizacional e social. Elas buscam tornarem-se competitivas a todo e 

qualquer custo, culminando em um círculo vicioso.  

Capra e Luisi (2014), Goleman (2012, 2016) e Boff (2017) 

reforçam que, devido a isso, há um desmantelamento do estado de bem-

estar social sob as pressões da globalização econômica, com conclusões 

inequívocas sobre a qualidade de vida psíquica do ser humano. Na própria 

vida escolar, nos anos iniciais já se apercebe uma competição desmedida 

entre as crianças, ora pelos bens materiais que possuem (atualmente quase 

sempre tecnológicos), ora por desejarem conquistar a ‘melhor’ posição 

em uma avaliação.  

A ascensão do capitalismo global foi acompanhada pela 

intensificação da desigualdade social e da polarização urbana como 

afirma Castells (1998), aumentando consideravelmente a lacuna entre os 

ricos e os pobres, tanto em nível internacional como dentro dos países. 

Isso também é percebido por Dalai Lama, ao relatar em entrevista 

realizada recentemente por Daniel Goleman (2016) que “os sistemas 

planetários estão em rota de destruição em que governos ficam 

paralisados diante desses desafios tão urgentes” (GOLEMAN, 2016, p. 

22). A mudança ambiental global toca todas as facetas da existência 

humana: produção, consumo, educação, pesquisa, política e valores 

societários, bem como saúde, segurança alimentar, lazer, qualidade de 

vida, práticas diárias (HATHAWAY, BOFF, 2012; BURNS; 

WITOSZEK, 2012; YIGITCANLAR; LEE, 2014). 

Tendo em vista este cenário, alguns especialistas como Maurice 

Strong e Ignacy Sachs vêm alertando desde a década de 1970 para a 

necessidade de o ser humano repensar o modelo de crescimento 

econômico adotado (SEIFFERT, 2011). Moraes Filho (2009) aponta 

algumas das consequências sociais e psicológicas provocadas pelo 

crescimento capitalista sem limites, o qual é corroborado por Goleman 

(2012). Dentre elas, podem ser citadas o aumento do nível de stress das 

populações (provocando depressão); violência urbana, que normalmente 

advém da somatização de angústias sociais e neuroses coletivas; 

individualismo como valor, reduzindo os níveis de solidariedade e 

compaixão; pressão sobre o meio ambiente, incorrendo no esgotamento 

dos recursos naturais e nos desastres catastróficos.  

Por um lado, tem-se a justificativa em aceitar a lógica consumista, 
como forma de manter o equilíbrio das variáveis: produção, emprego e 

consumo. Mas, por outro lado, esta mesma lógica torna-se condenável, 

pela degradação ambiental e social que provocam, muitas vezes 

irreversíveis, tanto no ambiente natural como também, nas pessoas 

(MORAES FILHO, 2009). Capra e Luisi (2014, p. 464) também relatam 
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que nesta nova economia global, o impacto sobre o bem-estar da 

população tem-se revelado muito problemático e preocupante, como a 

desintegração social e o aumento da pobreza e da alienação. Dalai Lama, 

ao articular sua visão sobre este assunto, demonstra “interesse genuíno no 

bem-estar de cada pessoa do planeta”. (GOLEMAN, 2016, p.23)25, 

simplesmente por ser esta uma questão de “dignidade pertencente ao ser 

humano”. Da mesma forma, Leonardo Boff (2017, p. 19) assevera que o 

ser humano deve obter do planeta (ao que ele denomina de Casa Comum), 

tudo o que precisamos para uma vida coletiva suficiente e decente para 

todos os povos, mas com racionalidade, sentido de medida e sutil cuidado.  

O grande desafio dos cientistas e organizações governamentais 

para o alcance do Desenvolvimento Sustentável é mudar a “noção de 

sistema econômico” baseado na ideia de crescimento ilimitado, para outro 

que seja ecologicamente sustentável e socialmente justo26. “Sob a 

perspectiva da visão sistêmica, o “não-crescimento” não pode ser a 

resposta, pois o crescimento é uma característica central de toda a vida” 

(CAPRA; LUISI, 2014, p. 454). Todavia, a compreensão entre 

“crescimento e desenvolvimento econômico” ainda é uma falácia para a 

sociedade capitalista27. A ativista Frances Moore Lappé (2009) citada por 

Capra e Luisi (2014) clama por um “crescimento que intensifique a vida”, 

entendido popularmente por “crescimento qualitativo”. Este aumenta a 

                                                 
25 Citar Dalai Lama nesta Tese de doutorado pode parecer um tanto quanto 

utópico e ideológico, contudo, é nítida a convergência de pensadores (inclusive 

do Dalai Lama) sobre a proeminência e importância do bem-estar das pessoas 

na atualidade (enfatizado pelo direito à dignidade). 

  
26 Nesse caso é premente mudar também a concepção de consumo consciente e 

não àquele que satisfaz desejos cada vez mais vorazes do ser humano, em uma 

condição de que ‘ter mais e mais me trará mais felicidade`. 

 
27 É preciso desmistificar tal compreensão. Por um lado, não se sabe ao certo até 

que ponto as organizações e as pessoas (capitalistas) preferem alienar-se diante 

do sério problema que assola o mundo, com produções de consumo cada vez 

mais velozes e suas influências na vida cotidiana (incluindo, sobretudo a 

tecnologia). Por outro lado, ao assumirem o freio e as consequências advindas 

do crescimento ilimitado, as organizações e as pessoas (sociedade como um 

todo) são obrigadas a mudarem suas condutas, percepções e valores mais 

intrínsecos, caso contrário, causa e efeito não se manifestará como almejado. É 

antes um desafio individual do ser humano, para tornar-se um desafio das 

organizações, cidades, estados e países.  
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qualidade de vida, a complexidade, a sofisticação e a maturidade nas 

relações. Promove o equilíbrio dinâmico entre crescimento, declínio e 

reciclagem e, pessoalmente, aprendizado interior e amadurecimento 

(SEN; KLIKSBERG, 2010)28.  
Do ponto de vista ecológico, a distinção entre 

crescimento econômico “bom” e “mau” é óbvia. O 

mau crescimento é o crescimento dos processos de 

produção e dos serviços que exteriorizam custos 

sociais e ambientais. Baseiam-se em combustíveis 

fósseis, envolvem substâncias tóxicas, esgotam 

nossos recursos naturais e degradam os 

ecossistemas da Terra. O bom crescimento é o 

crescimento de processos e serviços mais 

eficientes, que interiorizam plenamente os custos e 

envolvem energias renováveis, nenhuma emissão 

de poluentes, reciclagem contínua de recursos 

naturais e restauração dos ecossistemas da Terra 

(CAPRA; LUISI, 2014, p.459).  

 

Da mesma forma, a noção de desenvolvimento também é distinta. 

Para a sustentabilidade, o desenvolvimento está associado ao 

“crescimento econômico qualitativo” (SEN, 2010). Ele é visto como um 

processo criativo, que aumenta as capacidades do indivíduo, o que exige, 

portanto, o controle sobre os recursos locais. É atribuído por um processo 

multidimensional e sistêmico, no qual os atores principais do 

desenvolvimento são as instituições da sociedade civil – as ONGs 

baseadas em interesses comuns, de vizinhança ou de família (CAPRA; 

LUISI, 2014). “Ele tem como base a mobilização de recursos locais para 

satisfazer necessidades locais, e será influenciado pelos valores da 

dignidade humana e da sustentabilidade ecológica” (CAPRA; LUISI, 

2014, p.458; BOFF, 2017).29 Não é mais possível planejar “produtos, 

processos ou qualquer bem material”, sem antes pensar nas consequências 

que isso provocaria na vida das pessoas. Antes de ser uma questão de 

equilíbrio, é também, uma questão de ética, empatia e visão altruísta.  

                                                 
28 É nomeada de “ciência de qualidades”.  
29 A discussão conceitual perpassa, sobretudo pela “nostalgia” da vida nas 

pequenas cidades do interior (especialmente), onde tais características muitas 

vezes ainda são mantidas e apreciadas. Lá se percebe claramente que os valores 

são outros, e não aqueles glorificados pelo consumo materialista. Esta reflexão 

é aceita também por Jane Jacobs (2011), ao discorrer sobre a vida nas cidades, 

sendo muitas vezes criticada por sua visão contrária ao modernismo ortodoxo 

e as facetas que acompanham o capitalismo desenfreado.  
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Sachs (2008, p. 14) elucida que o crescimento, mesmo que 

acelerado, não é sinônimo de desenvolvimento, se ele não amplia o 

emprego, se não reduz a pobreza e se não atenua as desigualdades. Para o 

autor, o desenvolvimento exige que se evite a competitividade “estúpida” 

e, em última instância, autodestrutiva, com base na depreciação da força 

de trabalho (por vezes escravocrata e desumana) e dos recursos naturais. 

Sen (1990 citada por SACHS, 2008) em seu texto sobre Ethics and 
Economics, lembra que a economia e a ética são preceitos intrinsecamente 

interligados, desde Aristóteles, assim como corrobora Boff (2017). Sendo 

assim, uma questão que se coloca como central para a reflexão sobre 

sustentabilidade, polarização, desigualdade, dignidade e percepção, está 

sob o viés da “dimensão humana” – Como deveríamos viver com o 

mínimo de dignidade e bem-estar no meio urbano – nas cidades?  

Eis uma questão simples e, ao mesmo tempo, bastante complexa, 

pois deriva de inúmeras percepções e valores inerentes ao ser humano, 

além do que retrata a Comissão de Direitos Humanos da ONU. Segundo 

Sen e Kliksberg (2010) e Starik e Kanashiro (2013), as atitudes, 

comportamentos e outros fenômenos psicoemocionais da sustentabilidade 

podem abranger uma ampla gama de possibilidades, consideradas, por sua 

vez, bases para ações humanas voluntárias e involuntárias. Isso é 

importante porque imprime nas pessoas a valorização do ambiente em que 

vivem, e a desejarem que este tenha cada vez mais qualidade em todos os 

aspectos. Resiliência, determinação e pró-atividade são atitudes 

fundamentais para desenvolver ações em prol do desenvolvimento 

sustentável, tal como se apresenta neste texto. O preâmbulo da Carta 

Mundial das Nações Unidas para a Natureza (1982 citado por BARRETT, 

2009) afirma que "o homem deve adquirir o conhecimento para manter e 

aumentar sua capacidade de usar recursos naturais de uma maneira que 

garanta a preservação das espécies e ecossistemas para seu próprio 

benefício (BARRETT, 2009; LOVELOCK, 2018). Isso inclui 

naturalmente o ambiente rural e o urbano, uma vez que ambos apresentam 

problemas ambientais e sociais, e são espaços para o desenvolvimento de 

pessoas.  

Em setembro de 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU, 

2015) anunciou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

composta por 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
composto por 169 metas, os quais visam equilibrar suas três principais 

dimensões: a econômica, a social e a ambiental - associadas, integradas e 

indivisíveis (ONU, 2017). A Figura 7 demonstra a integração e objetivos 

das principais dimensões. Neste texto, o destaque está para o Objetivo 11 

- tema de interesse maior desta Tese.  
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Figura 7 - Integração e objetivos das principais dimensões do DS da ONU. 

 
Fonte: Organização das Nações Unidas, 2018.  

 

Segundo a ONU (2017), os objetivos e as metas estimularão as 

ações para os próximos 15 anos (2030) em áreas de importância crucial 

para a humanidade e para o planeta, quais sejam: pessoas, planeta, 

prosperidade, paz e parceria (5 P’s). A Agenda 2030 é guiada pelos 

propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, com alusão ao Direito 

Internacional. Fundamenta-se na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, na Declaração do Milênio e nos resultados da Cúpula Mundial 

de 2005. Os ODS e metas são de natureza global e universalmente 

aplicáveis, tendo em vista as diferentes realidades, capacidades e níveis 

de desenvolvimento das nações e, respeitando as políticas e prioridades 

de cada país. Os ODS (ONU, 2015, p.18-19) são:  
 

 

 

  



85 
 

Objetivo 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos 

os lugares. 

Objetivo 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 

melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 

Objetivo 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todos, em todas as idades. 

Objetivo 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 

qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 

vida para todos. 

Objetivo 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. 

Objetivo 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água 

e saneamento para todos. 

Objetivo 7 - Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a 

preço acessível à energia para todos. 

Objetivo 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo 

e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para 

todos. 

Objetivo 9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 

Objetivo 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 

Objetivo 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

Objetivo 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis. 

Objetivo 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança 

climática e seus impactos. 

Objetivo 14 - Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares 

e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

Objetivo 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 

combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter 

a perda de biodiversidade. 

Objetivo 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 

todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em 
todos os níveis. 

Objetivo 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a 

parceria global para o desenvolvimento sustentável. 
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A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ONU) 

apresenta objetivos e metas muito bem definidos, todavia, não se 

encontrou no documento e, nem na plataforma online Agenda 203030, 

ações propositivas que visem atingir os ODS (ao menos no Brasil) de 

forma clara e pragmática, mas sim documentos que almejam esse objetivo 

como o relatório intitulado “O Caminho para a dignidade em 2030”. Há, 

contudo, cinco redes nacionais (Brasil) que estão desenvolvendo ações 

com este propósito. Mesmo assim, a Agenda 2030 fornece uma base para 

que cada país membro da ONU possa construir seus planos em prol do 

DS a partir de 2015. (ESTRATÉGIA ODS, 2017; ORGANIZACÃO DAS 

NACÕES UNIDAS, 2017).  

Percebe-se, de toda forma, que a sociologia não consegue 

responder problemas tão complexos e cada vez mais desumanos sob o 

pensar “homem, natureza, recursos financeiros e tecnologia”. Exatamente 

por isso, a atual mudança climática e a crise econômica e política global 

duplicam a necessidade de fortalecer o papel das ciências sociais e das 

humanidades, como elucidam Rattner (1999), Burns e Witoszek (2012), 

Starik e Kanashiro (2013) e outros pesquisadores. Segundo Burns e 

Witoszek (2012), as ciências sociais e humanas têm uma base de 

conhecimento substancial sobre tais processos de mudança e 

desenvolvimento, todavia, é preciso ater-se às suas bases. É preciso 

coragem para promover mudanças consistentes no modo de gestão das 

cidades e, por consequência, das pessoas (LARA et al., 2016; COSTA; 

OLIVEIRA, 2017). Como bem relata Dalai Lama em seus discursos “não 

basta simplesmente ser compassivo, é preciso agir” (GOLEMAN, 2016, 

p. 81). 

Sendo assim, não seria necessário ampliar a discussão para uma 

visão multidisciplinar e transdisciplinar, como Capra, Senge e outros 

cientistas preconizam? E não limitar apenas aos líderes políticos e chefes 

de Estado, que por vezes não obtêm conhecimento filosófico e denso a 

ponto de aprofundar tal discussão? As pessoas são o recurso mais 

importante do planeta, não obstante, isso tem sido negligenciado em favor 

do poder econômico, político e ideológico, especulações sem objetivos 

coletivos, corrupção desenfreada, coronelismo, autoritarismo e 

desumanidade de muitas nações e lideranças políticas (SEN; 

KLIKSBERG, 2010). Questões de extrema relevância para a saúde do 
indivíduo, - como solidão e outros problemas psicossociais, devido ao 

estilo de vida imposto pela sociedade capitalista contemporânea estão no 

                                                 
30Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: 

http://www.agenda2030.com.br/contato.php. Acesso em: 08 jun. 2017. 

http://www.agenda2030.com.br/contato.php
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ápice dos desafios psicoemocionais. Questões como estas estão presentes 

na discussão e ampliação da DIMENSÃO HUMANA da sustentabilidade 

no contexto das cidades, sob o enfoque pragmático e não meramente 

utópico (GOLEMAN, 2012, 2016; JACOBS, 2011; TUAN, 2012; GEHL, 

2013; GIFFINGER et al., 2014; LARA et al., 2016; COSTA, OLIVEIRA, 

2016; BOFF, 2017).  

Por fim, reconhece-se que os problemas inerentes ao 

Desenvolvimento Sustentável são sim, muito complexos, e carecem de 

discussões mais pontuais e práticas (RATTNER, 1999). Além de ser 

constantemente discutido em escala global, por meio de conferências 

internacionais, deve ser uma “semente” para mudança de valores e 

comportamento de toda a sociedade, incluindo temas essenciais como 

ética, política, conflitos de poder, empatia, altruísmo e ciência. Ademais, 

deve-se (re) pensar e (re) trabalhar a ideia renascentista da paideia: 

baseada em uma educação humanista holística que inclua novos insights 

sobre a interconectividade das coisas nas sociedades contemporâneas 

(CLARK, 2007; BURNS; WITOSZEK, 2012). Rattner (1999) assinala 

que, enquanto as práticas dominantes na sociedade (econômica, política, 

cultural) forem determinadas pelas elites de poder; essas mesmas elites 

serão também as principais referências para a produção e disseminação 

de ideias, valores e representações coletivas. Por isso, a força e a 

legitimidade das alternativas de transformação, dependerão da 

racionalidade dos argumentos e opções apresentadas pelos atores sociais 

que competem nas áreas política e ideológica. Eis aí, a urgência em 

enaltecer a educação de qualidade (educação de base) para todas as 

pessoas do globo, que devem ampliar a mente, a consciência e o 

verdadeiro sentido de “discernimento”, a fim de contribuir para uma 

sociedade mais justa e coesa. A ciência deve estar no status de 

“necessidade” e não de “desejo”, para apoiar e aprimorar todos os campos 

do conhecimento, mas especialmente o das humanidades e, a tecnologia, 

por sua vez, acaba trazendo aos jovens em processo de formação, mais 

passividade, deixando de lado o raciocínio, a refutação e o contraditório, 

habilidades essenciais para viver com dignidade e discernimento no 

mundo atual.  

 

2.1.1 Dimensões do desenvolvimento sustentável sob a perspectiva da 

abordagem sistêmica 

 

Fritjof Capra (2006), ao defender sua ideologia sobre a teoria dos 

sistemas e a lógica do pensamento ecológico contra o pensamento 

cartesiano e reducionista, explica que há uma mudança na sociedade 
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estrutural contínua, uma teoria ecológica que coloca as ideias numa 

estrutura científica coesa e coerente. Esta teoria é denominada de ‘teoria 

dos sistemas’, dos ‘sistemas vivos’, bem como dos ‘sistemas sociais’ e 

dos ‘ecossistemas’ que sustentam a vida. Anteriormente aos estudos de 

Capra, o conceito de ‘teoria geral dos sistemas’ foi introduzido na ciência 

pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy durante as décadas de 1940 a 1960. 

Ele propunha uma teoria baseada em uma base biológica sólida, por meio 

de uma visão holística, que substituísse os fundamentos da ciência outrora 

existentes. Para Bertalanffy (1968, p. 37), a teoria geral dos sistemas é 

entendida assim: 
Uma ciência geral da “totalidade”, que até agora 

era considerada um conceito vago, nebuloso e 

semimetafísico. Em forma elaborada, ela seria uma 

disciplina matemática, em si mesma puramente 

formal, mas aplicável a várias ciências empíricas. 

Para as ciências envolvidas com “totalidades 

organizadas”, ela teria uma importância 

semelhante àquela que a teoria das probabilidades 

teve para as ciências envolvidas com “eventos 

probabilísticos”.  

 

Logo, embasados pela ‘teoria geral dos sistemas’ e, naturalmente, 

pela visão holística da vida, com impossibilidades de reduzir qualquer 

espectro para análises isoladas e independentes, é que o conceito de 

desenvolvimento sustentável, em todas as suas dimensões, foi 

desenvolvido. Ele recebeu contribuições de renomados cientistas e 

filósofos, como Lester Brown, Fritjof Capra, Pier Luisi, Maurice Strong, 

Ignacy Sachs, Leonardo Boff, além de outros na contemporaneidade. 

Contudo, como já relatado neste texto, foi somente a partir de 1987 com 

a divulgação do conceito em escala mundial pela Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, liderado pela Organização das 

Nações Unidas, que o Relatório Brundtland - documento intitulado Nosso 
Futuro Comum (Our Common Future), publicado em 1987, traz à 

sociedade o conceito sobre o desenvolvimento sustentável, o qual, na 

ocasião, é concebido como: “O desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de suprir suas próprias necessidades”. (BRUNDTLAND 

COMMISSION, 1987).  

A base para a compreensão sistêmica dos ‘ecossistemas’ é definida 

por Capra e Luisi (2014) como diretrizes para construir comunidades 

humanas sustentáveis. O primeiro princípio é a interdependência. Esta se 

caracteriza pela “dependência mútua de todos os processos de vida uns 
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em relação aos outros – é a natureza de todas as relações ecológicas. O 

comportamento de cada membro vivo do ecossistema depende do 

comportamento de muitos outros membros” (2014, p. 436). Outro 

princípio é a parceria – uma característica essencial das comunidades 

sustentáveis. Segundo os autores, a parceria é um dos “selos de qualidade” 

da vida, indicando seu grau de excelência e de legitimidade (CAPRA; 

LUISI, 2014, p. 437). Nessa visão, Boff (2017), amparado pelos 

ensinamentos do Papa Francisco, agrega que a partir desse ponto de vista, 

a lei mais universal é a sinergia, a sintropia, o inter-retro-relacionamento, 

a colaboração, a solidariedade cósmica e a comunhão e fraternidade 

universais. Por isso, é graças à teia de relações que enlaça a todos e, assim, 

garante a sustentabilidade de todos os seres.  

Sachs (2008) e Seiffert (2011) definem “desenvolvimento 

sustentável” como a interdependência das dimensões econômica, social, 

ambiental ou ecológica, as quais devem estar harmoniosamente 

integradas de forma holística, tal como orienta a teoria geral dos sistemas 

(BERTALLANFFY, 1968), para assim poderem propor políticas de 

atuação nas inúmeras esferas da sociedade. Segundo Capra e Luisi (2014), 

os principais problemas do nosso tempo – energia, meio ambiente, 

mudanças climáticas, segurança alimentar, segurança financeira, 

problemas psicossociais – não podem ser entendidos isoladamente. “São 

problemas sistêmicos, e isso significa que todos eles estão 

interconectados e são interdependentes” (2014, p. 447). Segundo 

Kajkawa (2008), a sustentabilidade inclui uma variedade de metas de 

tendência - equilíbrio, crescimento ou redução, e por isso, ela pode se 

concentrar em múltiplos objetivos porque diferentes pessoas têm 

aspirações diferentes em diferentes períodos de tempo, em diferentes 

escalas de tempo e, em diferentes contextos, como demonstra o estudo de 

percepção ambiental retratado por inúmeros cientistas, mas especialmente 

por Tuan (2012).  

Uma questão de relevância que se encontra na atualidade é a 

discussão em torno da “ética”. Mebratu (1998) elucida que, embora a 

importância da ética para qualquer tipo de transformação social desejável 

é uma questão inegável, a incapacidade de desenvolver um entendimento 

adequado em prol da sustentabilidade levou a uma propagação 

equivocada do papel da "ética". É por isso que a maioria das publicações 
científicas que defende enfaticamente a necessidade de mudança ética, 

sem tratar o elemento central – que está voltado ao sistema de valores 

humanos -, tem uma compreensão nebulosa e distorcida do assunto. 

(MEBRATU, 1998, p. 515 - 516; BURNS; WITOSKEK, 2012).  
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Leonardo Boff (2017) em sua recente publicação “Ética e 

Espiritualidade” disserta de forma breve e inteligente a questão da ética 

na atualidade. Para ele, os seres humanos podem ser éticos de muitas 

formas diferentes, assim como na natureza a diversidade dos ecossistemas 

constitui a beleza das diferenças. Por meio desta reflexão, Boff (2017, p. 

58), expõe vários tipos de ética, mas; aquelas que melhor contribuem para 

esta discussão está amparada na ‘ética da responsabilidade’ cunhada por 

Hans Jonas que diz: “aja de tal maneira que as consequências de tuas 

ações não sejam destrutivas da natureza e da vida na Terra”; e também na 

‘ética do cuidado’, fundado na razão sensível e cordial que completa e 

enriquece a razão intelectual. “A ética do cuidado leva a proteger, 

potenciar, preservar, curar as feridas passadas e prevenir as futuras. Por 

sua natureza, o cuidado não é uma atitude agressiva, mas amorosa e 

zelosa” (2017, p. 59).  

Capra (2002 citado por CAPRA; LUISI, 2014, p. 435) reflete que 

o que ele denomina de “Lar Terrestre” é sua capacidade inerente para 

sustentar a vida. Isso imprime uma comunidade humana sustentável, que 

está planejada de tal maneira que seus modos de vida, negócios, 

economia, estruturas físicas e tecnologias não interferem na capacidade 

inerente da natureza para sustentar a vida. Por isso, é um processo 

dinâmico de co-evolução em vez de um estado estático, e a ética, 

naturalmente, é o centro desse processo.  

Com efeito, pode-se reiterar que o conceito de “desenvolvimento 

sustentável” é obscuro, porque assume ainda diferentes percepções. 

Segundo Esquer-Peralta, Velazquez e Munguia (2008), os conceitos ainda 

estão em constante debate, mesmo para pesquisadores que trabalham 

nessa temática há muitos anos. É um conceito amplo e multifacetado, que 

se aplica a diferentes contextos e múltiplos elementos (RATTNER, 1999; 

STARIK; KANASHIRO, 2013). Contudo, todas essas definições 

baseiam-se na aceitação de que o mundo enfrenta uma crise ambiental e 

social ‘alarmante’, o atual sistema mundial é insustentável, a partir de 

vários pontos de vista, porque deixou-se de pensar nas finalidades da ação 

humana. A humanidade frustrou a expectativa divina” (PAPA 

FRANCISCO, 2015, p. 61 citado por BOFF, 2017, p. 18). Por isso, 

alguma mudança fundamental para superar a crise deve ser feita, 

assumem Mebratu (1998) e Boff (2017). 
No escopo do desenvolvimento sustentável, não há consenso sobre 

algumas das dimensões da sustentabilidade, pois cada autor as define 

segundo seus princípios filosóficos e ideológicos. Mesmo assim, é 

importante considerar minimamente a semântica e suas variações para 

uma melhor compreensão do tema e, também, da Tese. O Quadro 1 ilustra 
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resumidamente tais definições, que por sua vez são apresentadas na 

literatura e subsidiam a pesquisa de Tese: 

 
Quadro 1- Conceitos e variações - Dimensões do Desenvolvimento Sustentável 

(DDS) 

DIMENSÕES CONCEITOS AUTOR (ES) 

Econômica É a alocação eficiente dos recursos e 

investimentos públicos e privados nos 

serviços básicos de infraestrutura, de 

forma equilibrada. Inclui a economia 

formal, mas também as atividades 

informais, que naturalmente provêm 

serviços para os indivíduos, 

aumentando a renda monetária e o 

padrão de vida da sociedade. Na 

atualidade, conceitos como economia 

solidária ligada a atividades manuais, 

artesanais e recicláveis estão sendo 

valorizadas como um viés da 

sustentabilidade econômica. 

Silva (1995) 

Castells (1998) 

Claro, Claro e 

Amâncio (2008) 

Sachs (2008) 

Seiffert (2011) 

Capra e Luisi 

(2014) 

 

Social Está baseada na redução das 

diferenças entre a opulência e a 

miséria, por meio de uma 

engrenagem, que engloba, por 

exemplo, nivelamento do padrão de 

renda da população; acesso à 

educação, moradia e alimentação com 

garantias ao atendimento às 

necessidades bio-fisiológicas e de 

formação intelectual. Além disso, 

aspectos como a justiça social até o 

direito da reunião pacífica, da 

integridade cultural e da 

autodeterminação devem ser 

priorizados.  

Silva (1995) 

Bellen (2002) 

Sachs (2008) 

Capra e Luisi 

(2014) 

Ambiental ou 

ecológica 

Condiz aos sistemas de sustentação da 

vida como provedores de recursos, 

assim como busca também, por meio 

da tecnologia, ampliar a capacidade 

de renovação dos recursos naturais e 

diminuir o teor de resíduos no meio 

natural, visando à proteção ambiental 

dos ecossistemas. Visa modelar as 

comunidades humanas a partir dos 

Sachs (2008) 

Seiffert (2011) 

Capra e Luisi 

(2014) 

Boff (2017) 
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ecossistemas da natureza – 

indispensáveis para sustentar a vida. 

“A percepção ecológica profunda é a 

percepção espiritual”. (CAPRA; 

LUISI, 2014, p. 37). 

Espacial, 

geográfica ou 

territorial 

Distribuição espacial dos recursos, 

das populações e das atividades. Seu 

objetivo está em reduzir a 

concentração da população nas áreas 

metropolitanas; frear a destruição dos 

ecossistemas; alavancar a agricultura 

por meio de técnicas sustentáveis. 

Sachs (2008) 

Seiffert (2011) 

Leite (2012) 

Cultural Respeito e valorização à cultura local, 

uma vez que esta é inerente à história 

e memória do ser humano, sendo 

importante e necessária a conservação 

do patrimônio histórico-cultural 

dentro do sistema de valores, das 

pessoas e das cidades. 

Sachs (2008) 

Seiffert (2011) 

Tecnológica Inclusão das inúmeras alternativas 

tecnológicas para auxiliar os 

processos produtivos, adaptando-os a 

melhor eficiência na prevenção e 

redução de recursos ao longo da 

cadeia produtiva. 

Mitidieri (2009) 

Seiffert (2011) 

Cognitiva Incluem o direito de acesso à 

educação e ao conhecimento, bem 

como às liberdades de opinião e de 

expressão. Está fundamentada na 

experiência consciente, vivida. Busca 

a consciência do ambiente como 

também de si mesmo – auto- 

percepção e autoconhecimento. 

Elementos da cognição como 

percepção, emoções e comportamento 

estão interligados nesta dimensão.  

Capra e Luisi 

(2014) 

Humana  Consiste no respeito pela integridade 

e diversidade cultural e pelo direito 

básico das comunidades à 

autodeterminação e à auto-

organização. Inspiração moral para a 

reflexão crítica e ação positiva, 

visando estabelecer uma sociedade 

baseada na paz, na justiça, na 

democracia e nos direitos humanos. A 

Barrett (2009) 

Capra e Luisi 

(2014) 

D’Orville (2015) 
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dignidade humana, que só tem sentido 

na sociedade, é a base dos direitos 

humanos. Sem um ambiente 

sustentável, o desenvolvimento 

prolongado e com qualidade dos 

indivíduos dentro da sociedade se 

tornará impossível ao longo do tempo. 

Ética Refere-se a um padrão da conduta 

humana que flui de um sentido de 

pertencer. Quando pertencemos a uma 

comunidade, comportamo-nos em 

conformidade com ela. É o respeito a 

si mesmo, ao próximo e ao ambiente 

em que se vive. A ética do cuidado e 

da responsabilidade coletiva 

constituem a ética da nova sociedade 

do conhecimento. 

Mebratu (1998) 

Capra e Luisi 

(2014) 

Boff (2017) 

Política O desenvolvimento sustentável e a 

própria sustentabilidade são baseados 

em valores coletivos e escolhas 

relacionadas e, portanto, são questões 

políticas. 

Prugh e 

Assadourian (2003, 

p. 11) 

Biológica Incluem o direito a um ambiente 

saudável e a alimentos seguros e 

saudáveis. 

Capra e Luisi 

(2014) 

Fonte: Adaptado de Silva (1995); Bellen (2002); Sachs (2008); Claro, Claro, 

Amâncio (2008); Mitidieri (2009); Seiffert (2011); Silva; Soriano-Sierra, 2015 et 

al. 

 

Uma vez que a concepção sistêmica da vida abrange as dimensões 

biológica, cognitiva e social; os direitos humanos deveriam ser 

respeitados em todas as três dimensões, como afirmam Capra e Luisi 

(2014, p. 482). A dimensão biológica inclui o direito a um ambiente 

saudável e a alimentos seguros e saudáveis. Os direitos humanos na 

dimensão cognitiva incluem o direito de acesso à educação e ao 

conhecimento. Na dimensão social, há uma vasta gama de direitos 

humanos – desde a justiça social até o direito da reunião pacífica, da 

integridade cultural e da autodeterminação. Tais princípios (ou 

dimensões) são fundamentais para o “pensar” em sociedades mais 

saudáveis e humanas, em que o bem-estar físico e, especialmente 

emocional (psicossocial) estejam em prioridade.  

Um olhar profundo sobre os diferentes ensinamentos religiosos, 

filosóficos e crenças tradicionais - como os principais repositórios do 
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conhecimento humano que vão além da ciência moderna -, revela que, 

além da variação na semântica, a maioria deles contém um forte 

componente de vida em harmonia com a natureza. “Esta é a essência 

lógica do que nós, hoje, chamamos de sustentabilidade”. (MEBRATU, 

1998, p. 518). Goleman (2016, p.67 citado por DALAI LAMA) elucida 

que “a mistura certa de ciência antiga e moderna gera um senso de 

realidade mais potente”.  

A sustentabilidade – em ecossistemas, assim como na sociedade 

humana – não é uma propriedade individual, mas sim uma propriedade de 

toda uma teia de relações que envolve uma comunidade humana e um 

conjunto substancial de disciplinas (CLARK, 2007). Segundo Capra e 

Luisi (2014), apesar de as conexões fundamentais entre consciência, 

cultura e sociedade terem sido reconhecidas por muitos teóricos sociais, 

eles careciam de um arcabouço conceitual que lhes permitissem integrar 

tais dimensões. Corroborando este pensamento, Frankel (1998 citado por 

ESQUER-PERALTA; VELAZQUEZ; MUNGUIA, 2008), Rattner 

(1999) e Clark (2007) afirmam a necessidade de considerar o 

desenvolvimento sustentável como uma integração de dimensões - tanto 

conceituais (subjetivas) quanto práticas (objetivas), nas quais a primeira, 

referente aos princípios e valores, deve desencadear a segunda, referindo-

se a ações específicas a serem resolvidas, de forma eminentemente 

pragmática. Sendo assim, eis a relevância em conhecer os princípios 

teóricos (quadro de referência) que norteiam o desenvolvimento 

sustentável.31 

Outras dimensões, com o passar do tempo, foram sendo 

incorporadas ao conceito de “desenvolvimento sustentável”, tal como 

uma rede infinita de valores. Ética, empatia e humanidade são 

indispensáveis para conceber uma ‘gestão baseada na sustentabilidade’, 

sobretudo no contexto das cidades como ‘organização complexa e 

dinâmica’. O apelo a uma nova ética está se tornando, cada vez mais, a 

mensagem central de muitas publicações e conferências internacionais 

sobre o tema do desenvolvimento sustentável, mas isso ainda não é o 

suficiente, pois além do diálogo é premente a prática, sobretudo nos países 

                                                 
31O conceito de desenvolvimento sustentável e/ou sustentabilidade é ainda muito 

pouco compreendido pela sociedade, estando, muitas vezes, atrelado a 

modismo de época e soluções tecnocentradas e imediatistas. Percebe-se, 

todavia, que há uma ignorância (*estado de quem não tem conhecimento, 

cultura, instrução, por falta de estudo, experiência ou prática) por parte de 

muitos gestores e lideranças políticas, que se esmeram na superficialidade do 

assunto sem adentrar nos moldes filosóficos que embasam o conceito.  
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com alto nível de desigualdades sociais, como salienta o teólogo 

Leonardo Boff (2017) e também o Papa Francisco (CARTA ENCÍCLICA 

LAUDATO SI, 2015) recentemente e recorrentemente.  

Essa consciência foi significativamente reforçada pela encíclica do 

Papa Francisco Laudato Si’ – Sobre o cuidado da Casa Comum (2015). 

Trata-se de uma verdadeira carta magna da Ecologia Integral (ambiental, 

social, mental e espiritual) (BOFF, 2017, p. 18), e não mais reduzida ao 

ambientalismo. Ao que o Papa Francisco proclama de dimensão mental e 

espiritual, neste texto (que elucida a Tese), tais dimensões formatam a 

Dimensão Humana, demonstrada pela Figura 8: 

 
Figura 8 – Desdobramentos da Dimensão Humana da Sustentabilidade. 

 
 Fonte: Autora, 2019. 

 

Nesta Tese, as dimensões explícitas a seguir (Figura 9) estão 

delineadas de forma circular, dotadas de uma estrutura que define o 

caminho de autotransformação para o conhecimento em si, tendo, 

sobretudo, a dimensão ‘humana’ como pressuposto imanente32 do 

conceito de desenvolvimento sustentável. 

  

                                                 
32Imanente: Algo que está inseparavelmente contido na natureza de um ser ou de 

um objeto. Não pode haver separação.  
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Figura 9 – Dimensões do Desenvolvimento Sustentável sob uma perspectiva 

integral, propostas para a tese. 

 
   Fonte: Autora, 2019. 

 

Starik e Kanashiro (2013) desenvolveram uma “Teoria para a 

Gestão da Sustentabilidade” (Toward a Theory of Sustainability 
Management: Uncovering and Integrating the Nearly Obvious), que foca 

as principais questões citadas neste texto. Segundo os autores, a 

sustentabilidade socioeconômica poderia gerar uma grande variedade de 

categorias bem conhecidas de "responsabilidade social" humana, 

diversificada e compartilhada, incluindo a coesão da comunidade, a 

liberdade individual, a segurança pessoal, o emprego e o rendimento, e a 

educação continuada (HITCHCOCK; WILLARD, 2009; HUTCHINS; 

SUTHERLAND, 2008 citados por STARIK; KANASHIRO, 2013). 

Contudo, o que os autores sugerem é que os avanços das teorias da gestão 

da sustentabilidade possam promover inovações, conversas, decisões e 

ações para a melhoria geral e multinível da civilização humana, em todas 

as dimensões citadas, de forma integralizada. 

Outra publicação relevante é “Research core and framework of 

sustainability science” de Yuya Kajkawa (2008). O autor retrata o tema 

como “ciência da sustentabilidade”, demonstrando a importância em 
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compreender o assunto por meio de diferentes perspectivas, enaltecendo 

a transdisciplinaridade como foco central. Além disso, para Sumi (2007); 

Brewer (2007); Brand e Karvonen (2007) citados por Kajkawa (2008), a 

ciência da sustentabilidade implica em disseminar o conhecimento para 

toda a sociedade por meio de uma comunicação clara e precisa, por 

especialistas, líderes e comunidade em geral. Martens (2006 citado por 

KAJKAWA, 2008) aponta que esta ciência é retratada como inter e 

intradisciplinar, envolvendo pesquisas latentes, coprodução de 

conhecimento, coevolução de um sistema complexo do ambiente, e a 

inovação de um sistema que carece de ser otimizado para que a qualidade 

de vida se estabeleça sobre o planeta. Contudo, Kajkawa (2008) explana 

que, embora a importância da sustentabilidade seja bem reconhecida por 

toda a comunidade científica, o caráter interdisciplinar da pesquisa 

dificulta o entendimento estrutural da ‘ciência da sustentabilidade’, 

impondo ainda desafios em sua real compreensão e, naturalmente, em sua 

prática.  

Infelizmente, a atuação interdisciplinar, multidisciplinar e 

transdiciplinar das ciências humanas, sociais e ambientais, muito embora 

já tenham sido defendidas por inúmeros cientistas e filósofos nos séculos 

XIX, XX e XXI como uma necessidade à quebra de paradigmas ao 

conhecimento unificado e especializado, percebe-se notavelmente um 

“pré-conceito” e uma sutil “contrariedade” por parte da comunidade 

científica positivista, que parece desacreditar nesta formatação da ciência 

contemporânea. Tuan, em 1974 já se referia à importância da 

interdisciplinaridade sem citar tal nomenclatura. Segundo Tuan (2012, p. 

17), “as correntes díspares do conhecimento, em uma mente capaz, 

conduzem, idealmente, a uma união frutífera [...]”. 

 

2.2 SUSTENTABILIDADE E O CONTEXTO HUMANO: O 

PARADIGMA HUMANÍSTICO NA SOCIEDADE DO 

CONHECIMENTO 

 

O humanismo, como postura intelectual e ética, enfatiza o 

significado e o valor normativo dos seres humanos, tanto em relação ao 

indivíduo quanto à comunidade e à sociedade em geral. Segundo 

D´Orvilhe (2015), o conceito de humanismo envolve um reflexo crítico 
da constituição da sociedade e da maneira como as interações sociais entre 

seres humanos prosseguem (ou deveriam prosseguir). Segundo o autor, o 

humanismo propõe uma sociedade livre e frutífera, na qual não aja 

conflito, mas onde a paz apresenta o status quo predominante, 

descrevendo não só "uma ausência de guerra", mas "uma virtude, um 
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estado de espírito, uma disposição para a benevolência, confiança e 

justiça entre as pessoas” (GOLEMAN, 2016). Sun Tzu (2014) já dizia que 

o principal objetivo da guerra é buscar a paz. O humanismo pode, 

portanto, ser entendido como uma moral, cujo objetivo é o de estabelecer 

uma sociedade baseada na paz, na justiça, na democracia e nos direitos 

humanos (D´ORVILHE, 2015). Isso imprime um novo olhar para a 

sustentabilidade, em que a dimensão humana alcança um objetivo maior 

e mais nobre, estando relacionada por vezes à compaixão33. Sob essa 

ótica, a compaixão em ação não significa apenas aliviar o sofrimento do 

outro, mas também se engajar na correção do que está errado – como se 

opor à injustiça ou proteger os direitos humanos (GOLEMAN, 2016, p. 

81). 

Boff (2017) junto a outros cientistas sustentam que o universo é 

constituído por uma teia de relações, de tal forma que cada indivíduo vive 

pelo outro, para o outro e com o outro; que o ser humano é um nó de 

relações voltado para todas as direções. Logo, o indivíduo vive e 

sobrevive graças à teia de relações que enlaça a todos e, assim, garante a 

sustentabilidade de todos os seres. (BOFF, 2017, p. 33). Presume-se, 

portanto, que na sociedade do conhecimento não há mais lugar para 

atitudes como individualismo como valor dominante e egocentrismo nas 

estratégias de negócios (de toda ordem), mas sim, colaboração, 

compartilhamento, cooperação e parceria.  

Capra e Luisi (2014, p. 482) dissertam sobre os valores 

fundamentais da dignidade humana e da sustentabilidade ecológica. É 

premente compreender esta questão quando se busca uma gestão 

sustentável dos espaços públicos no contexto das cidades (JACOBS, 

2011; TUAN, 2012; GHEL, 2013; GHEL; SVARRE, 2018), já que estes 

são ambientes circundados por todas as pessoas (independente de gênero, 

idade, classe social, nível de instrução, etc.) e o contato humano é vital 

para uma sociedade humana poder se desenvolver de forma saudável.   

Os autores afirmam veementemente uma atitude que assola grande 

parte da sociedade capitalista, considerado o princípio fundamental para 

o “mercado global” e que, inevitavelmente, parece corromper grande 

parte da sociedade. - “Ganhar dinheiro deve ter precedência sobre 

qualquer outro valor humano”. Esta afirmação denota inúmeras 

consequências para a saúde do planeta e dos seres humanos, 
especialmente àqueles com baixo poder de ‘discernimento’ ou de 

                                                 
33 Ainda que este pensamento pareça óbvio, todavia, não é o que se apercebe no 

mundo atualmente. 
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‘educação de base’ para conseguir diferenciar com consciência o valor 

real do “ter” a qualquer custo.  

Segundo Hathaway e Boff (2012), o “crescimento” quantitativo e 

a acumulação de capital são tidos como os principais objetivos 

econômicos dos países desenvolvidos, apesar de não terem resultado em 

melhor bem-estar para a sociedade geral e de terem causado uma 

destruição incalculável, não somente ao meio ambiente, mas ao indivíduo 

como ser humano (SEN; KLIKSBERG, 2010). Na atual sociedade 

moderna, citam Hathaway e Boff (2012), algumas das mais difundidas (e 

inter-relacionadas) formas de vício são aquelas do consumismo e do 

crescimento econômico. Relacionados com esses vícios estão a televisão 

e outros tipos de tecnologia, enaltecidos pelo contínuo fluxo de 

propagandas midiáticas em massa que, efetivamente alimenta essa forma 

de vício. Ed Ayres (1999, p. 189 citado por HATHAWAY; BOFF, 2012, 

p. 151) salienta que: “o vício destrói nosso poder de visualizar e nos 

simpatizar com outras pessoas; contudo, “para sermos verdadeiramente 

humanos precisamos da capacidade de visualizar, de literalmente ver o 

outro, de simpatizar com outras pessoas e de sentir nossas próprias 

necessidades”.  

O consumismo aprofunda nosso senso de alienação e fragmenta 

comunidades inteiras no “Norte” e no “Sul”. E assim, cada vez menos 

energias são adotadas para alavancar relacionamentos autênticos e 

genuínos, que visem a contemplação da natureza, a interação com a 

comunidade e a criação do “poder de dentro”. (HATHAWAY; BOFF, 

2012). Uma dessas energias (quando direcionadas positivamente) condiz 

ao aprimoramento e desenvolvimento do turismo ecológico e afins, onde 

o contato do indivíduo com o meio ambiente passa a ser o elemento mais 

relevante da relação – a experiência sensorial e a contemplação.   

De toda forma, o vício34 é fundamentalmente desumanizador. 

David Korten (1995, p. 266 citado por HATHAWAY; BOFF, 2012, p. 

151) expõe uma reflexão importante: 

 

                                                 
34 O vício pelo consumismo é um modo de as pessoas buscarem preencher um 

vazio existencial. Como esse vazio não é passível de ser preenchido por coisas 

materiais, vem a frustração e a depressão. A falta de sentido na vida. Todo ser 

humano nasce com instinto de vida apenas. Contudo, as vitrines do capitalismo 

prometem, por meio da aquisição de bens materiais, a tão almejada felicidade 

que não conseguindo ser conquistada pelos atributos de amizade, 

companheirismo, etc., pode ser “comprada” através de “coisas” tangíveis.  
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Ao invés de nos ensinarem que o caminho para a 

autorrealização seja vivenciar a vida em sua 

totalidade a partir de nossos relacionamentos 

familiares, com a comunidade, com a natureza e 

com o cosmo vivente, a mídia corporativa 

continuamente repete a falsa promessa: quaisquer 

anseios que tenha, o mercado provê satisfações 

instantâneas. Nosso propósito é consumir, 

nascemos para comprar. Extasiados pela música 

das sereias do mercado, sistematicamente 

desvalorizamos a energia vital dispensada por nós 

para conseguir dinheiro e ao mesmo tempo 

valorizamos excessivamente a energia vital ganha 

quando gastamos.  

 

Contudo, esses valores podem e devem mudar, já que não são leis 

imutáveis. A questão em evidência não é tecnologia ou globalização, mas 

ética, estética, política e humanidade (BURNS; WITOSKEK, 2012; 

CAPRA; LUISI, 2014, p. 482; BOFF, 2017). Por essa questão, Capra e 

Luisi alegam que, como membros da comunidade humana (a que os 

autores denominam de Lar Terrestre), “nosso comportamento deveria 

refletir um respeito pela dignidade humana e pelos direitos humanos 

básicos” (2014, p. 482). Por isso, no “domínio humano”, “a 

sustentabilidade é plenamente consistente com o respeito pela integridade 

cultural, pela diversidade cultural e pelo direito básico das comunidades 

à autodeterminação e à auto-organização”. (CAPRA; LUISI, 2014, p. 

483).  

Na visão de Burns e Witoszek (2012), a sustentabilidade emergente 

é vista sobre a condição humana e sobre os valores intrínsecos do 

indivíduo. Para os autores, não há sustentabilidade sem cultura 

sustentável. Rattner (1999) enfatiza que a qualidade de sustentabilidade 

reside nas formas sociais de apropriação e uso de todo o meio-ambiente – 

não apenas dos recursos naturais, mas no modo de viver sem influências 

externas. Logo, é clarividente a iminência de uma política sistêmica e 

justa, holística, que englobe todas as dimensões da sustentabilidade 

integral, tendo como denominador a salvação “da condição humana”, mas 

antes de tudo, a mudança de atitudes e valores de todas as pessoas, que só 

pode ser alcançado por meio de um processo de educação massiva e 

transformadora.  

Em síntese, os valores da dignidade humana e da sustentabilidade 

ecológica formam a base ética para remodelar a globalização e o estado 

atual de desenvolvimento das sociedades. Será que algum dia esse 
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“sistema” vai mudar positivamente em grande escala? É necessário que 

se olhe cuidadosamente para o presente, ou seja, para as pessoas (GEHL, 

2013). Para Senge (2016), é imperativo mudar os comportamentos e 

crenças, tão profundamente arraigados, desmistificar a maneira de se 

apropriar das coisas, ampliar a mente, mudar o modo de pensar, verbalizar 

e agir. É levar os benefícios de uma pesquisa com sustentação empírica 

para fora do laboratório, ao alcance do mais amplo círculo humano 

(GOLEMAN, 2016, p. 69). De acordo com D´Orvilhe (2015), o “novo 

humanismo” implica uma abordagem holística do progresso humano, 

enfocando tanto a busca da realização plena como da emancipação do 

indivíduo. Ele é baseado na empatia, na ressignificação de valores 

atribuídos a sustentabilidade ecológica, social e humana.  

A Organização das Nações Unidas (ONU, 2017), por meio de seus 

193 Estados-membros concluíram em dezembro de 2014, o documento, 

intitulado “O Caminho para a Dignidade até 2030: Acabando com a 

pobreza, transformando todas as vidas e protegendo o planeta” o qual é 

resultado de um trabalho de dois anos, que mobilizou milhares de pessoas 

em todos os países do mundo. Segundo o Secretário Geral da ONU, Ban 

Ki-Moon, “nunca antes uma consulta tão ampla e profunda tinha sido feita 

sobre a questão do desenvolvimento”. O documento teve a colaboração 

de governos, de todo o sistema da ONU, de especialistas, da sociedade 

civil, de empresários e milhões de pessoas em todo o mundo. Ele destacou 

uma série de “elementos essenciais”, que incluem dignidade, essencial 

para o desenvolvimento humano e que engloba a luta contra a pobreza e 

a desigualdade, a população, a prosperidade, o planeta, a justiça e a 

parceria. 

A incitação por uma mudança de valores que nos desvie do 

consumo material para as relações humanas pode ser encontrada nos 

ensinamentos de muitas tradições espiritualistas, independente de dogmas 

ou religião (CAPRA; LUISI, 2014, p. 462). Dalai Lama expressou isso 

com grande sabedoria: 
Todos os seres sensíveis buscam a felicidade. 

Todos querem superar a dor e o sofrimento no nível 

sensorial. As metas e os desejos humanos vêm não 

apenas da experiência sensorial, mas também da 

imaginação pura. Isso cria um nível mental de 

prazer e dor além do sensorial. Realização material 

– dinheiro, bens materiais, e assim por diante – nos 

dá satisfação no nível sensorial. Mas, no nível 

mental, no nível de nossa imaginação e dos nossos 

desejos, precisamos de outro tipo de satisfação, que 

o nível físico não nos pode fornecer. Apenas o 
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conforto material não é uma resposta para a 

humanidade. Conheci muitas pessoas que vivem 

em grande conforto material e, no entanto, estão 

cheias de ansiedade; e elas me contam sobre os seus 

muitos problemas. A força que se contrapõe a essa 

perturbação mental é a bondade amorosa. O afeto 

humano, o carinho, um sentido de responsabilidade 

e um sentido de comunidade – isto é 

espiritualidade. (CAPRA; LUISI, 2014, p. 463). 

 

Rattner (1999) corrobora o discurso emblemático de Dalai Lama, 

demonstrando que, não apenas lideranças espiritualistas demonstram 

compaixão pela humanidade, mas esta virtude deve ser cultivada 

exponencialmente na atualidade por todas as pessoas, em especial pelos 

gestores e formadores de opinião. Uma informação importante que vai ao 

encontro destas reflexões encontra-se na discussão em torno da principal 

doença do século – a depressão. A depressão é também uma doença 

urbana e está diretamente relacionada com o excesso de informação e 

pressão no ambiente de trabalho, desenvolvimento materialista, consumo 

excessivo imposto pela sociedade por meio dos diferentes meios 

midiáticos, especialmente nos centros urbanos, que colaboram 

exponencialmente para o avançar de ansiedades crônicas que derivam na 

depressão (GOLEMAN, 2012, 2016; ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2017).  

São tantos os desafios a enfrentar, mas a base fundamental está no 

autoconhecimento, no (re)encontro com si mesmo e com a natureza, no 

(re)conhecimento do que realmente importa para cultivar o bem-estar e 

uma vida digna para todas as pessoas, em especial àquelas que vivem nos 

centros urbanos. Rattner (1999, p. 240), acrescenta que: 

 
Cooperação, compaixão e solidariedade são 

valores vitais para a sobrevivência e a qualidade de 

vida. Participação consciente e ativa nas decisões 

sobre sua própria vida e a vida coletiva dá 

significado ao empenho humano. Contudo, mesmo 

democracia e participação que proporcionam 

direitos e oportunidades equitativas para acesso à 

informação, trabalho, serviços básicos sociais e 

culturais não são garantias suficientes para a 

sustentabilidade.  
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Para garantir a dignidade e os valores humanos subjacentes (tais 

como os citados pelos autores neste texto), a educação sobre a 

sustentabilidade ecológica e, também a psicologia ambiental devem 

incluir, de forma ampla, todos os níveis da sociedade, como: detentores 

de poder, líderes políticos, empresariais e religiosos, líderes comunitários, 

representantes de ONGs, cientistas, acadêmicos e cidadãos. Tal 

abordagem envolve a elaboração de múltiplas estratégias e métodos para 

tornar a sustentabilidade relevante, viva e vital para o século XXI 

(RATTNER, 1999; HATHAWAY; BOFF, 2012; BURNS; WITOSKEK, 

2012; CAPRA; LUISI, 2014). Muitas ONGs, ao adotar um 

posicionamento crítico em relação à definição oficial de 

“desenvolvimento sustentável” defendem a sustentabilidade como o 

princípio estruturador de um processo de desenvolvimento centrado nas 

pessoas, e que poderia se tornar o fator mobilizador e motivador nos 

esforços da sociedade para transformar as instituições sociais, os padrões 

de comportamento e os valores dominantes (RATTNER, 1999, p. 240).  

Segundo Rattner (1999, p.239), para “construir uma sociedade 

sustentável é essencial entender que um meio ambiente saudável é 

condição necessária para o bem-estar das pessoas, o funcionamento da 

economia e, enfim, a sobrevivência da vida na terra”. (TUAN, 2012; 

BOFF, 2017).  Além disso, o “humanismo” precisa ser percebido como 

um esforço coletivo que responsabiliza igualmente os governos, a 

sociedade civil, o setor privado e os indivíduos a implementar uma 

abordagem humanista para uma sociedade sustentável, por meio de 

diferentes estratégias (prioritariamente governamentais) (D´ORVILHE, 

2015, p.100). Uma delas, e talvez a mais importante, esteja diante da 

“importância do contato físico e visual e da conversação” entre pessoas, 

que apresentam um impacto positivo para toda a vida, pois aumenta 

consideravelmente o bem-estar, a memória sensitiva positiva e eleva 

índices de serotonina no organismo (GHEL, 2013; GOLEMAN, 2016). 

Além disso, uma forma saudável de promover essa estratégia é a 

qualificação dos espaços públicos de convivência social, especialmente 

aqueles que se encontram inseridos no meio natural urbano. 

 

2.3 PERCEPÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL: UMA CONVERGÊNCIA 

IMPERATIVA PARA A COMPREENSÃO DE CIDADES HUMANAS 
E SUSTENTÁVEIS 

 

O modo como o indivíduo se apercebe, a maneira como seu arredor 

é visto, sentido e/ou percebido são formas únicas de percepção que atuam 

direta ou, indiretamente no processo cognitivo de avaliação de 
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determinado espaço social e/ou outra variante. A consciência do sujeito, 

ou seja, “o conjunto de suas sensações, vivências, estados de ânimo e 

ações” é defendida pelo Idealismo Subjetivo Filosófico35. Seu principal 

representante - Berkeley, assinala que “Existir significa ser percebido” 

(TRIVIÑOS, 2011, p. 19). Paralelo a isso, há uma ideologia denominada 

de “percepção ecológica profunda”, que é manifesta pela “percepção 

espiritual”, ou seja, está projetada para além da consciência. Segundo 

Capra e Luisi (2014), esta percepção consiste em questionar-se mais 

profundamente, o que, por sua vez, eleva a noção de ‘emancipação do 

indivíduo’, defendida por D´Orvilhe (2015), pois eleva as emoções e 

sentimentos em detrimento do materialismo (CUTLER; LAMA, 2000; 

GOLEMAN, 2012, 2016; BOFF, 2017).    

O conceito de percepção36 é definido por alguns autores. Para 

Forgus (1971, p. 1- 2) percepção é “como o processo de extrair 

informação”, a partir da “recepção, aquisição, assimilação e utilização do 

conhecimento”, no qual estão subordinados o pensamento e a 

aprendizagem. Segundo Morin (2000, p. 20), “[...] todas as percepções 

são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais com base em 

estímulos ou sinais captados e codificados pelos sentidos”. É um processo 

intrínseco e inerente ao ser humano que percebe, reage e responde de 

forma diferente às relações interpessoais quanto às ações sobre o meio 

(FAGGIONATO, 2009). Merleau-Ponty explica que o comportamento do 

indivíduo remete à consciência perceptiva e sensorial, por isso, as teorias 

do comportamento e da percepção estão inteiramente interligadas, 

existindo uma reciprocidade (MERLEAU-PONTY; 1990, 1999). 

A percepção, segundo Kashiwagi e Kozel (2001), associa-se com 

a construção dos mapas cognitivos, e é própria de um só indivíduo. Por 

exemplo: 
  

                                                 
35 O estudo da percepção é representado pela corrente do Idealismo Filosófico, 

que considera primário o espírito, a ideia, o pensamento e a consciência. Para 

muitos filósofos, os fenômenos espirituais são prevalecentes aos materiais, e aí 

se tem o problema essencial da filosofia – a de esclarecer a relação entre a 

consciência e a realidade objetiva (TRIVIÑOS, 2012, p. 18). 

 
36 Os estudos da percepção humana iniciaram-se em 1879, quando o então 

conhecido pai da psicologia experimental, Wilhelm Wundt (1832-1920) 

fundou, em Leipzig, o primeiro laboratório experimental com foco no 

desenvolvimento de estudos nessa temática (SIMÕES; TIEDEMANN, 1985 

citado por RODRIGUES et al.; 2012, p.99). 
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A visão dos lugares, territórios, do mundo onde o 

homem vive é própria, e a representação deste 

mundo percebido advém dos símbolos, de uma 

construção mental decorrente da apreensão de 

significados, em que a razão não decodifica essas 

imagens. Estas imagens espaciais foram 

denominadas a princípio de mapas cognitivos, 

mapas conceituais e, posteriormente, de mapas 

mentais (2001, p. 72). 

 

O conceito de mapas mentais atribuído por Kashiwagi e Kozel 

(2001) assemelha-se aos preceitos de Senge (2016), em que este defende 

em uma de suas teorias para a construção do conhecimento – ‘o modelo 

mental’, que nada mais é do que a criação física do processo cognitivo de 

percepção de / sobre algo. Em suma, este é um elemento de grande valor 

para a gestão do conhecimento, pois está incutido na mente das pessoas e 

apresenta diversas sinapses e conexões neurais que nenhuma inteligência 

artificial corresponderia na mesma medida. É a chama da criatividade. 

Segundo Tuan (1980), o processo de percepção é uma resposta dos 

sentidos aos estímulos externos que o ser humano recebe diariamente, na 

qual alguns fenômenos são registrados, enquanto outros são bloqueados. 

De acordo com o autor, a visão de mundo é uma experiência 

conceitualizada que se apresenta em grande parte social, já que o 

indivíduo decodifica uma amplitude de elementos inerentes a si mesmo e 

sobre o meio (lugar ou ambiente físico e respectivos reflexos), como 

valores, expectativas, anseios, desejos, frustrações, etc., projetando-os nas 

suas redes e relações sociais, culturais e ambientais. Tuan (1980) associa 

os sentidos humanos com “traços comuns da percepção ambiental”, 

variando de indivíduo a indivíduo, de grupo a grupo, pois estão ligados à 

cultura; mas reforça que “todos os indivíduos compartilham percepções 

comuns por possuírem órgãos perceptivos similares”. Segundo seus 

escritos, a percepção é formada pelos cinco sentidos, compreendidos 

assim: (Figura 10). 
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Figura 10 – A percepção e os cinco sentidos.   

 
Fonte: Adaptado de Tuan, 1980, p. 7-12. 

 

Dentre os cinco sentidos inerentes à percepção, o mais apurado e 

sofisticado é a visão (LENT citado por CAMPOS, 2008, p. 7). Ao 

analisar-se, por exemplo, uma cidade sob o ponto de vista da modalidade 

visual, distinguir-se-á se ela é ou não hospitaleira, criativa, limpa, segura, 

arborizada, etc. Segundo Lynch (citado por GRINOVER, 2002), isso se 

refere à facilidade que se tem em ler a cidade — que ele nomeia de grau 

de legibilidade, - mas que, naturalmente, carece de experiência e técnica 

de quem a pratica (a leitura). Para Kevin Lynch, trata-se da facilidade pela 

qual as partes da cidade podem ser visualmente apreendidas, reconhecidas 

e organizadas de acordo com um esquema coerente (modelo mental). O 

conceito chave desenvolvido por Lynch (1990 citado por LEITE, 2012) é 

o de que as pessoas formam uma imagem mental do ambiente construído 

através de seus atributos urbanos e arquitetônicos. Segundo Campos 

(2008), o contato visual é um dos primeiros que o visitante tem com a 

cidade, motivado pela capacidade de percepção37.  

                                                 
37 Cabe reiterar neste parágrafo a justificativa em adotar a técnica de “coleta de 

dados visuais” (procedimentos metodológicos) das cidades selecionadas para a 

pesquisa, tendo em vista a relevância da imagem para consagrar a leitura de 
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Campos (2008) assinala que, ao associar imagens visuais a um 

dado local, o indivíduo as associa diretamente a algum sentimento, 

momentos, situações vivenciadas e lembranças. Não seria nada agradável, 

por exemplo, chegar a uma cidade e ter como imagem receptiva um lixão, 

ou aspectos visuais deprimentes, ou se perder por horas por causa da falta 

de sinalização38. Por isso justifica-se a importância em considerar as 

opiniões (por meio da percepção) de pessoas que usufruem dos espaços 

públicos das cidades (que vivenciam seu dia a dia). Eis aí uma excelente 

forma de diagnosticar as reais necessidades dos indivíduos que usufruem 

os espaços das cidades (GEHL, 2013). Sobre este assunto, Leite (2012, 

p.60) pondera que “a percepção ambiental da metrópole atual exige novos 

parâmetros para sua análise e definição”, por isso, [...] “resta-nos buscar 

construir um novo arcabouço de mapeamento cognitivo dessas cidades, e 

trabalhar para redesenhá-las com maior coerência”. 

As políticas públicas de educação, gestão do conhecimento, 

comunicação, ideias criativas, colaborativas e mobilizadoras devem 

contribuir para reforçar todas as estratégias prioritárias de 

sustentabilidade urbana (BRASIL, 2000; MARSAL-LLACUNA; 

COLOMER-LLINÀS; MELÉNDEZ-FRIGOLA, 2015), incluindo, na 

visão de Xu, Wo e Wang (2012), estratégias de ciência e tecnologia, 

estratégias econômicas, estratégias de talento e educação, estratégias de 

cultura, estratégias administrativas e estratégias de meio ambiente, as 

quais formam a base das cidades do conhecimento.   

Grinover (2002) utiliza como itens básicos e funcionais da 

percepção, o uso urbano e a imagem física da cidade — o que ele nomeia 

de percepção urbana —, a qual é uma prática com valores culturais que 

se concretiza com a avaliação de um determinado local. Trata-a ainda de 

um processo de troca entre o observador e o ambiente, em que o visitante 

(ou observador) é o ativo dessa troca, pois é capaz de selecionar, de 

acordo com seus critérios, os elementos, atribuindo-lhes significados. É 

por meio da percepção urbana que o indivíduo será capaz de distinguir se 

determinados elementos satisfazem ou não seu bem-estar, a eles atribuir 

significados e julgar uma determinada cidade quanto à sua 

sustentabilidade e inteligência (LEITE, 2012). Tal julgamento consiste 

                                                 
uma cidade. Contudo, cabe ressalvar que os demais sentidos não são menos 

importantes, mas apenas não manifestam igualmente a mesma orientação.  

 
38 Infelizmente, como é o caso de inúmeras cidades brasileiras, como Rio de 

Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Campos do Jordão (SP), Florianópolis (SC), 

Recife (PE), Salvador (BA) entre outras.  
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em uma inserção não somente no espaço público e em sua estrutura física, 

mas em uma interação muito mais ampla que engloba aspectos culturais, 

sociais, ambientais e educacionais perceptíveis pelo indivíduo ao ver, ao 

ouvir e ao sentir (CAMPOS, 2008; TUAN, 2012). 

De Masi (2000) considera que dentre as inúmeras formas de 

expressão humana, a estética39, mais do que qualquer outra, é a 

responsável pela felicidade das pessoas. Tal afirmação propõe uma 

reflexão profunda e até polêmica, pois o conceito de “estética” também 

depende da percepção visual dos idealizadores, moradores e visitantes das 

cidades. O conceito de estética pode estar relacionado ao “concreto” – 

ligado ao movimento modernista da década de 1960, por meio de edifícios 

de alto padrão, com fachadas exuberantes e espelhadas, cujos detalhes são 

grotescamente ampliados sob a perspectiva do pedestre. Gehl (2013, p. 

45) faz uma relação interessante sobre os sentidos e a escala neste 

contexto. Para ele, os “edifícios baixos estão de acordo com o aparelho 

sensorial horizontal humano, enquanto os edifícios altos não”40. Por isso, 

não é possível observar detalhes e nem pessoas. Um exemplo válido para 

ilustrar esta questão é demonstrado por Gehl (2013, p. 45), a seguir: 

 
Veneza (Itália) é uma cidade de 5 km/h com 

pequenos espaços, placas elegantes, belos detalhes 

e muitas pessoas circulando pelas ruas. É uma 

cidade que oferece uma riqueza de experiências e 

impressões sensoriais. Em contrapartida, Dubai 

(Emirados Árabes) é uma cidade para 100 km/h, 

com amplos espaços, grandes placas, grandes 

edifícios e um alto nível de ruído. É uma cidade 

artificial, com conceitos pós-modernistas. 

 

                                                 
39 Este texto não pretende discutir o conceito de estética no planejamento urbano, 

mas propõe reflexões sobre a urbanização e as cidades para pessoas, amparadas 

por Jacobs e Gehl. 

 
40 Cabe ressaltar que as cidades selecionadas para a pesquisa apresentam 

características distintas sob este aspecto, onde Balneário Camboriú (SC) está 

voltada ao aparelho sensorial vertical – na visão de Gehl, com edifícios sendo 

construídos cada vez mais altos, formando uma cidade inteiramente 

verticalizada. Guaratuba (PR) e Torres (RS) ainda têm se revelado como 

cidades voltadas ao aparelho sensorial horizontal, porém, não se pode mensurar 

até quando, uma vez que o crescimento das cidades costeiras turísticas tem sido 

proeminente, com relevância, sobretudo, ao imobiliário turístico. 
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Verifica-se, todavia, que ambas as cidades apresentam o conceito 

de estética relevante, porém, cada qual é percebida sob um dado contexto 

– neste caso, o sentido e a escala podem realçar ou restringir a experiência 

humana nos espaços públicos de convivência social (as ruas, calçadas e 

avenidas)41. Acerca do exemplo exposto, Veneza (Itália) é uma cidade 

com características únicas no mundo, ou seja, uma cidade construída 

sobre pequenas ilhas (117 ao todo), ligadas por canais e pequenas pontes, 

que engloba acima de tudo uma memória histórica medieval do século IX 

(ou seja, uma cidade milenar – incomparável a uma cidade 

contemporânea). Dubai (Emirados Árabes), por sua vez, consiste em uma 

cidade localizada na costa do Golfo Pérsico, moderna, contemporânea, 

conhecida mundialmente por ser extremamente desenvolvida e por seus 

enormes arranha-céus, largas avenidas e clima de deserto (o que contribui 

para a pouca circulação de pessoas caminhando a pé pelas ruas - ao ar 

livre, literalmente). Verifica-se, contudo, que além do estudo da 

percepção ambiental, é inegável a importância do conhecimento sobre a 

geografia e a história do ambiente (cidade, vila, bairro, memória, etc.), 

que naturalmente vão influenciar a arquitetura da cidade e de seus espaços 

públicos (ex nichilo)42  

De Masi (2000) afirma que a negação à estética naturalmente não 

é generalizada, mas, sobretudo, impetrada pela sociedade industrial 

principalmente no ocidente, em que a construção de áreas industriais no 

período da revolução industrial era tida como prioridade. No século XXI, 

(sociedade pós-industrial), a estética passa a fazer parte da vida cotidiana 

das cidades, das fachadas, dos escritórios. Isso deve, de certo modo, 

inclusive, com a ascendência do turismo e do lazer, que são atividades 

marcantes do belo e do bem-estar. Contudo, efeitos urbanos como a 

polarização, a gentrificação e a exclusão social foram, também, resultados 

da estética dominante da classe aristocrata dos séculos XVIII, XIX e XX, 

                                                 
41 Contudo, senda esta uma informação de suma importância para o planejamento 

dos espaços públicos, é de responsabilidade de urbanistas criarem escalas e 

prospectarem os sentidos e ambientes que estejam de acordo com as ideologias 

dos atores relevantes, mas também da geografia local. Aqui, cabe somente 

mensurar a relação entre sentidos e escalas, a fim de elevar o nível de percepção 

ambiental e apoiar o planejamento de cidades mais sustentáveis, por meio do 

conhecimento.  

 
42 É uma expressão latina que significa “nada surge do nada”. É um princípio 

metafísico segundo o qual o ser (a coisa) não pode começar a existir a partir do 

nada. Paraménides (Filósofo Grego) (TUAN, 2012). 
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gerando impactos de muitas ordens sobre as cidades e as pessoas (LEITE, 

2012). Aspectos esses que estão intrinsecamente relacionados à política, 

à religião, à educação e, à ideologia dominante da época e dos ocupantes 

do poder. É um problema que assola todo o mundo, desde as cidades 

medievais ocidentais como Roma e Grécia.  

No que tange à percepção da população sobre o meio ambiente 

(percepção ambiental), esta se torna importante aliada para o poder 

público quanto à leitura da realidade social e ambiental das cidades, 

configurando-se como meio de apoio aos instrumentos e ferramentas de 

gestão (RODRIGUES et al., 2012; TUAN, 2012; LEITE, 2012). Vários 

são os autores humanistas que teorizam o conceito de “percepção 

ambiental” no decorrer das décadas de 1960 e 1970, tais como Kevin 

Lynch, Hugh Prince, Willian Kirk, Lukermann, Leonard Guelke, Roger 

Downs e Yi-Fu Tuan (RODRIGUES et al., 2012, p. 98), trazendo 

consideráveis pontos de vista e experiências que nos ensinam com 

sutileza até os dias atuais. 

Merleau-Ponty (1999) elucida que a análise de um ambiente não é 

realizada sobre o que as pessoas percebem dos espaços, mas como os 

espaços são percebidos pelas pessoas. Soulé (1997) aponta que o 

envolvimento com o meio ambiente é fundamental no entendimento de 

como a mente percebe a natureza, e o fato de cada indivíduo possuir uma 

“lente” própria lapidada por sua cultura, educação e comportamento. Por 

isso, as percepções são as mais diversas possíveis, o que permite o 

compartilhamento do mesmo ambiente de modo pacífico e sob inúmeras 

vertentes. Sobre esse aspecto, é nítida a relação da psicologia às ciências 

ambientais, no processo de interpretação dos sentidos acerca dos espaços 

naturais; pois somente por meio dessa convergência é possível promover 

a compreensão de uma complexidade de valores e expectativas das 

comunidades inseridas num determinado ambiente e contexto 

(PACHECO; SILVA, 2006; TUAN, 2012). Assim, o instrumento 

cognitivo e sensorial da percepção ambiental contribui substancialmente 

para a gestão das cidades, como afirmam Leite (2012, p. 59) e Rodrigues 

et al. (2012) amparados por Del Rio e Oliveira (1996, p. 237): 

 
Considerar a participação social como proposta 

para identificar os problemas ambientais [e sociais] 

e planejar ações a partir da percepção que o homem 

tem de seu meio pode “fornecer aos órgãos 

dirigentes orientações mais adequadas para as 

decisões em nível político, socioeconômico e de 

desenvolvimento”.  
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A percepção adotada pelos cidadãos como uma ferramenta para 

referenciar as deficiências apresentadas pela gestão municipal deve ser 

valorada e acatada como informação para subsidiar a gestão pública. A 

percepção ambiental, social e urbana deve fazer parte de um ‘Sistema de 

Gestão Ambiental’, tornando-se um instrumento de responsabilidade 

compartilhada entre os diferentes atores. Rodrigues et al. (2012)43 

acrescem que a limitação de informações pode influenciar diretamente na 

efetividade das políticas públicas ambientais locais, e inclusive vir a 

comprometer a relação entre moradores e poder público pela ineficiência 

de comunicação desenvolvida entre ambos, caracterizando uma imagem 

segregativa com relação ao Órgão Executivo Municipal.  

A fim de contribuir para esta questão, como resultado de suas 

pesquisas, Rodrigues et al. (2012) desenvolveram um ‘mapa mental’ para 

demonstrar a relação entre os instrumentos de gestão ambiental municipal 

(que podem ser adaptados para a gestão das cidades) e os condicionantes 

da percepção (Figura 11).  

 
Figura 11 - Relação entre instrumentos da gestão ambiental municipal e os 

condicionantes da percepção. 

 
Fonte: Rodrigues et al. (2012, p. 108).  

 

                                                 
43 Rodrigues et al. (2012) desenvolveram uma pesquisa sobre percepção 

ambiental com a comunidade de Distrito de Paranapicaba e Parque Andreense, 

localizado no Município de Santo André (SP), Região Metropolitana de São 

Paulo. Intitulada “A Percepção Ambiental Como Instrumento de Apoio na 

Gestão e na Formulação de Políticas”, esta demonstrou resultados expressivos 

em relação à opinião dos moradores, evidenciando que essas são importantes e 

nem sempre apreciadas pela gestão pública para apoiar a promoção e o 

desenvolvimento das políticas públicas.  
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A Figura 11 demonstra claramente que os condicionantes da percepção 

apresentam uma sincronia com os preceitos da gestão do conhecimento, como 

também, com a psicologia, denotando novamente, a interdependência entre as 

ciências humanas, sociais e ambientais. Reitera-se que o modelo apresentado 

(Figura 12) tem aderência à proposta do framework HUGEP, por citar elementos 

que comprazem aos mesmos objetivos para a gestão de espaços públicos das 

cidades costeiras turísticas, assim como faz uso da percepção ambiental para se 

alcançar parte dos resultados da pesquisa de Tese (TUAN, 2012).  

Segundo Rodrigues et al. (2012) e Gehl (2013), trata-se de apoiar-se à 

percepção de quem vivencia a realidade de uma cidade, que pode ser diferente 

daquela concebida pelos gestores, pois esta realidade necessita ser 

‘experienciada’. O conhecimento da percepção social atua, também, como 

importante aliada no monitoramento da qualidade do meio ambiente, assegurando 

maior proximidade entre as ações propostas pelos gestores daquilo que é 

considerado prioridade pela comunidade, eleito como fiscalização e 

monitoramento permanente. Em suma, os autores salientam ainda:  

 
[...] nem sempre aquilo que o poder público diz 

estar fazendo é percebido pela população que 

deveria estar sendo beneficiada. Entende-se que a 

internalização da percepção da população na gestão 

ambiental municipal proporciona um apoio aos 

seus instrumentos, e apresenta-se relevante para 

subsidiar o ciclo político no que tange à 

formulação, implementação e avaliação das 

políticas públicas ambientais locais para que 

lacunas inerentes ao processo político sejam 

corrigidas e as ações redirecionadas (RODRIGUES 

et al., 2012, p. 108). 

Para isso, uma ferramenta fundamental é diagnosticar o estado real 

da opinião pública e suas tendências sobre determinado espaço da cidade. 

Pesquisas sobre as atitudes e a percepção (social e ambiental) das pessoas 

podem fornecer uma compreensão sobre determinados aspectos acerca da 

sustentabilidade da cidade (DIAS, 1994; TUAN, 2012). De toda forma, 

segundo Lerípio, Campos e Selig (2003), o estudo prévio da percepção 

ambiental da comunidade com a qual se pretende trabalhar pode indicar 

características do grupo, levando os planejadores / gestores ao seu 

conhecimento e ao desenvolvimento de programas definidos de acordo 

com a identidade local, seus valores, sua interpretação e a forma de 

interação com o meio ambiente e os espaços públicos. Assim, é possível 

promover a participação de todos num processo de educação ambiental e 

de responsabilidade compartilhada, como sugere o framework HUGEP, 

com seu desdobramento em diretrizes para as cidades costeiras turísticas. 
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A Figura 12 demonstra que os três níveis de percepção (brevemente 

apresentados neste texto) contribuem satisfatoriamente para a 

consolidação do framework HUGEP.  

 
Figura 12 - Funil de alimentação para a consolidação do framework HUGEP. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

É válido ressaltar a relevância da temática ‘percepção’ (sob todas 

as variações e nuances) representada pela Figura 12, como requisito 

cognitivo fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa de Tese, 

que tem por princípio colaborar para a criação e posterior 

desenvolvimento de estratégias e diretrizes como desdobramentos do 

framework HUGEP, e com isso, melhorar a sustentabilidade e a 

humanização das cidades costeiras turísticas. 
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3 CIDADES HUMANAS, INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS: O 

PARADIGMA DO SÉCULO XXI PARA A SOCIEDADE DO 

CONHECIMENTO 

 
“Temos que fazer consideravelmente mais sobre 

sustentabilidade e também sobre saúde. Essas são 

fortes motivações para novos modos de olhar para 

as cidades”. 

Jan Gehl 

 

“Uma mercedes não é mais dona de uma rua que 

uma bicicleta.” 

Enrique Penãlosa 

 

“[...] Das sensações de deleite ao sentir o ar, a 

água, a terra no contato físico. Mais permanentes 

e mais difíceis de expressar, são os sentimentos que 

temos para com o lugar, por ser o lar, o locus de 

reminiscências e o meio de se ganhar a vida. Em 

qualquer lugar onde haja seres humanos, haverá o 

lar de alguém [...]”.   

Lúcia Helena B. Gratão  

 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

Smart City é um conceito novo, tema de reflexão global, pois 

emerge de uma complexidade de temáticas que afetam diretamente as 

pessoas dos centros urbanos, pessoas de todas as idades, gêneros, raças, 

classes sociais e escolaridade (YIGITCANLAR, 2016, YIGITCANLAR 

et al., 2018). A cidade, antes de qualquer definição engenhosa, é um 

organismo vivo, com externalidades determinantes de qualidade de vida 

e dignidade humana. Cidades são concentrações de capital físico e 

humano, produção e consumo, que se diferenciam da maioria das 

organizações por serem sistemas abertos, não tão rigorosamente 

organizados, mas com múltiplas redes criadas com base em interesses 

compartilhados sociais, econômicos e políticos e também, com inúmeros 

conflitos (CAMPBELL, 2012; HALL; PFEIFFER, 2013; LETAIFA, 
2015). Segundo Tuan (2012, p. 209), a cidade “parece em grande parte 

perdida para nós, enquanto os seus defeitos, como um meio ambiente 

físico, tornam-se cada vez piores, especialmente após a Revolução 

Industrial”.  
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Smart city apresenta-se como uma palavra mantra, um modismo de 

época (inclusive)44, onde elementos como tecnologia, conhecimento, 

infraestruturas digitais, planejamento urbano integrado, sustentabilidade 

entre outros temas se sobressaem como “inovações”45. Na literatura 

científica, existem diversas vertentes de pesquisa relacionadas com o 

futuro das cidades e as cidades do futuro, que por sua vez, apresentam 

diferentes definições para o termo “cidades inteligentes”, quais sejam: 

baseadas no conhecimento, criativas, digitais, inteligentes, sustentáveis, 

ubíquas, etc. (YIGITCANLAR; LEE, 2014; LARA et al., 2016). 

Segundo Lara et al. (2016, p. 2), atualmente, não existem cidades 

inteligentes em pleno funcionamento. Declarado por Glasmeier e 

Christopherson (2015, p. 4 citados por LARA et al., 2016, p. 2), “o 

mercado global de cidades inteligentes será avaliado em US$ 1,6 trilhão 

em 2020. Espera-se que mais de 26 cidades globais sejam cidades 

inteligentes em 2025, sendo que mais de 50% dessas cidades encontram-

se na Europa e na América do Norte”. No momento em que a construção 

dessas cidades está em andamento em vários lugares do mundo, exemplos 

de cidades inteligentes são abundantes tanto na mídia popular quanto nas 

discussões acadêmicas. Isso nos proporciona a capacidade de reavaliar 

sistematicamente a definição de “smart city” (LARA et al., 2016).  

                                                 
44 Quando me refiro ao termo “modismo de época”, quero dizer que as cidades 

inteligentes se tornaram, nos últimos 20 anos (aproximadamente) uma 

ideologia, algo a ser conquistado a qualquer custo. Contudo, após estudos e 

reflexões pessoais, percebe-se a questão da inteligência como uma ação natural 

inerente ao desenvolvimento gradativo do indivíduo, necessária para todo e 

qualquer gestor que esteja à frente da gestão de uma cidade. As cidades 

inteligentes nada mais são que resultados de boas e eficientes intervenções no 

ambiente urbano, seja no âmbito da tecnologia, da sustentabilidade, da 

habitação, da saúde, do saneamento básico, enfim, de uma vida digna para os 

cidadãos. O que importa, sobretudo, são os esforços das pessoas (atores sociais 

que devem atuar de forma integrada e cooperada) para se alcançar uma 

qualidade de vida digna, humana, justa, equitativa, saudável, viva, nas cidades 

e ao entrono delas. (AUTORA, 2018). Corroborando Carter (2012), é pelo 

apoio político de alto nível, investimento em infraestrutura, serviços digitais e 

projetos que estimulem o interesse e o engajamento da população que uma 

cidade pode se reestruturar frente às inúmeras dificuldades globais como 

desemprego, segregação espacial, exclusão social e, inclusive, agentes 

psíquicos como depressão. 
45 Por vezes, acompanhado de arrogância e simbologias irreais. O princípio da 

“inovação” está em “uma nova forma de ver”.  



117 
 

Inúmeras cidades do mundo, como São Francisco (Estados 

Unidos) – reconhecida pela cultura das startups e inovação tecnológica; 

Seul (Coreia do Sul), Taipei, (Taiwan), Toronto (Canadá), Singapura 

(Singapura), Tóquio (Japão) entre outras, podem ser consideradas 

referências de cidades “inteligentes”, tendo como base a tecnologia. Um 

exemplo está na produção e implantação de sensores e sistemas que 

controlam o tráfego, a segurança, incorporando a internet of things46 nas 

operações da cidade. Nesta abordagem, a inteligência quase sempre se 

resume em ser high-tech. (SARACCO, 2012; CROSGRAVE, 

TRYFONAS, CARTER, 2012; ZYGIARIS, 2013). Han e Hawken (2018, 

p. 1) sublinham o foco monocêntrico sobre a tecnologia da atual prática 

de cidade inteligente, afirmando: “O discurso atual sobre cidades 

inteligentes é obcecado com capacidade e desenvolvimento tecnológico. 

Cidades como as citadas tem um papel altamente relevante na 

economia global, mas convém separar o caráter fundamental das 

megalópoles que investem em alta tecnologia, das cidades mais “tímidas” 

em conhecimento artificial. No entanto, como mencionam Albino, 

Berardi e Dangelico (2015) e Lara et al. (2016), o conceito de cidade 

inteligente está longe de ser limitado aos aspectos tecnológicos e, De Masi 

(2000, p. 40) é enfático ao dizer que “a tecnologia não é um fim em si 

mesma, mas serve para que as pessoas possam viver melhor”. Segundo 

Zygiaris (2013), a identidade de uma cidade inteligente deve estar 

alinhada com projetos de regeneração urbana e reestruturação produtiva; 

as ações de inovação social devem ser tomadas para criar uma visão 

socialmente inclusiva sobre a cidade, entre os cidadãos e as comunidades. 

Uma cidade mais inteligente reúne informações em sua infraestrutura 

física para melhorar as conveniências, facilitar a mobilidade, aumentar a 

eficiência, conservar energia, melhorar a qualidade do ar e da água, 

identificar problemas e corrigi-los e, recuperar-se rapidamente de 

desastres, coletar dados para tomar melhores decisões e combater a 

corrupção, compartilhar dados para permitir a colaboração entre entidades 

e domínios47 (NAM; PARDO, 2011, CARAGLIU, NIJKAMP, 2011).  

As últimas décadas têm sido marcadas pelos grandes avanços 

tecnológicos e de comunicação, propiciando impactos (positivos e 

negativos) nas dimensões ambientais, econômicas e sociais das cidades. 

Por isso, a essência do planejamento e desenvolvimento urbano tem se 
revelado como fundamental junto ao valor concedido à gestão do 

conhecimento e ao capital intelectual (KNIGHT, 2014). Este aspecto 

                                                 
46 Dispositivos conectados por meio de tecnologias. 
47 Naturalmente, neste caso, a tecnologia é uma aliada no sistema de gestão. 
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elevou o ‘conhecimento’ como vetor fundamental de desenvolvimento 

das cidades. Yigitcanlar e Lee (2014) sugerem que as cidades precisam 

investir mais em: 1) infraestrutura de conhecimento (implantação de 

universidades e institutos de pesquisa); 2) qualificação das pessoas; 3) 

tecnologias; e 4) conectividade com a economia global. A partir desta 

convergência surgem demandas de estudos capazes de nortear as 

estratégias de planejamento e desenvolvimento urbano de forma a 

abranger as necessidades e exigências da nova economia e da sociedade 

do conhecimento (YIGITCANLAR; LEE, 2014). Sob este aspecto, nota-

se que a sociedade civil é protagonista no processo de construção de uma 

“smart city”, pois deve ser conduzida por ela. Quatro aspectos são 

importantes neste processo: a) reciprocidade e cooperação, b) 

investimento em boas ideias a partir de um progresso gradual, c) 

compartilhamento das melhores práticas e, e) parceria público-privada. 

Uma característica comum de quase todas as cidades – 

independentemente da localização, economia e grau de desenvolvimento 

– é que as pessoas que ainda utilizam seus espaços públicos em grande 

número são cada vez mais maltratadas. Espaço limitado, obstáculos, 

ruído, poluição, riscos de acidentes e condições geralmente vergonhosas 

são comuns para os habitantes, na maioria das cidades do mundo, desde 

as cidades medievais, a exemplo de Roma. (GEHL, 2013, p. 3; 2018). 

Segundo Gehl (2013, p. 5; 2018) a dimensão humana nunca esteve na 

ordem do dia, nem agora nem antes. Para Nam e Pardo (2011), as pessoas 

devem ser tratadas como fonte principal de inspiração e como foco de 

objetivos na construção de uma cidade inteligente. A inteligência, neste 

caso, tem muito mais a ver com felicidade, bem-estar e sustentabilidade 

do que com tecnologia – mesmo quando essas últimas se tornam os meios 

para se alcançar as primeiras (NAM; PARDO, 2011; GOLEMAN, 2012, 

2016). De acordo com Jacobs (2011), é necessário promover uma 

atmosfera de alegria, companheirismo e bem-estar nas ruas das cidades, 

pois o que é bom e saudável é um equilíbrio dinâmico (CAPRA; LUISI, 

2014). 

A relevância das discussões em torno do conceito de cidade 

inteligente é inestimável porque visa também difundir e compartilhar os 

preceitos teórico-práticos sobre sustentabilidade. “A cidade inteligente se 

refere à capacidade de servir, adequadamente, às necessidades de seus 
habitantes, o que não é diferente do conceito de sustentabilidade, que 

busca preencher as necessidades da geração atual e preservar as 

necessidades das gerações futuras” (BRIGGS, 2005, p. 31 citado por 

LEITE, 2012, p. 174). Briggs (2005 citado por LEITE, 2012, p.39), 

refere-se à cidade como dois processos: um compreende a parte física, 
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como o hardware, e todos os sistemas que a permitem funcionar. Outra 

parte, não menos importante, seria o software, por meio das redes sociais, 

infraestrutura cultural, bases econômicas, infraestrutura institucional, 

incluindo mecanismos de planejamento e política.  

De modo geral, percebe-se que tanto a sociedade quanto os 

gestores públicos mostram-se empenhados na construção de cidades 

sustentáveis e de um novo olhar para o desenvolvimento urbano 

sustentável inteligente. A Agenda 21 Global e seus desdobramentos é um 

exemplo que merece ser enaltecido, muito embora ainda com fraca 

expressividade. Segundo Hu (2015, p. 1841), estudos disponíveis na 

literatura científica que convergem competitividade urbana48 com 

sustentabilidade ambiental são poucos e recentes. Esses estudos são 

classificados em duas vertentes: uma continua a ser a econômica e se 

aproxima da competitividade urbana, mas, mesmo assim incorpora a 

sustentabilidade ambiental como um componente quase sem importância. 

A outra vertente articula claramente uma abordagem equilibrada da 

competitividade urbana que destaca a sustentabilidade ambiental como 

um componente de alta relevância. De acordo com Hu (2015), sua 

pesquisa enfoca a especificidade da relação entre sustentabilidade 

ambiental e competitividade urbana e aplica-a empiricamente às cidades 

australianas, afirmando que não há formas de abstração entre esses dois 

elementos, uma vez que ambos devem estar interligados.  

Em síntese, é necessário que atores reúnam seus conhecimentos, 

criatividade e soluções de produção urbana a fim de desempenhar uma 

gestão fundamentada na sustentabilidade humanística, pois “uma cidade 

voltada para o ser humano é aquela que propicia múltiplas oportunidades 

para explorar o potencial de cada residente e guiá-los a uma vida criativa” 

(NAM; PARDO, 2011, p. 285; GEHL, 2013; COSTA, OLIVEIRA; 

2017), independente de novos conceitos ou artefatos artificiais.  

 

3.2 EVOLUÇÃO DO CONCEITO E DEFINIÇÕES  

 

Como os diversos autores definem cidades inteligentes e sustentáveis? 

Quais são os conflitos, aproximações e interfaces existentes? 

                                                 
48 Competitividade urbana é definida como a capacidade de uma cidade de atrair 

capital, empresas, talentos e visitantes como um conceito holístico, o meio 

ambiente e os riscos naturais são considerados um fator determinante. Fonte: 

The Economist Intelligence Unit. Hot Spots 2025: Benchmarking the Future 

Competitiveness of Cities; The Economist Intelligence Unit Limited: London, 

UK; New York, NY, USA; Hong Kong, China; Geneva, Switzerland, 2013. 
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A origem do conceito de Cidades Inteligentes pode ser rastreada 

até pelo menos o Movimento de “Crescimento Inteligente” do final da 

década de 1990 – referência à urbanização sustentável (HÖJER; 

WANGEL, 2015; ALBINO; BERARDI; DANGELICO, 2015; 

SUSANTI; SOETOMO; BUCHORI; BROTOSUNARYO, 2016). 

Segundo os autores, Smart Cities é atualmente um conceito avançado pelo 

setor empresarial, juntamente com o desafio da liderança global em 

inovação (BELANCHE; CASALÓ; ORÚS, 2016). 

Destaca-se ainda como uma palavra-chave que atrai o enorme 

interesse das empresas envolvidas em Tecnologia da Informação e 

Comunicação e, também em infraestrutura digital (TIC). Entretanto, 

qualidade e eficiência de um sistema de TIC não é o único condutor de 

uma cidade inteligente. Outras definições trazem como foco o 

investimento em educação, conhecimento intensivo, indústria e pessoas 

criativas, como ressaltam Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011). Xu, Wo e 

Wang (2012) acrescentam que informação tecnológica, gestão do 

conhecimento e inovação constituem a chave do crescimento econômico 

e do desenvolvimento regional para as cidades tornarem-se mais 

inteligentes. Mesmo assim, o conceito ainda é confuso, uma vez que 

retrata inúmeras facetas (HU, 2015; ALBINO; BERARDI; 

DANGELICO, 2015). 

Segundo Letaifa (2015), a cidade inteligente baseia-se em 

abordagens top-down, com foco na tecnologia. Um exemplo tradicional é 

a cidade de Barcelona, onde a tecnologia e a liderança institucional 

impulsionaram o planejamento dos ecossistemas urbanos (ZYGIARIS, 

2013). Embora o Distrito 22@Barcelona seja bem-sucedido e bem 

documentado (BAKICI; ALMIRALL; WAREHAM, 2012), a gestão da 

cidade pode excluir pessoas que não se encaixam em sua visão inteligente 

(VANOLO, 2013), contribuindo para o fenômeno da gentrificação. 

Alguns estudiosos veem a cidade inteligente (a exemplo de Barcelona) 

como uma espécie de ditadura modernista e paternalista (LETAIFA, 

2015). 

A crescente relevância do conceito de cidade inteligente junto às 

suas diferentes definições tem difundido gradualmente na literatura 

científica, gerando por vezes conflitos sobre a essência de uma “cidade 
verdadeiramente inteligente” (PAN, 2010; CARAGLIU; DEL BO; 

NIJKAMP, 2011; ALBINO; BERARDI; DANGELICO, 2015; HÖJER; 

WANGEL, 2015; HU, 2015; LARA et al., 2016). Esta confusão pode 

representar um obstáculo importante para os gestores políticos, tornando 

difícil reconhecer cidades inteligentes, medir o desempenho "inteligente" 
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de uma cidade, bem como implementar políticas adequadas para 

incentivar o desenvolvimento de cidades inteligentes.  O assunto inclui 

um amálgama de definições sendo rotuladas como smart city, sustainable 

city, cognitive city, knowledge-based city, green city, creative city entre 

outros (SILVA; SORIANO-SIERRA, 2015). 

Albino, Berardi e Dangelico (2015) explicam que não há um único 

modelo de enquadramento para uma cidade tornar-se inteligente, nem 

uma definição única de cidade inteligente. Caragliu, Del Bo e Nijkamp 

(2011), Höjer e Wangel (2015) corroboram que a definição “smart city” 

é ainda, bastante difusa. Da mesma forma, Martino (2009 citado por PAN, 

2010) diz não existir um conceito universalmente aceito para cidades 

sustentáveis, uma vez que este vai sempre depender da abordagem prática 

(empírica) e da linha de pesquisa em evidência.  

Para cidades sustentáveis, terminologias semelhantes são adotadas 

na literatura como Eco-towns, Eco-cities, Sustainable Communities, Self-
sufficient Communities e Eco Density entre outras. Segundo Pan (2010), 

"Cidades Sustentáveis" é um tema sedutor, mas que ainda não conduz a 

nenhuma definição universalmente acordada e, nem tampouco, a práticas 

efetivas que consagrem sua definição49. Cidades inteligentes e cidades 

sustentáveis buscam uma convergência em relação ao desenvolvimento 

das cidades de forma ampla, como retrata Hu (2015) e Yigitcanlar et al. 

(2018).  

No campo do planejamento urbano, o smartness é tratado como 

uma reivindicação normativa e uma dimensão ideológica, onde ser mais 

inteligente implica direções estratégicas. Governos e agências públicas 

em todos os níveis estão adotando a noção de inteligência para distinguir 

suas políticas e programas a fim de direcionar o desenvolvimento 

sustentável, o crescimento econômico saudável, a segurança pública e 

uma melhor qualidade de vida para seus cidadãos (CENTRO DE 

GOVERNANÇA, 2003 citado por ALBINO; BERARDI; DANGELICO, 

2015). Bătăgan (2011) enfatiza que o crescimento inteligente e 

sustentável de uma cidade se deve à utilização mais eficiente dos recursos 

e, a uma economia competitiva baseada no conhecimento, na inovação e 

na qualidade de vida dos habitantes das cidades. Giffinger (2007) e Gehl 

(2013) corroboram deste pensamento ao defenderem seus ideais de 

                                                 
49Talvez tenhamos nos tornados um povo tão displicente, que não mais nos 

importamos com o funcionamento real das coisas, mas apenas com a impressão 

exterior imediata e fácil que elas transmitem. Se for assim, há pouca esperança 

para nossas cidades e provavelmente para muitas coisas mais em nossa 

sociedade. (JACOBS, 2011, p. 6). 



122 
 

pesquisa para conclamar uma cidade em humana e sustentável – “a cidade 

para pessoas”.  

De toda forma, cabe uma diferenciação nos diversos conceitos 

publicados pela literatura científica, a fim de esclarecer esta questão de 

retórica, mas também de ponto de vista (Quadro 2), ressaltando que há 

ainda muitos outros textos publicados e outros em constante 

desenvolvimento. Sendo assim, o Quadro 2 apresenta os conceitos de 

forma sumariada com uma breve interpretação e criação de TAGs de 

palavras-chave.  

 
Quadro 2 – Definições de cidades inteligentes sob a ótica de vários autores. 

AUTOR (ES) DEFINIÇÃO 

Mahizhnan 

 (1999) 

As tecnologias da informação representam o conceito-chave. 

A visão de uma cidade inteligente não se limita à excelência 

econômica que pode ser liderada pelas tecnologias da 

informação, mas parte integrante dessa visão é a preocupação 

com a qualidade de vida do cidadão comum. 

Hall et al. 

(2000) 

Um centro urbano seguro, ambientalmente ecológico e 

eficiente, pois todas as estruturas, sejam de energia, água, 

transporte etc., são projetadas, construídas e mantidas com 

materiais, sensores, eletrônicos e componentes avançados e 

integrados. Suas redes são integradas com sistemas 

computadorizados compostos de bancos de dados, 

rastreamento e algoritmos de tomada de decisão. 

Bowerman et 

al. (2000) 

Uma cidade que monitora e integra as condições de todas as 

suas infraestruturas críticas, incluindo estradas, pontes, túneis, 

trilhos, metrôs, aeroportos, portos marítimos, comunicações, 

água, energia, até mesmo grandes edifícios, pode otimizar seus 

recursos, planejar sua manutenção preventiva monitorar os 

aspectos de segurança e, ao mesmo tempo, maximizar os 

serviços para seus cidadãos. 

Odendaal 

(2003) 

Uma cidade que aproveita as oportunidades apresentadas pelas 

TICs na promoção de sua prosperidade e influência. 

Partridge 

(2004) 

Uma cidade que abraça ativamente novas tecnologias 

buscando ser uma sociedade mais aberta, onde a tecnologia 

torna mais fácil para as pessoas terem voz, obter acesso a 

serviços e manter contato com o que está acontecendo ao seu 

redor, de forma simples e barata. 

Komninos 

(2006) 

Cidades e regiões inteligentes não são espaços, complexos de 

edifícios, infraestruturas físicas e componentes eletrônicos 

sem vida. Pelo contrário, elas correspondem comunidades 

humanas vivas, que de forma criativa promovem as 
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capacidades dos habitantes, das instituições coletivas de 

aprendizagem e infraestruturas físico-digitais voltadas para 

comunicação e cooperação online. 

Giffinger et 

al. (2007) 

Uma Cidade Inteligente é uma cidade que tem um bom 

desempenho em seis características "inteligentes", baseada na 

combinação "inteligente" de talentos e atividades de cidadãos 

pró-ativos, independentes e conscientes. 

Giffinger et 

al. (2007) 

Toda cidade pode ser considerada inteligente quando apresenta 

bom desempenho em domínios relevantes do desenvolvimento 

urbano, baseados na combinação inteligente de atividade de 

cidadãos proativos, independentes e conscientes de seu papel 

na sociedade. 

Holland 

(2008) 

Com uma elevada capacidade de aprendizagem e de inovação, 

construída na criatividade da população, nas suas instituições 

de produção do conhecimento e na sua infraestrutura digital de 

comunicação. 

Caragliu et 

al. (2009) 

Uma cidade é inteligente quando investimentos em capital 

humano e social e infraestrutura de comunicação tradicional 

(de transporte) moderna (TIC) propiciam crescimento 

econômico sustentável e alta qualidade de vida, com uma 

gestão eficiente dos recursos naturais, por meio de uma 

governança participativa. 

Eger 

(2009) 

Uma comunidade inteligente que toma uma decisão consciente 

de implantar agressivamente a tecnologia como um catalisador 

para resolver suas necessidades sociais e empresariais -, sem 

dúvida, concentrar-se na construção de suas infraestruturas de 

banda larga de alta velocidade a oportunidade real é reconstruir 

e renovar um sentido. "As comunidades inteligentes não são, 

em sua essência, exercícios de implantação e uso da 

tecnologia, mas sim na promoção do desenvolvimento 

econômico, no crescimento do emprego e em um aumento do 

emprego com qualidade de vida. Em outras palavras, a 

propagação tecnológica de comunidades inteligentes não é um 

fim em si mesmo, mas apenas um meio para reinventar as 

cidades para uma nova economia e sociedade com benefícios 

claros e convincentes para a comunidade. 

Chen  

(2010) 

Cidades inteligentes aproveitam as capacidades de 

comunicação e sensores implementados nas infraestruturas das 

cidades para otimizar as operações elétricas, de transporte e 

outras operações logísticas que apoiam a vida diária, 

melhorando assim a qualidade de vida de todos. 

Harrison et 

al. (2010) 

Uma cidade que conecta a infraestrutura física, a infraestrutura 

de TI, a infraestrutura social ea infraestrutura de negócios para 

alavancar a inteligência coletiva da cidade. 
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Washburn et 

al. (2010) 

O uso de Tecnologias de Computação Inteligente para tornar 

os componentes e serviços de infraestrutura crítica da cidade - 

que incluem administração da cidade, educação, saúde, 

segurança pública, imóveis, transporte e utilidades - mais 

inteligentes, interconectados e eficientes. 

Thite 

(2011) 

Smart é usado como sinônimo de criativo. "[...] experiências 

de cidades criativas ou inteligentes [...] destinadas a fomentar 

uma economia criativa através do investimento na qualidade 

de vida que, por sua vez, atrai trabalhadores do conhecimento 

para viver e trabalhar em cidades inteligentes".O nexo de 

vantagem competitiva [...] mudou para as regiões que podem 

gerar, reter e atrair os melhores talentos". 

Caragliu, Del 

Bo e 

Nijkamp 

(2011) 

Uma cidade inteligente se forma quando investimentos em 

capital humano, social e tradicional (transporte) e modernas 

(TIC) infraestruturas tecnológicas de comunicação alimentam 

um crescimento econômico sustentável e a qualidade de vida, 

com uma gestão sábia dos recursos naturais por meio de uma 

governança participativa. 

Thuzar 

 (2011) 

As cidades inteligentes do futuro necessitarão de políticas de 

desenvolvimento urbano sustentável onde todos os moradores, 

incluindo os pobres, possam viver bem e a atração das cidades 

seja preservada. [...]. As cidades inteligentes são [...] cidades 

com alta qualidade de vida; aqueles que perseguem um 

desenvolvimento econômico sustentável através de 

investimentos em capital humano e social e infraestruturas de 

comunicações tradicionais e modernas (transportes e 

tecnologias de informação e comunicação). As cidades 

inteligentes também devem ser sustentáveis, convergindo 

metas econômicas, sociais e ambientais. 

Winters 

 (2011) 

"[...]. Eu considero" cidades inteligentes "para ser áreas 

metropolitanas com uma grande parte da população adulta com 

um diploma universitário" 

Nam e Pardo 

(2011) 

Uma cidade humana que tem múltiplas oportunidades para 

explorar seu potencial humano e levar uma vida criativa. 

Lazaroiu e 

Roscia 

(2012) 

Uma comunidade de tamanho tecnológico médio, 

interconectada e sustentável, confortável, atraente e segura. 

Lombardi et 

al. (2012) 

A aplicação das tecnologias da informação e das comunicações 

(TIC) com o papel do capital humano / educação, do capital 

social e relacional e das questões ambientais é frequentemente 

indicada pela noção de cidade inteligente. 

Kourtit e 

Nijkamp 

(2012) 

Cidades inteligentes "são o resultado de estratégias criativas e 

intensivas em conhecimento que visam melhorar o 

desempenho socioeconômico, ecológico, logístico e 
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competitivo das cidades. Estas cidades inteligentes baseiam-se 

numa combinação promissora de capital humano (por 

exemplo, mão-de-obra qualificada), de capital infraestrutural 

(por exemplo, instalações de comunicação de alta tecnologia), 

de capital social - atividades de negócio). 

Gabriel 

Cretu (2012) 

As cidades inteligentes incluem dois principais fluxos de ideias 

de pesquisa: 1) as cidades inteligentes devem fazer tudo 

relacionado à governança e economia usando novos 

paradigmas de pensamento e 2) as cidades inteligentes são 

todas sobre redes de sensores, dispositivos inteligentes, dados 

em tempo real e integração de TIC em todos os aspectos da 

vida humana. 

Kourtit et al. 

(2012) 

As cidades inteligentes têm uma produtividade elevada, uma 

vez que têm uma percentagem relativamente elevada de 

pessoas altamente educadas, empregos intensivos em 

conhecimento, sistemas de planejamento orientados para o 

produto, atividades criativas e iniciativas orientadas para a 

sustentabilidade. 

Barrionuevo 

et al. (2012) 

Ser uma cidade inteligente significa usar toda a tecnologia e 

recursos disponíveis de uma maneira inteligente e coordenada 

para desenvolver centros urbanos que sejam ao mesmo tempo 

integrados, habitáveis e sustentáveis. 

Guan 

 (2012) 

Uma cidade inteligente, de acordo com o ICLEI, é uma cidade 

que está preparada para fornecer condições para uma 

comunidade saudável e feliz sob as condições desafiadoras que 

as tendências globais, ambientais, econômicas e sociais podem 

trazer. 

Zygiaris 

 (2013) 

O termo "cidade inteligente" é entendido como uma certa 

capacidade intelectual que aborda vários aspectos sócio-

técnicos e socioeconômicos inovadores do crescimento. Estes 

aspectos levam a concepções de cidades inteligentes como 

"verdes", referindo-se a infraestrutura urbana para proteção 

ambiental e redução de emissões de CO2, "interconectadas" 

relacionadas à revolução da economia de banda larga, 

"inteligentes" declarando capacidade de produzir informações 

de valor agregado. Dados em tempo real de sensores e 

ativadores, enquanto que os termos "inovadoras", 

"conhecimento" cidades de forma intercambiável se referem à 

capacidade da cidade para aumentar a inovação baseada em 

conhecimento criativo do capital humano. 

Roscia et al, 

(2013) 

Uma Cidade Inteligente representa uma nova forma de pensar 

o espaço urbano por meio da formulação de um modelo que 

integra fontes verdes de energia, eficiência energética, 

mobilidade sustentável, a proteção do ambiente e da 

sustentabilidade econômica. 
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Rizzo et al 

 (2013) 

Cidades Humanas e Inteligentes são aquelas onde os governos 

envolvem os cidadãos de forma participativa, apoiando a 

concepção colaborativa de processos de inovação técnica e 

social através de uma relação baseada na confiança recíproca. 

Angelidou 

(2014) 

Cidades inteligentes são todas as áreas urbanas que de forma 

consciente procuram utilizar a nova realidade das Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC) de forma estratégica, 

visando alcançar a prosperidade, a eficácia e a competitividade 

em vários níveis socioeconômicos. 

Marsal-

Llacuna,  

Colomer-

Llinàs, 

Meléndez-

Frigola, 

(2014) 

A iniciativa de Cidades Inteligentes procura melhorar o 

desempenho urbano usando dados, informações e TIC`s para 

proporcionar serviços mais eficientes aos cidadãos, ao 

monitorar e otimizar a infraestrutura existente, visando 

aumentar a colaboração entre os diferentes agentes 

econômicos e incentivar a inovação e modelos de negócios nos 

setores público e privado. 

Angelidou 

(2014) 

Cidades inteligentes representam um modelo de 

desenvolvimento urbano conceitual baseado na utilização do 

capital humano, coletivo e, tecnológico para reforçar o 

desenvolvimento e prosperidade nas áreas urbanas. 

Piro, Cianci, 

Grieco, 

Boggia, 

Camarda 

(2014) 

Uma cidade que pretende ser um ambiente urbano que, 

apoiado por sistemas de TIC generalizados, é capaz de oferecer 

serviços avançados e inovadores aos cidadãos, a fim de 

melhorar a qualidade geral da sua vida. 

Letaifa 

(2015) 

As cidades compreendem ecossistemas complexos que 

integram subsistemas sociais, econômicos, ecológicos e 

políticos. As interconexões entre cidades criam um 

ecossistema de inovação inteligente global dentro do qual 

essas cidades competem e cooperam e, somente assim podem 

ser tornar cidades inteligentes. 

Yigitcanlar 

(2016)  

Uma forma ideal para construir as cidades sustentáveis do 

século XXI é buscar uma visão equilibrada e sustentável do 

desenvolvimento econômico, social, ambiental e institucional. 

Lara et al. 

(2016)  

Uma comunidade que sistematicamente promove o bem-estar 

geral de todos os seus membros e flexível o suficiente para se 

tornar um lugar cada vez melhor para viver, trabalhar e se 

divertir de forma proativa e sustentável. 

Fonte: Adaptado de Albino, Berardi e Dangelico (2015), p.1726; Yigitcanlar et al. 

(2018, p. 3). 

 

Alguns autores consideram a Tecnologia da Informação e 

Comunicação como conceito-chave das cidades inteligentes. Mahizhnan 

(1999), Holland (2008), Eger (2009), Chen (2010), Harrison et al. (2010), 
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Washburn et al. (2010), Barrionuevo et al. (2012), Lombardi et al. (2012), 

Gabriel Cretu (2012), Angelidou, (2014) e Marsal-Llacuna,  Colomer-

Llinàs, Meléndez-Frigola (2014) defendem que as tecnologias de 

computação inteligente, dispositivos eletrônicos e demais aparatos de 

infraestruturas físico-digitais são as responsáveis pela qualidade de vida 

dos habitantes das cidades, promoção do desenvolvimento econômico e 

maximização das operações logísticas cotidianas citadinas. Esclarecem 

que a comunidade inteligente investe em alta tecnologia como um 

catalisador para resolver suas necessidades econômicas, sociais e 

empresariais. Para estes autores, as TICs satisfazem a estratégia da cidade 

inteligente.  

Outros autores, por sua vez, elucidam que as comunidades 

humanas, ou seja, as pessoas, é quem são as responsáveis pela promoção 

das capacidades criativas e inteligentes das cidades. Komninos (2006), 

Giffinger et al. (2007), Holland (2008), Thuzar (2011), Nam e Pardo 

(2011), Kourtit et al. (2012), Rizzo et al, (2013), Angelidou, (2014), Lara 

et al. (2016) defendem que, para nomear uma cidade em inteligente, o 

investimento em capital humano, como centros de pesquisa, instituições 

educacionais, elevação do nível de produção de conhecimento, elevada 

capacidade de aprendizagem e de inovação, construída na criatividade da 

população e em empregos intensivos em conhecimento são os aspectos 

principais. Thite (2011) ressalta que Smart (inteligente) é usado como 

sinônimo de criativo e, para ele, isso somente é possível por meio do 

investimento na qualidade de vida que, por sua vez, atrai trabalhadores do 

conhecimento para viver e trabalhar em cidades inteligentes, tal como um 

efeito cascata. Kourtit e Nijkamp (2012) corroboram Thite (2011) e 

apontam que as cidades inteligentes são o resultado de estratégias 

criativas e intensivas em conhecimento que visam melhorar seu 

desempenho socioeconômico, ecológico, logístico e competitivo. 

Finalmente, este grupo de pesquisadores elevam o “conhecimento” e a 

capacidade de inteligência “humana” como conceito chave da inteligência 

nas cidades. A capacidade de inovação se traduz em competitividade e 

prosperidade e tem o indivíduo como ator chave do processo. 

Por fim, há aqueles autores que evidenciam a proeminência das 

políticas de sustentabilidade como pressuposto de inteligência para as 

cidades. Dentre as questões exaltadas por Giffinger (2007), Thuzar 
(2011), Barrionuevo et al. (2012), Roscia et al., (2013), Rizzo et al., 

(2013) e Yigitcanlar (2016),  as cidades inteligentes do futuro necessitarão 

de políticas de desenvolvimento urbano sustentável onde todos os 

moradores, incluindo os pobres, possam viver bem e ambiente ecológico 

das cidades seja preservado. Centros urbanos habitáveis, integrados e 
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sustentáveis, mobilidade verde e a participação efetiva da população nos 

processos governamentais constituem também pontos de relevância 

(YIGITCANLAR et al., 2018).  

Como observado no Quadro 2, existem diferentes abordagens para 

o tema ‘Cidades Inteligentes’. Dependendo do contexto atual da cidade 

em foco e, também do ponto de vista pessoal, cada autor adere a uma ótica 

de análise. Albino, Berardi e Dangelico (2015, p. 1726) explicam que o 

grande número de definições, muitos elementos e dimensões que 

caracterizam uma cidade inteligente emergiram da análise da literatura. 

Todos eles devem ser cuidadosamente medidos para avaliar o 

desempenho de uma cidade como uma "cidade inteligente", e destacam 

como é complicada a questão da medição, porque advém de percepções 

diferentes.  

Para Letaifa (2015), o papel das cidades é o de promover o 

desenvolvimento socioeconômico e tecnológico para o bem-estar da 

sociedade. As cidades atuam como Ímãs de ciclos virtuosos de 

crescimento socioeconômico (KOURTIT; NIJKAMP, 2013). Letaifa 

(2015) assume que os estudiosos precisam de mais do que a pesquisa 

econômica e urbana para desenvolver soluções e perspectivas 

interdisciplinares, ao mesmo tempo em que compreendem como esses 

ecossistemas complexos integram subsistemas sociais, econômicos, 

ecológicos e políticos. As interconexões entre cidades criam um 

ecossistema de inovação inteligente global dentro do qual essas cidades 

competem e cooperam. A literatura atual explora apenas a ponta do 

iceberg da cidade inteligente (LETAIFA, 2015, p. 1418).  

Segundo Yigitcanlar et al. (2018), os conceitos encontrados na 

revisão da literatura revelaram que, além de definições limitadas, as 

cidades inteligentes não foram adequadamente conceituadas. Além disso, 

a maioria das estruturas conceituais apresentam limitações para avançar 

nosso entendimento sobre o fenômeno da cidade inteligente ou, tem 

potencial, mas ainda não fora amplamente adotado. Isso se deve 

principalmente à “infância do campo” - naturalmente, pois a ciência leva 

tempo para acumular evidências sobre novos conceitos, como os de 

cidades inteligentes, por exemplo. 

A Figura 13 (representação mental) destaca as principais palavras 

acerca do conceito de “cidades inteligentes” retratadas no Quadro 2: 
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Figura 13 – Nuvem de palavras derivadas do conceito de “cidades inteligentes”. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

A abordagem escolhida para a concepção do estudo proposto está 

voltada para a DIMENSÃO HUMANA, ou seja, na participação efetiva 

das pessoas (cidadãos) nas ações de mudanças almejadas nas cidades, 

assim como no bem-estar de todos os que vivem e compartilham de seus 

espaços públicos. Uma cidade considerada inteligente é uma cidade mais 

humana que, partindo de processos participativos de governança e 

gerenciamento eficiente de seus recursos naturais, investe no capital 

humano e social, em infraestruturas de comunicações, tecnológicas e de 

transportes alternativos. Ela proporciona um crescimento econômico 

sustentável e uma elevada qualidade de vida para os seus habitantes, que 

a partir destes aspectos são motivados a explorar oportunidades, seus 

potenciais criativos, e a compartilhar culturas e conhecimentos (RIOS, 

2008; CARAGLIU, 2009; NAM; PARDO, 2011).  

 

3.2.1 Cidades como um Sistema Complexo: estratégia para a 

promoção da sustentabilidade e do bem-estar social 

 

O crescimento demográfico mundial tem gerado preocupações 

sobre o meio ambiente, tanto por parte da gestão pública, organizações 

governamentais e não-governamentais, como também pela sociedade em 

geral, uma vez que traz consigo uma série de impactos antrópicos sobre o 

planeta. Estima-se que atualmente mais de 50% da população mundial 

vive em áreas urbanas (COSTA; OLIVEIRA, 2017). Segundo a 

Organização das Nações Unidas - ONU (2015) a população mundial 

deverá alcançará a marca dos 8,5 bilhões em 2030, 9,7 bilhões em 2050 e 

passará os 11 bilhões em 2100. Este crescimento vem causando uma 

diminuição rápida e visível na qualidade do meio ambiente, chamando a 
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atenção da sociedade para a necessidade de mudanças consistentes no 

modo de produção, consumo e na forma de viver nas cidades 

(CAMPBELl, 2012). Os centros urbanos enfrentarão desafios 

relacionados ao crescimento, ao desempenho, à competitividade e aos 

meios de vida dos residentes como nunca antes na história (MCKINSEY; 

COMPANY, 2013 citado por LETAIFA, 2015). 

Segundo Brorström (2015), nossas cidades terão de enfrentar 

grandes desafios no futuro, como a maior urbanização já vista, a exclusão 

social e as mudanças climáticas – esta, segundo a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável da ONU (2017) consiste no maior desafio 

de todos os tempos (HÖJER; WANGEL, 2015; BOFF, 2017), pois traz 

consigo uma série de outros problemas adjacentes. 

A importância das áreas urbanas é um fenômeno de preocupação 

global, confirmado pela difusão de megacidades de mais de 20 milhões 

de habitantes que estão ganhando terreno na Ásia, América Latina e 

África (ONU, 2015). Como resultado, a maioria dos recursos são hoje 

consumidos nas cidades em todo o mundo. Este fato contribui para a 

importância econômica e social das metrópoles, mas também para a sua 

fraca sustentabilidade social e ambiental, com destaque para as 

desigualdades sociais latentes e o vício do consumismo (SEN; 

KLIKSBERG, 2010; ALBINO; BERARDI; DANGELICO, 2015; 

HÖJER; WANGEL, 2015).50 

De acordo com Krueger e Gibbs (2007) e Yigitcanlar et al. (2018), 

há uma lacuna de investigação sobre as políticas de sustentabilidade para 

as cidades, apesar da exaustão de estudos e pesquisas sobre o tema 

disponíveis na literatura. Desde a origem do movimento sustentável 

(BRUNDTLAND COMMISSION, 1987; MARSAL-LLACUNA; 

COLOMER-LLINÀS; MELÉNDEZ-FRIGOLA, 2014), ele foi 

posicionado como uma questão urgente para ser pensado em uma escala 

global e local, com a difusão da Agenda 21 por meio da ECO-92 e outras 

conferências subsequentes a esta, em especial a COP 21 (2015) realizada 

em Paris (Franca) sobre as Mudanças Climáticas e a proposição da 

Agenda 2030 da ONU (2015) em evidência na atualidade. Tal discussão 

sobre o desenvolvimento sustentável, no que diz respeito às cidades 

ganhou reconhecimento global, com a nomenclatura "cidades 

                                                 
50A título de curiosidade, as primeiras cidades a que se tem conhecimento no 

mundo, são as cidades sumérias de Ur e Uruk, consideradas os berços da 

civilização ocidental. No ano 3.000 a.C., o ser humano descobre a cidade e a 

escrita, passando a colonizar outros territórios e iniciando as civilizações a que 

temos hoje (DE MASI, 2000). 
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sustentáveis" e "assentamentos humanos sustentáveis" já no Habitat II, 

realizado em Istambul (Turquia) em 1996 (SATTETHWAITE, 1997). 

Em sua maioria, os esforços para preservar o meio ambiente se 

concentraram em grandes ecossistemas, principalmente aqueles 

protegidos por legislação nacional, e limitada atenção foi dedicada às 

pequenas áreas verdes existentes ao entorno de onde as pessoas vivem e 

trabalham como às pequenas cidades (CHIESURA, 2004; LEITE, 2012). 

No entanto, ao contrário do que se poderia pensar, a maior parte do 

crescimento demográfico deverá ocorrer em cidades relativamente 

pequenas, como afirmam Höjer e Wangel (2015). O município de 

Balneário Camboriú, localizado no litoral centro-norte do estado de Santa 

Catarina (cidade escolhida para a pesquisa de campo) apresenta esta 

característica51. 

A relação entre os conceitos de ‘inteligência’ e ‘sustentabilidade’ 

é atualmente um tema polêmico na academia, já que as cidades 

inteligentes tendem a falhar ao manter suas promessas de sustentabilidade 

(AHVENNIEMI; HUOVILA; PINTO-SEPPÄ; AIRAKSINEN, 2017). 

Em uma investigação em 15 cidades do Reino Unido, Yigitcanlar e 

Kamruzzaman (2018) não encontraram evidências claras de que políticas 

de cidades inteligentes levem à sustentabilidade das cidades 

(YIGITCANLAR, et al., 2018). 

Girardi (2013) considera uma cidade como um sistema complexo 

dinâmico, caracterizado por: interdependências (entre o natural e o capital 

social realizados pelo homem); processos circulares (que estimulam a 

criatividade) e sinergias (que aumentam a capacidade de resiliência). 

Segundo Barragán e Terrados (2017), o novo paradigma para o século 

XXI está mudando porque as cidades terão de lidar com mudanças 

ambientais consistentes, falta de recursos e mudanças de valores. 

Portanto, mais do que novas infraestruturas tecnológicas, o requisito será 

para políticas que promovam o desenvolvimento de cidades que as 

condicionem para reduzir sua ingestão e apontar para um declínio na 

geração de resíduos. Logo, a compreensão de uma gestão fundamentada 

na sustentabilidade para gerir as cidades é um desafio global, intelectual 

e inovador. Leite (2012) acresce que o papel dos governos é fundamental 

nesse aspecto, ainda que a participação da sociedade civil seja e é 

importante, deve-se partir da gestão pública o start para as mudanças. A 
Figura 14 demonstra o papel da governança sob a ótica de Leite, 

clarificando como é o processo de mudança de atitudes, valores e 

pensamentos para a mudança de paradigma na gestão de uma cidade.  

                                                 
51 Dados dispostos no Capítulo 6 desta tese. 
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Figura 14 – Papel da governança no processo de mudança para cidades 

sustentáveis. 

 
 

Um dos problemas que mais afetam as cidades está no âmbito da 

INSUSTENTABILIDADE52, pois são nelas em que se consomem os 

maiores recursos do planeta e se geram os maiores resíduos, como o lixo 

e a insuficiência de aterros sanitários para o devido descarte de material, 

que são ainda responsáveis por 60%-80% da energia consumida em todo 

mundo e das emissões de CO2. Isso, sem mencionar a escala de doenças 

e epidemias que são causadas às pessoas, pelo tratamento inadequado de 

resíduos sólidos descartados nos aterros. Além disso, as cidades tornaram-

se os pontos focais do desenvolvimento sustentável, porque representam 

os grandes consumidores e distribuidores de bens e serviços e, por outro 

lado, devido a um grande número de cidadãos vivendo nestes espaços 

(SATTERTHWAITE, 1997; BĂTĂGAN, 2011; ALBINO; BERARDI; 

DANGELICO, 2015; HÖJER; WANGEL, 2015; BARRAGÁN; 

TERRADOS, 2017).  

Esta situação exige que as cidades encontrem novas e mais 

inteligentes formas de gerir espaços tão significativos 

(BIBRI; KROGSTIE, 2017). Seu metabolismo geralmente consiste na 

entrada de bens e na produção de resíduos com externalidades negativas 

inevitáveis, quando não irreversíveis, que amplificam os problemas 

                                                 
52Neste caso o termo “Insustentabilidade” é tido como antônimo de 

sustentabilidade, assim como fragilidade é o de resiliência. 
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sociais, econômicos e ambientais em todas as dimensões (ABDULLAHI; 

PRADHAN; JEBUR, 2014; TURCU, 2012 citado por ALBINO; 

BERARDI; DANGELICO, 2015). Na visão de Pan (2010), a cidade como 

um sistema complexo e dinâmico necessita, para sua operação, de 

perspectivas ambientais, sociais e econômicas de forma integrada, para se 

tornar um lugar eficiente para viver e trabalhar (BIBRI; KROGSTIE, 

2017). A sustentabilidade urbana está diretamente relacionada à 

capacidade de cada cidade para se autogerir, pensada como um 

ecossistema construído e, como defendem Capra e Luisi (2014), na 

“ecologia profunda”53. Assim, sustentabilidade urbana é “prover-se com 

o mínimo de importação de recursos de que necessita, compensando as 

cidades vizinhas, ou países, das possíveis externalidades negativas” 

(BRASIL, 2000, p. 32; BIBRI; KROGSTIE, 2017). 

Sob esse aspecto, o desenvolvimento sustentável se mostra urgente 

e, Leite (2012, p. 16) é enfático ao afirmar que “as cidades desenvolvidas 

são as cidades sustentáveis, inclusive socialmente”. Caragliu, Del Bo, 

Nijkamp (2011), Höjer e Wangel (2015) explicam que a sustentabilidade 

social e a ambiental devem ser vistas como um importante componente 

estratégico das cidades inteligentes, pois é um dos pilares para o 

desenvolvimento urbano sustentável, mas que ainda não é compreendida 

de forma clara e pragmática pelos gestores municipais. Ou seja, as pessoas 

estão sendo deixadas de lado, e seu bem-estar, segurança e saúde não tem 

sido visto como prioridades (JACOBS, 2011; GEHL, 2013). O conceito 

de sustentabilidade ainda está arraigado ao conceito do ‘ambientalismo’, 

como afirma o Papa Francisco (BOFF, 2017).  

Segundo Bătăgan (2011) e Hu (2015), a sustentabilidade urbana é 

um conceito multidimensional que inclui dimensões econômicas, sociais, 

ambientais, políticas e éticas (BIBRI; KROGSTIE, 2017). Höjer e 

Wangel (2015) ressaltam que a combinação de planos que envolvem o 

desenvolvimento sustentável e a urbanização, a área de educação, a 

formulação de políticas e os negócios tem se manifestado em todas as 

partes da sociedade como de interesse para a pesquisa. Isso demonstra que 

‘cidades sustentáveis’ é um tema recente - embora recorrente, e de 

grandes desafios para a atualidade e principalmente para o futuro. 

Contudo, não deve ser somente um “modismo de época”, mas um 

processo permanente de alavancagem para a melhoria das condições de 
vida humana e ambiental urbanas.  

                                                 
53Não separa os seres humanos do seu ambiente natural. Reconhece o valor 

intrínseco de todos os seres vivos e concebe os seres humanos apenas como um 

fio particular da teia da vida (CAPRA; LUISI, 2014). 
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Os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

têm sido aplicados ao planejamento e design urbano desde o início dos 

anos 1990 (WHEELER; TIMOTHY, 2010), surgindo assim as noções de 

sustentabilidade urbana e desenvolvimento urbano sustentável. A 

sustentabilidade urbana denota um estado desejado em que a sociedade 

urbana se esforça para alcançar um equilíbrio entre proteção e integração 

ambiental, desenvolvimento econômico e regeneração, equidade social e 

justiça dentro das cidades como metas de longo prazo através do processo 

estratégico de desenvolvimento urbano sustentável. Segundo Bibri 

e Krogstie (2017, p.189), a sustentabilidade urbana inteligente consiste 

em quatro dimensões: física, ambiental, econômica e social, que devem 

ser aprimoradas em termos de metas e estar em equilíbrio em termos de 

prospecções a longo prazo - com o apoio da computação urbana e das 

TICs.  

Haberl (2001 citado por BARRAGÁN; TERRADOS, 2017) 

sugere que o planejamento urbano seja condicionado pelas exigências de 

sustentabilidade e pela competitividade (em todas as suas dimensões), 

caso contrário, as cidades entrarão no caos (HU, 2015). Para Hu (2015), 

a competitividade urbana é definida como a capacidade da cidade para 

atrair capital, empresas, talentos e visitantes como um conceito holístico, 

enquanto o ambiente e as ameaças naturais são considerados um fator 

determinante para seu malogro. 

Gehl (2013), Heffernan, Heffernan e Pan (2014) relatam que 

estratégias de planejamento urbano voltadas para a sustentabilidade social 

constituem uma maneira eficiente de criar qualidade de vida nas cidades. 

Para eles, as atividades sociais incluem uma extensa gama de atividades. 

Entre elas, os contatos passivos de ver e ouvir, observar as pessoas e o 

que está acontecendo no meio ambiente. Essa modesta e despretensiosa 

forma de contato é a atividade social urbana mais difundida em qualquer 

cidade (GEHL, 2013), sendo aprimorada pela qualidade dos espaços 

públicos de permanência, que devem garantir segurança, conforto, 

sociabilidade e vivacidade aos indivíduos (HEFFERNAN; 

HEFFERNAN; PAN, 2014). Capra e Luisi (2014, p.458) defendem que o 

desenvolvimento sustentável tem como base a mobilização de recursos 

locais para satisfazer necessidades locais e será alimentado pelos valores 

da dignidade humana e da sustentabilidade ecológica. 
No Brasil, a discussão sobre cidades sustentáveis teve início na 

década de 1990, com o impulso da Rio-92, Conferência Habitat II54 e 

                                                 
54 A Conferência - Agenda Habitat II teve por objetivo criar uma mobilização 

global de ação em todos os níveis, a fim de alcançar o desenvolvimento 
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criação da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável 

(CPDS)55 e da Agenda 21, constituída pelo Decreto de 26 de fevereiro de 

1997 e, revogado pelo Decreto de 03 de fevereiro de 2004, onde se aplica 

até os dias atuais (SATTERTHWAITE, 1997). A CPDS considerou dois 

elementos chaves para o tema “Cidades Sustentáveis”, quais sejam: a 

sustentabilidade ampliada, a qual enfoca a integração entre as dimensões 

ambiental, social e econômica do desenvolvimento e, a sustentabilidade 

progressiva, que traduz a sustentabilidade como um processo pragmático 

de desenvolvimento sustentável. Além desses, a mesma Comissão 

amplifica o paradigma conceitual para mais quatro dimensões: ética, 

temporal, social e prática, evidenciando a importância da atuação 

conjunta e participativa das esferas pública, estatal e privada para a 

construção de um sistema urbano sustentável (BRASIL, 2000). Deakin 

(2014) defende a abordagem de “modelo de hélice tripla” - parceria 

público-privada-acadêmica - para superar as limitações de governança e 

desenvolvimento insustentável nas cidades.  

                                                 
sustentável de todas as cidades, vilas e aldeias em todo o mundo durante as 

primeiras duas décadas do século XXI. O programa contém uma declaração de 

princípios e objetivos, um conjunto de compromissos assumidos pelos 

governos e, finalmente, estratégias para a implementação do Plano de Ação. O 

Habitat II, realizado em 1996, em Istambul, foi o último de uma série de 

conferências das Nações Unidas que moldaram a agenda global de 

desenvolvimento para os anos seguintes. 

 
55A CPDS atua no âmbito da Câmara de Políticas dos Recursos Naturais do 

Conselho de Governo e dentre as suas competências estão a coordenação da 

implementação da Agenda 21 Brasileira, o apoio aos processos de Agendas 21 

Locais, inclusive com propostas de mecanismos de financiamento e o 

acompanhamento e avaliação da implementação do Plano Plurianual, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e da Lei do Orçamento Anual, tendo como referência 

a Agenda 21 Brasileira e estratégias de desenvolvimento sustentável. O decreto 

de 03 de fevereiro de 2004 ampliou a CPDS - Comissão de Política de 

Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Brasileira, de 10 para 34 

membros, dando-lhe maior representatividade e capacidade de 

coordenação do processo da Agenda 21 e procurando envolver o conjunto 

do Governo Federal nesse processo. Fonte: MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE. Comissão de Política de Desenvolvimento Sustentável da 

Agenda 21 Brasileira. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-

21/comissao-de-politica-de-desenvolvimento-sustentavel-e-da-agenda-21-

brasileira. Acesso em: 30 mar. 2017. 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/comissao-de-politica-de-desenvolvimento-sustentavel-e-da-agenda-21-brasileira
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/comissao-de-politica-de-desenvolvimento-sustentavel-e-da-agenda-21-brasileira
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/comissao-de-politica-de-desenvolvimento-sustentavel-e-da-agenda-21-brasileira
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As premissas definidas pela CPDS e Agenda 21 (no Brasil) para 

conclamar uma cidade como sustentável são apresentadas no Quadro 3: 

 
Quadro 3 – Premissas definidas para a construção da Agenda 21 Brasileira. 

• Crescer sem destruir O desenvolvimento sustentável das 

cidades implica, ao mesmo tempo, 

crescimento dos fatores positivos para a 

sustentabilidade urbana e diminuição 

dos impactos ambientais, sociais e 

econômicos indesejáveis no espaço 

urbano. 

• Indissociabilidade da 

problemática ambiental e 

social 

[...] convergência entre as dinâmicas de 

promoção social com as dinâmicas de 

redução dos impactos ambientais no 

espaço urbano. 

• Diálogo entre a Agenda 21 

brasileira e as atuais opções de 

desenvolvimento 

A sustentabilidade urbana deve se inserir 

no contexto efetivo da conjuntura 

nacional e influenciar nas opções de 

desenvolvimento do país. 

• Inovação e disseminação das 

boas práticas 

As ações de mitigação dos impactos 

ambientais devem ser equilibradas com as 

ações voltadas para inovação e a 

valorização das práticas urbanas que 

apresentem componentes de 

sustentabilidade. 

• Fortalecimento da 

democracia 

Reconhecendo que sem democracia não 

há sustentabilidade, devem-se fortalecer 

os mecanismos de gestão democrática das 

cidades e o desenvolvimento da cidadania 

ativa. 

• Gestão integrada e 

participativa 

Necessidade de desenvolver novas formas 

de gestão urbana que propiciem a 

integração das ações setoriais, a 

participação ativa da sociedade e a 

mobilização de meios mediante novas 

parcerias urbanas.  

• Foco na ação local [...] promover a descentralização da 

execução das políticas urbanas e 

ambientais.  

• Mudança do enfoque das 

políticas de 

desenvolvimento e 

preservação ambiental 

[...] promover a substituição paulatina dos 

instrumentos de caráter punitivo por 

instrumentos de incentivo e 

autorregularão dos agentes sociais e 

econômicos.  
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• Informação para a tomada de 

decisão 

O conhecimento e a informação sobre a 

gestão do território e do meio ambiente 

urbano aumentam a consciência ambiental 

da população urbana, qualificando-a para 

participar ativamente dos processos 

decisórios. Políticas e ações de educação 

e comunicação, criativas e mobilizadoras, 

devem contribuir para reforçar todas as 

estratégias prioritárias de sustentabilidade 

urbana.  

Fonte: Brasil, 2000, p. 14. 

 

Marsal-Llacuna, Colomer-Llinàs e Meléndez-Frigola (2014) em 

“Lessons in urban monitoring taken from sustainable and livable cities to 

better address the Smart Cities initiative” discutem o papel da Agenda 21 

como sendo um conjunto de indicadores para monitorar a sustentabilidade 

das cidades, mas evidenciam que desde 2006 sua efetividade tem 

diminuído significativamente. Cohen (1996, p. 4 citado por 

SATTERTHWAITE, 1997, p. 1686), a esse respeito, afirma que:  

 
A maior lacuna nas discussões de Istambul, na 

Conferência - Agenda Habitat II -, foi a falta de 

progresso na operacionalização da noção de 

desenvolvimento ambientalmente sustentável. 

Embora o termo "desenvolvimento sustentável" 

tenha sido mencionado repetidamente, pouco foi 

feito para sugerir como ele poderia ser aplicado 

operacionalmente às áreas urbanas. 

 

Com o passar dos anos e a crescente preocupação com o assunto, 

surgem novas instituições como consultorias privadas criando e propondo 

novos indicadores globais para monitorar a sustentabilidade, a qualidade 

de vida e o nível de habitabilidade nas cidades, devido a ineficiência e/ou 

incapacidade de controle por parte das instituições governamentais 

(ALLIANCE, 2005; LEITE, 2012, p. 154-159; MARSAL-LLACUNA; 

COLOMER-LLINÀS; MELÉNDEZ-FRIGOLA, 2014). Dentre as 

estratégias internacionais mais adotadas nas cidades consideradas 

inteligentes e sustentáveis estão: projetar menores concentrações de 

recursos naturais e geração de resíduos, consumo de água potável, 

poluição do ar e diminuição do dióxido de carbono (CO2), assim como 

aumentar a reciclagem de resíduos, implementar transportes mais baratos 

e eficientes. Esses são destacados em vários relatórios de agências 
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governamentais, tais como a Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (EPA) (EGILMEZ; GUMUS; KUCUKVAR, 2015). 

Abdullahi, Pradha e Jebur (2014) garantem que apostar no 

desenvolvimento compacto de uma cidade inteligente orientado para o 

trânsito constitui uma forma urbana sustentável. Nesse aspecto, defende 

seus benefícios como a menor dependência do carro e/ou seu 

compartilhamento, menos emissão de carbono, a contenção de 

desenvolvimento das zonas rurais, incentivo a mobilidade reduzida e ao 

uso de transportes alternativos e, a mudanças de comportamento da 

população local, como por exemplo, voltar a caminhar a pé pela cidade. 

Além disso, os autores concluíram em estudo realizado, que o transporte 

público eficiente e equipamentos comunitários adequados são os fatores-

chave para alcançar o desenvolvimento urbano sustentável por meio da 

mobilidade. 

Para Leite (2012, p. 162), a cidade sustentável promove 

relativamente altas densidades de modo qualificado, ou seja, ela é 

planejada para cada contexto territorial, não conflitante com as 

necessidades dos usuários, porque procura a valorização do uso misto do 

solo. Jacobs (2011) corrobora desse ponto de vista. Para a autora, as 

cidades necessitam de uma diversidade de usos mais complexa e densa, 

que propicie entre eles uma sustentação mútua e constante, tanto 

econômica quanto social. As necessidades urbanas básicas56 do morador 

devem ser priorizadas, como tudo aquilo que lhe faz falta no seu dia a dia 

usual: serviços e equipamentos urbanos básicos, espaços verdes, 

comércio local seguro e acesso ao sistema de transporte coletivo, e devem, 

em núcleos urbanos compactos, serem acessíveis em, no máximo, 10 

minutos a pé – ou estar a uma distância máxima de sua moradia de 1.000 

metros (JACOBS, 2011). 

A formulação de planos de ação que incluam estratégias viáveis de 

gestão para a sustentabilidade assim como a necessidade de mudança de 

valores é um meio de lidar com esses desafios (TAINTER, 2003; 

ALLIANCE, 2005; KRUEGER; GIBBS, 2007; XU; WO; WANG, 2012; 

SHAW, 2013 citado por BRORSTRÖM, 2015, CAPRA; LUISI, 2014; 

ONU, 2015) e contribuir para a sustentabilidade das cidades. O 

surgimento do tema "cidades inteligentes", baseadas tanto na tecnologia 

digital como nas pessoas inteligentes que trabalham para a economia do 

                                                 
56 As necessidades básicas do cidadão devem ser priorizadas por toda gestão 

pública, pois é papel do Estado prover saúde, habitação (moradia digna) e 

saneamento (infraestrutura urbana) para a população. Ademais, cultura e 

lazer também são direitos do ser humano. 
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conhecimento, representa uma oportunidade para reexaminar a 

abordagem convencional ao desenvolvimento e ao planejamento urbano 

(KITCHIN, 2014).  

Questões de gestão devem ser priorizadas, como a relação coerente 

entre o espaço urbano, a eficiência energética e a densidade demográfica; 

a relação entre a atratividade das cidades e seu desempenho econômico, 

uma vez que é praticamente impossível uma cidade atrair investimentos e 

pessoas se não há viabilidade econômica e uma estética relevante.  Deve-

se prever a importância crítica concedida à terra (disponibilidade, 

localização, posse) para enfrentar os desafios das comunidades de favelas, 

assentamentos com proximidade à costa, etc. Estas são estratégias 

defendidas pela Cities Alliance em “City Development Strategy 

Guidelines” (2005) e também ressaltadas por Bibri e Krogstie (2017). 

Leite (2012) acrescenta que a explosão urbana contemporânea tem 

contribuído substancialmente com a pobreza extrema e o crescimento de 

favelas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS citado por LEITE, 

2012), ao mesmo tempo em que um percentual muito pequeno da 

população mundial são de pessoas abastadas.  

Os conceitos de Giffinger et al. (2007) e de Nam e Pardo (2011) 

como perspectiva teórica para cidades humanas, inteligentes e 
sustentáveis, demonstram ser os mais adequados para esta tese, além de 

traduzir as reflexões descritas anteriormente. Segundo os primeiros 

autores, uma cidade pode ser considerada inteligente e sustentável quando 

apresenta bom desempenho, de forma prospectiva, em seis dimensões: 

economia, pessoas, governança, mobilidade, meio ambiente e vida; 

construídas sob uma combinação inteligente de cidadãos engajados e 

independentes – ou seja; foco na dimensão humana.  Como meio de 

aperfeiçoar este conceito, alinha-se às ideias de Egan (2004 citado por 

PAN, 2010) que menciona sete componentes-chave de uma “cidade” 

sustentável, quais sejam: governança, transporte e conectividade, 

serviços, ambiente, economia, habitação e ambiente, equidade social e 

cultural. 

Em síntese, não é objetivo do trabalho exaurir o leitor sobre os 

conceitos de cidades sustentáveis existentes na literatura, mas sim, 

demonstrar de forma clara sua amplitude que, aliada aos demais assuntos 

enaltecidos nesta tese, almeja-se clarificar o escopo do trabalho e a 
sincronicidade entre os temas, caracterizados notadamente pela sua 

multidisciplinaridade. Por isso, faz-se pertinente demonstrar, mesmo que 

de forma resumida, alguns dos conceitos sobre cidades sustentáveis que 

emergiram da literatura (Quadro 4). Da mesma forma que o anterior 
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(Quadro 2), o Quadro 4 demonstra os conceitos de forma sumariada com 

uma breve interpretação e criação de tag’s de palavras-chave.  

 
 Quadro 4 – Definições de cidades sustentáveis sob a visão de vários autores. 

AUTOR (ES) DEFINIÇÃO 

Pan 

(2010) 

As cidades sustentáveis são uma das estratégias propostas 

para um futuro sustentável, reduzidas ao contexto específico 

dos ambientes urbanos. 

Bătăgan 

(2011) 

Cidades sustentáveis é um conceito multidimensional que 

inclui as dimensões econômica, social e política”. A autora 

considera cinco prioridades para conclamar uma cidade 

como sustentável, quais sejam: gestão de uso e reuso da água, 

energia, abastecimento de alimentos e redução dos gases de 

efeito estufa. 

Leite 

(2012) 

A cidade precisa atender aos objetivos sociais, ambientais, 

políticos e culturais, bem como aos objetivos econômicos e 

físicos de seus cidadãos. (p.135).  

A inteligência para criar a cidade sustentável é primeiro 

humana e depois tecnológica e não vice-versa. (p.175). 

A cidade sustentável baseia-se em um modelo de 

desenvolvimento urbano [...] com adequado e planejado uso 

misto do solo, misturando funções urbanas (habitação, 

comércio e serviços). (p.161) 

Turcu 

(2012) 

A sustentabilidade urbana tem promovido uma abordagem 

mais antropocêntrica segundo a qual as cidades devem 

responder às necessidades das pessoas através de uma 

solução de sustentabilidade para os aspectos sociais e 

econômicos. 

Gehl 

(2013) 

A cidade sustentável é geralmente fortalecida se grande parte 

de seu sistema de transporte puder se dar por meio da 

“mobilidade verde”, ou seja, deslocar-se a pé, de bicicleta ou 

por transporte público. Esses meios [...] reduzem o consumo 

de recursos, limitam as emissões e diminuem o nível de 

ruídos. Um bom espaço público e um bom sistema público 

de transporte contribuem para a sustentabilidade da cidade. 

[...] um espaço público bem acessível, convidativo, seguro, 

priorizando acessos iguais a todas as pessoas. 
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Girad 

(2013) 

A cidade inteligente e sustentável é uma cidade onde os 

valores econômicos, sociais e ambientais são alcançados de 

uma forma eficiente e equilibrada, capaz de durar ao longo 

do tempo. Uma característica geral de uma cidade inteligente 

e sustentável é a capacidade de contribuir para fechar os 

fluxos de recursos por meio de processos circulares e ativar 

sinergias entre atores ou instituições numa perspectiva de 

benefício recíproco. 

Hu 

(2015) 

Cidades competitivas também podem ser nomeadas de 

cidades sustentáveis. Os dois pivôs do conceito de cidade 

inteligente - pessoas inteligentes e tecnologia inteligente - são 

também elementos-chave da competitividade urbana no 

contexto contemporâneo de uma economia baseada no 

conhecimento. Permitir o trabalho inteligente de pessoas 

inteligentes através de tecnologia inteligente apresenta novas 

oportunidades para aumentar a competitividade de uma 

cidade. 

Macedo e 

Haddad 

(2016) 

A equidade espacial é uma medida importante de 

sustentabilidade (PICKETT et al., 2011) e, portanto, as 

cidades sustentáveis também são aquelas que procurar 

oferecer acesso equitativo a instalações públicas e 

amenidades a todas as camadas de sua população. 

Bibri 

e Krogstie 

(2017) 

Os modelos de cidades sustentáveis devem adotar o que as 

TICs têm a oferecer, como soluções inovadoras e métodos 

sofisticados de sustentabilidade, a fim de tornar a vida urbana 

mais sustentável a longo prazo. Isso se baseia no pressuposto 

de que as TICs avançadas oferecem um relevante potencial 

para monitorar, entender, avaliar, avaliar e planejar cidades, 

o que pode ser aproveitado na melhoria da sustentabilidade 

urbana. 

Fonte: Autora, 2019. 

 

De modo geral, a maioria dos autores citam elementos comuns ao 

conceito de cidade sustentável, além daquelas dimensões já arraigadas na 

definição de sustentabilidade. Isso é percebido ao retratarem a 

importância de políticas públicas coerentes e integradas, como também 

voltarem-se ao planejamento urbano participativo como prioridade de 

gestão para todas as formas de uso da cidade. Aspectos como mobilidade, 

tecnologia e gestão ambiental são evidenciados como relevantes no 
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conceito. Contudo, é premente enfatizar a necessidade de compreensão57 

da integração entre as dimensões ambiental, social e econômica, premissa 

fundamental da sustentabilidade – sem utopia e idealismo ortodoxo, mas 

sim, por meio de uma visão realista da sociedade atual vigente 

(SATTERTHWAITE, 1997). 

É preciso voltar os olhos para as camadas mais carentes da 

população que, junto aos processos de habitação, saúde, insegurança que 

as acompanham, emerge cada vez mais a desumanização nas cidades, 

como retrata a ONU (2017) e muitos pesquisadores (LEITE, 2012; 

GHEL, 2013; BOFF, 2017). Há também um movimento mundial 

nomeado de "Cidades Saudáveis" em que as autoridades locais em mais 

de 1.000 cidades buscaram novas formas de trabalhar com os diversos 

atores e interesses dentro de suas fronteiras na promoção da saúde e 

prevenção de doenças (WHO, 1996). Por fim, há de se considerar a 

equidade espacial que também nomeia uma cidade como sustentável, 

convidando as pessoas a desenvolver um padrão de uso totalmente novo 

de parques públicos verdes e praças como promoção do bem-estar físico 

e psíquico (MACEDO; HADDAD, 2016).  

 A Figura 15 (representação mental) destaca as principais palavras-

chave do conceito de “cidades sustentáveis. 
 

  

                                                 
57 O Capítulo 2 desta tese apresenta a ‘Ressignificação do conceito de 

Sustentabilidade’ e propõe uma “Perspectiva da Sustentabilidade Integral”, 

construída sob a ótica de vários autores. 
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Figura 15 – Nuvem de palavras derivadas do conceito de “cidades sustentáveis”. 

 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Devido ao contexto em que se enquadra esta pesquisa, o conceito 

de sustentabilidade adotado para cidades sustentáveis está enaltecido pela 

perspectiva humana e ambiental com ênfase nos espaços públicos, o que 

não indica, por sua vez, que demais elementos inerentes à sustentabilidade 

da urbe sejam menos importantes. Isso se consagra ainda, devido à 

amplitude do assunto e a urgência em definir meios de controlar as 

externalidades negativas advindos da explosão urbana, mazelas sociais, 

desigualdades econômicas, polarização social, segregação espacial, 

poluição sonora, visual e ambiental, além da mudança de paradigmas da 

sociedade contemporânea. Logo, não se pretende resolver o problema por 

completo, mas sim apontar subsídios que instiguem a reflexão de 

urbanistas e gestores públicos, por meio do framework HUGEP com seus 

desdobramentos. 

 

3.2.2 A dimensão humana no contexto das cidades humanas, 

inteligentes e sustentáveis 

 
Um problema sério percebido nas cidades e que tem sido pauta de 

discussão pela Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 2017, 

são os inúmeros problemas sociais mundiais, naturalmente influenciado 

por diferentes forças externas. Segundo a ONU, o mundo vive a pior crise 

humanitária pós segunda-guerra de 1945, com pobreza extrema em 
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diversos países. Um aspecto relevante influenciador deste cenário é fruto 

da intensa explosão urbana em praticamente quase todos os países do 

mundo, devido, especialmente à Revolução Industrial – século XVIII 

somado à ineficiência dos sistemas de conscientização da alta taxa de 

natalidade.  

A urbanização das cidades, ao mesmo tempo que acelerou o 

crescimento econômico por meio do advento do capitalismo e da 

tecnologia, trouxe consigo inúmeros problemas ambientais e sociais, 

como a segregação espacial e a polarização social. Hulchanski (2010) 

apresenta uma extensa bibliografia sobre tais fenômenos nas cidades 

contemporâneas. Segundo o autor, a segregação espacial e urbana ocorre 

quando as classes sociais ficam concentradas em determinadas regiões ou 

bairros periféricos de uma cidade. Ela é desencadeada em locais onde há 

uma grande diferença de renda entre os grupos, onde uns possuem todas 

as condições de moradia e serviços, e outros não possuem nada parecido. 

Isso é facilmente percebido em países pobres e naqueles em processo de 

desenvolvimento, com elevada concentração de renda para grupos 

seletos.  

Percebe-se, neste sentido, que esforços governamentais não têm 

tido capacidade suficiente para apoiar pessoas em situações de 

vulnerabilidade que vivem nas cidades, sobretudo, nas metrópoles e 

megalópoles58. Dado este fato, questiona-se: “como melhorar a vida de 

todas as pessoas que vivem nos centros urbanos?” O eixo “inteligência, 

humanização e sustentabilidade” deve ser o foco predominante de toda 

gestão (municipal, estadual, nacional e internacional), mas sem a retórica 

que muitas vezes incorpora discursos emblemáticos, porém assume uma 

postura indiferente e alienada em relação às ações concretas e 

necessidades reais da população. É premente considerar uma nova ética 

para se alcançar um estado permanente de evolução humana e urbana, 

sobretudo na política e na educação formal de todos os níveis. Nesse caso 

em específico, a ética refere-se a um padrão da conduta humana que flui 

em um “sentido de pertencer” (TRIGUEIRO, 2017). Nosso 

comportamento deveria refletir um respeito pela dignidade humana e 

pelos direitos humanos (TRIGUEIRO, 2017; CAPRA; LUISI, 2014; 

BOFF, 2017).  

Em 1999 - quase duas décadas atrás -, Rattner (1999) publicou 
sobre ‘a visão humanista da sustentabilidade’. Para ele: 

                                                 
58 Isso, sem nos adentrarmos em temas sobre imigração, tráfico de drogas e de 

pessoas, processo de favelização intenso, insegurança total nas ruas, entre 

outros problemas de ordem extrema que assolam o mundo na atualidade.  
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O conhecimento e as inovações científicas e 

tecnológicas ultrapassam nossa imaginação 

enquanto nunca existiram tanta ignorância, 

superstição e alienação entre os povos. Existem 

comida e bens materiais em abundância para os 

quase 6 bilhões de habitantes da terra, entretanto, 

pessoas e animais perecem devido à fome e à 

desnutrição”. É uma incoerência desenfreada. 

(RATTNER, 1999, p.235).  

 

Segundo Rattner (1999), o sistema atual é claramente insustentável 

sob o ponto de vista econômico, cultural, ambiental, social, político e, 

sobretudo, ético. “Somos incapazes de atender ao crescente número de 

seres humanos que estão se tornando desempregados, sem-teto e 

espiritualmente alienados” (RATTNER, 1999, p. 235).59 

D’Orvilhe (2015) esclarece que o humanismo atual precisa ser 

percebido como um esforço coletivo que responsabilize os governos, a 

sociedade civil, o setor privado e os seres humanos a concretizar seus 

valores, a projetar criativamente seu futuro e, a implementar uma 

abordagem humanista para uma sociedade sustentável, baseada nas 

dimensões da sustentabilidade de forma integral (como propõe o texto do 

capítulo 2). Em suma, a visão humanista coloca as pessoas, por meio da 

dimensão humana, em primeiro plano na sociedade, e não mais os bens 

materiais como no advento do capitalismo (DE MASI, 2000) e no 

consumismo exacerbado a que vivenciamos na atualidade (SEN; 

KLIKSBERG, 2010; HATHAWAY; BOFF, 2012; TRIGUEIRO, 2017).  

Rattner (1999) reforça que a crise atual e o desafio enfrentado por 

todas as sociedades apontam para a urgente necessidade de sobrepujar a 

tensão permanente e os resultantes conflitos entre, de um lado a ganância 

e o interesse próprio individual, e de outro a demanda imperativa por 

ajuda mútua e cooperação. Capra e Luisi (2014) acrescentam que o 

sistema econômico vigente é alimentado pelo materialismo, que parece 

não reconhecer quaisquer limites, o que demonstra que a sociedade pós-

industrial ainda se encontra limitada às mesmas crenças dos séculos 

                                                 
59 Certamente a questão inerente aos direitos humanos envolve uma gama de 

interpretações, não sendo possível e, nem objetivo deste texto, adentrar nesta 

discussão. O que se almeja aqui, é demonstrar, ainda que de forma breve, a 

situação caótica de desigualdade em que vivencia o mundo, onde a 

insustentabilidade é uma fratura nas sociedades de todos os povos, enquanto a 

dimensão humana tem sido fortemente negligenciada.  
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passados (DE MASI, 2000; HATHAWAY; BOFF, 2012). Dalai Lama 

(citado por GOLEMAN, 2016, p. 27) diz não existir “uma resposta 

mágica a todas essas perguntas, mas há inúmeras maneiras de mudar para 

melhor, seja por meio de pequenas ou grandes atitudes”. “Não basta 

abraçar um plano nobre, é preciso colocá-lo em prática, alerta o Dalai 

Lama. “  

Sob este enfoque, também não há fórmulas para qualificar as 

cidades (JACOBS, 2011). Como menciona Jacobs (1961), os processos 

de urbanização que lideraram o modernismo foram violentos, sem 

espaços para a vivência, a sociabilidade e a criatividade, tão importantes 

para as relações humanas, sociais e ambientais. Os centros das cidades, 

como decorrência da insegurança urbana, foram transformados em áreas 

marginais, sem cores, sem vida, sombrios. Gehl (2013) e Leite (2012) 

relatam que o centro da cidade deveria ser a sala de visitas, o local de 

encontro entre as pessoas, mas que, ao contrário, tem sido dominado por 

patrimônio público deteriorado, proliferação de vazios urbanos, locais 

permanentes de moradores de rua e pessoas em vulnerabilidade como os 

dependentes de drogas e o ambiente propício a traficantes. Isso gera 

consequências dramáticas sobre a saúde humana a longo prazo, e seus 

efeitos são percebidos em um número cada vez maior de locais de 

produção abandonados (RATTNER, 1999). “A desigualdade social e 

econômica é o pano de fundo para os altos índices de criminalidade” 

(GEHL, 2013, p. 97), somando-se a isso problemas de ordem psíquicas 

extremos entre os seres humanos (GOLEMAN; 2012, 2016). A maioria 

das pessoas estão cada vez mais privadas do poder de observação e 

discernimento (BOFF, 2017). 

Por outro lado, existem cidades e sociedades em que a tradição 

cultural, as redes familiares e a estrutura social mantêm baixos os índices 

de criminalidade, apesar das desigualdades econômicas (GEHL, 2013, p. 

97), contribuindo com uma cidade viva, saudável e segura. Inúmeros 

também são os projetos de reestruturação e reinvenção urbana, com 

exemplos relevantes, como o caso de 22@Barcelona (Barcelona – 

Espanha), São Francisco Mission Bay (São Francisco – Estados Unidos), 

Bogotá (Colômbia) (LEITE, 2012), Curitiba (Brasil) e outras mais. 

Assim, a percepção sobre “o que se pode fazer” e, “como fazer”, para 

melhorar qualitativamente a vida das pessoas, inclui parâmetros urbanos, 
culturais, turísticos, humanos, sociais, educacionais, o que por vezes, não 

é limitado essencialmente a elementos econômicos e tangíveis, mas a 

atitudes como pró-atividade, resiliência e inovação.  

“Uma cidade humana inteligente aborda, antes de mais nada, as 

pessoas e suas necessidades. Em seguida, vem a tecnologia e, apenas em 
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conexão direta com essas necessidades” (YIGITCANLAR et al., 2018, p. 

4). A cidade humana deve ser inclusiva, com espaço para todos, 

ressaltando que o ambiente natural apresenta também esse papel 

(MACEDO; HADDAD, 2016).  

O conceito de cidade humana inteligente (the humane smart city) 

é construído a partir de modelos emergentes e sustentáveis para a vida 

urbana, o trabalho e a governança possibilitados pelas futuras 

infraestruturas e serviços da Internet. Essa perspectiva equilibra a 

"inteligência” por meio da técnica de sensores, medidores e 

infraestruturas com recursos mais sutis, como a clareza de visão, o 

empoderamento dos cidadãos, a interação social em ambientes físicos 

urbanos e a parceria entre o setor público e o cidadão. A abordagem deve 

ser interdisciplinar, com ênfase no conhecimento composto 

(compartilhado). Assim, podemos rotular o estudo da cidade humana 

inteligente na interdisciplinaridade composta (KLEIN, 2010, p. 18).  

A abordagem humana inteligente da cidade está ganhando apoio 

crescente dos governos municipais em toda a Europa, bem como da 

comunidade de pesquisa, afirmam Marsh e Oliveira (2014). Esta conduta 

aborda de forma mais afetiva os principais desafios, como as estratégias 

de baixo carbono, o ambiente urbano, a mobilidade sustentável e a 

inclusão social (MURRAY et al., 2010 citado por COSTA; OLIVEIRA, 

2017) por meio de uma abordagem mais equilibrada e holística da 

tecnologia. Nela, o governo concorda em envolver-se e envolver as 

iniciativas dos cidadãos com base em um relacionamento aberto, 

transparente e confiável.  

As tecnologias da informação são utilizadas, quando apropriado, 

para resolver problemas sociais e abordar questões econômicas e 

ambientais, com foco no bem-estar e na felicidade dos cidadãos (COSTA; 

OLIVEIRA, 2017). A experiência subjetiva de bem-estar é um elemento 

significativo que deriva, dentre outras coisas, de processos e padrões de 

relacionamentos e comportamentos como explicam Capra e Luisi (2014). 

O pensamento sistêmico, defendido pelos autores (2014) e por Senge 

(2016) enaltece as reais necessidades do século XXI, substituindo a 

expansão pela conservação, a competição pela cooperação e o enfoque 

em objetos pelas relações humanas. Jacobs (2011) defende a cidade do 

século XXI como jovem, dinâmica e a-histórica por excelência, como as 
metrópoles de Nova York e Chicago. 

Segundo Costa e Oliveira (2017, p. 239), as cidades humanas e 

inteligentes exigem novos modelos de governança, nos quais as 

autoridades públicas interagem com os cidadãos. Políticas e serviços de 

assistência técnica tornam a governança da cidade mais transparente, 
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participativa e eficiente, tornando-se um espelho dos cidadãos. Além 

disso, a governança busca capacitá-los para codificar e criar soluções para 

seus desejos, interesses e necessidades, recriando um novo sentido de 

pertença e identidade, levando a uma sociedade melhor e mais feliz.  

Barret (2010) retrata o conceito de “sustentabilidade humanística”, 

destacando que as pessoas são as responsáveis e também, as 

responsabilizadas pela negligência da insustentabilidade. O imperativo 

ético que emerge é que as pessoas, que são diretamente e moralmente 

responsáveis pela degradação ambiental, devem fazer as mudanças 

comportamentais, institucionais e tecnológicas indispensáveis para 

preservar o ambiente para as gerações atuais e futuras (BOFF, 2017). É 

necessária uma mudança de percepção (CAPRA, 1998) e de 

comportamento. Para Barret (2010), a sustentabilidade deve ser 

integralmente incorporada no discurso dos direitos humanos, assim como 

na política, mas, novamente reiterando, sem o incansável discurso 

meramente retórico, como mencionam Satterthwaite (1997) e Marsal-

Llacuna, Colomer-Llinàs e Meléndez-Frigola (2014), ao analisarem, por 

exemplo, a Agenda 21 Global. 

A sustentabilidade também oferece a oportunidade de abordar a 

chamada ‘crise nas humanidades’ com mais ênfase reacionária 

(PHILIPPON, 2012). Segundo Melé (2003), o humanismo é geralmente 

concebido como uma perspectiva para enfatizar as necessidades humanas 

comuns (coletivas) e se preocupa com as características humanas. Logo, 

esta é a premissa defendida para as cidades costeiras turísticas -, a 

valorização dos espaços públicos para o bem-estar permanente das 

pessoas. 

O espaço público tem um importante significado social como 

fórum para troca de ideias e opiniões e, sobretudo, para culminar na 

valorização das pessoas com inúmeras atividades sociais - na promoção 

do bem-estar coletivo (GEHL, 2013; MACEDO; HADDAD, 2016). Um 

planejamento urbano sustentável busca o modo qualificado de 

estruturação dos espaços públicos. Um exemplo é o uso misto do solo 

urbano, que mistura funções urbanas (habitação, comércio, serviços e 

lazer) (LEITE, 2012). Newman e Kenworthy (1998 citado por CAPRA; 

LUISI, 2014) destacam que, na atualidade existem muitas cidades 

europeias que incentivam as caminhadas e o uso de bicicletas, a exemplo 
de Roma e Veneza (Itália) e Copenhague (Dinamarca), mantendo uma 

estrutura urbana para tal finalidade. De acordo com os urbanistas, os 

bairros recém-planejados, conhecidos como “aldeias urbanas” combinam 

amplos espaços verdes comuns, com alta densidade. Dessa forma, muitos 

bairros tornam-se ambientes saudáveis, seguros e amigáveis para a 
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comunidade, reduzindo sobretudo níveis consideráveis de poluição e 

insegurança social (JACOBS, 2011). 

A cidade planejada para ser “humana” encoraja a caminhada e o 

ciclismo60. É desejável senso urbano de pertencimento, de qualidade de 

vida urbana rica em encontros, trocas, acontecimentos e experiências 

sensoriais (GEHL, 2013). Daí a importância das ferramentas de 

participação cidadã na escolha e decisão de projetos de estruturação e 

revitalização urbana para as cidades. Há de se ter o olhar do observador e 

daquele que usufrui e vivencia o dia a dia das cidades e de seus espaços 

públicos. Hester (2006) defende a ideologia de “democracia ecológica”, 

que constitui uma tentativa de fomentar a participação cidadã direta no 

planejamento urbano ecologicamente orientado.  

Pouca qualidade de vida – uma reclamação recorrente, sobretudo 

nas grandes cidades – pode ser consequência direta do planejamento 

urbano, que afeta desde o transporte público precário até o saneamento 

básico, ocasionando prejuízos sociais e colapso nos sistemas, que não 

conseguem atender efetivamente a sua população. “Uma cidade planejada 

facilita em tudo a vida de uma pessoa. Ela prevê, por exemplo, que não 

seja necessário se locomover tanto, porque as necessidades básicas das 

pessoas estão disponíveis no seu bairro. Contudo; é necessário 

investimento financeiro, além da importância proeminente da parceria 

público-privada. O que é preciso entender é que, depois, tudo vai custar 

mais barato para a administração municipal por causa da organização, 

como a canalização de água e esgoto e o sistema de reciclagem de lixo” 

(BONET, 2017). É um circulo virtuoso! 

Gehl (2013) comenta que após 50 anos de negligência com a 

dimensão humana no planejamento urbano, somente no início do século 

XXI, promoveu-se a necessidade urgente e a vontade crescente de criar 

cidades para as pessoas. Parece até um paradoxo, afinal, as cidades são 

sistemas vivos, feitas de pessoas e para pessoas, mas, infelizmente, elas 

têm servido de palco para todas ‘as coisas’, com menor importância ao 

seu bem-estar. 

O poder do conceito de cidades humanas inteligentes e seu impacto 

comprovado na sociedade exige um mecanismo estratégico a ser criado 

ou reforçado para celebrar as conquistas, compartilhar as melhores 

práticas, fornecer modelos e administrações urbanas de interesses 
semelhantes à rede de trabalho engajados na promoção das cidades 

                                                 
60 Para isso, deve-se ter atenção plena em elementos essenciais de infraestrutura, 

como iluminação, sinalização, acessibilidade e segurança, caso contrário, 

caminhar torna-se um ato impossível.  
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humanas inteligentes. As redes de cidades evoluirão e devem ser bem-

vindas por todos nós (COSTA; OLIVEIRA, 2017, p.239). 

 

3.3 CIDADES COSTEIRAS TURÍSTICAS: COEXISTÊNCIA ENTRE 

TURISMO DE SOL E PRAIA E O TURISMO URBANO COMO 

COADJUVANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA 

CIDADE HUMANA E SUSTENTÁVEL 

 

O processo histórico de aproveitamento irracional dos recursos 

naturais costeiros, paralelo ao processo de povoamento das cidades 

costeiras em consonância à multiplicidade de objetivos e interesses é 

flagrante como confirmam Oliveira e Nicolodi (2012) e Kostopoulou 

(2013). O ambiente costeiro é dinâmico, e as cidades costeiras são, 

naturalmente, tão diversas quanto os ecossistemas das quais fazem parte, 

englobando atividades comerciais, manufatureiras, militares e de 

transporte, além de uma variedade de funções de lazer (MOSLEY, 2014). 

A orla marítima e os terrenos de marinha - elementos naturais presentes 

nas cidades costeiras, são bens de valor coletivo, patrimônio natural e 

representam uma das bases para o investimento no turismo sustentável. 

Sua conservação deve ser objeto de atenção de toda a sociedade 

(OLIVEIRA; NICOLODI, 2012; SILVA; SORIANO-SIERRA, 2013; 

2016). 

O turismo é um dos principais agentes promotores de 

transformações na paisagem costeira das cidades, no tocante ao seu 

estágio de urbanização e atração de atividades, - comerciais, econômicas, 

de entretenimento, lazer, consumo do lugar, saúde, etc.; atribuindo 

conforto ambiental ou problemas de ordem estrutural para seus habitantes 

e visitantes. O crescimento e fortalecimento do turismo nas cidades 

costeiras encontra nas praias marítimas, fluviais e lacustres a base para o 

seu desenvolvimento (MACEDO, 2006; SILVA; SORIANO-SIERRA, 

2013) e, por isso,  essas cidades que tem no turismo de sol e praia uma 

demanda voltada ao turismo urbano carecem de planejamento 

diferenciado devido ao seu potencial de flutuação da demanda em cidades 

carentes de infraestrutura (SILVA; SORIANO-SIERRA, 2016; 

CARLISLE; JOHANSEN; KUNC, 2016). Isso se deve, entre outros 

fatores, às características da sazonalidade que implicam diretamente na 
dinâmica da cidade turística litorânea e seus habitantes. Segundo Yázigi 

(2002), o turismo litorâneo criou um mundo sazonal, em que a alta estação 

traz uma animação que se esvai na baixa estação. Esse fato gera ritmos 

diferenciados aos que residem ao longo da costa, ritmos em maiores ou 

menores graus, pois meios de hospedagem, comércio e serviços fecham 
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suas portas durante os períodos de baixa temporada e, após o 

esvaziamento da cidade, ficam suas marcas na paisagem, na arquitetura, 

na economia, no desemprego, e principalmente nos atrativos naturais que 

não são permanentemente mantidos pela municipalidade.  

As cidades costeiras caracterizam-se por comportarem 

ecossistemas frágeis, por apresentarem riscos iminentes de degradação 

ambiental pelo uso e ocupação desordenada do solo, erosão constante 

devido às alterações das marés e ressacas marítimas frequentes, 

negligência da capacidade de carga da cidade em detrimento da alta renda 

discricionária gerada pelo turismo de massa em ‘períodos de alta estação; 

por terem a legislação, na maioria das vezes, a favor da proteção e 

preservação desses ambientes - mas nem sempre respeitadas pelos agentes 

intervenientes, devido a especulação imobiliária intensa, flagrante e 

abusiva, entre outros fatores elementares (SCHERER, 2013; SILVA; 

SORIANO-SIERRA, 2013, 2016; LANZA; RANDAZZO, 2013). A 

erosão costeira, por exemplo, além de seus diversos impactos ambientais, 

representa uma ameaça significativa para a economia das cidades 

costeiras, onde o mercado de serviços turísticos (a praia e recursos 

adjacentes) é um fator chave para o crescimento e manutenção da 

atividade econômica (ALEXANDRAKIS; MANASAKIS; KAMPANIS, 

2015), da mesma forma que o assoreamento de praias fluviais, lagoas e 

baías.  

Tem-se observado em algumas das cidades costeiras turísticas nas 

últimas décadas, a construção e ampliação de equipamentos turístico-

hoteleiros e condomínios de alto padrão vinculados a uma política 

imobiliária de crescimento ilimitado, levando esses ambientes a um 

consumo excessivo de recursos naturais, os quais muitos deles não têm 

condições de suporte (SILVA; FERREIRA, 2011; CARDOSO JUNIOR 

et al., 2012; SILVA; SORIANO-SIERRA, 2013, 2015; LIMA, 2013; 

ESPÍNOLA, 2013; KLUGE, 2015). Esse ritmo de ocupação desconsidera 

muitas vezes as necessidades e os desejos da comunidade local, afetando, 

por sua vez, ambientes significativos de proteção ambiental, como os 

manguezais, as dunas e sua vegetação fixadora, as restingas, os recifes de 

corais, entre outros ecossistemas considerados de alta fragilidade e 

produtividade biológica (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010).  

Devido ao aumento da população em períodos de alta estação nas 
cidades turísticas litorâneas, com consequências no uso excessivo do solo 

e em muitas regiões, a ocorrência da alienação ou desobediência aos 

limites de construção na faixa costeira permitidas por lei, são realidades 

cotidianas. Em vista disso, a gestão integrada da zona costeira aliada à 

participação da comunidade na atualização do plano diretor, tornam-se 
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necessidade urgente para a gestão sustentável do território (FRANCIA, 

2012; LANZA; RANDAZZO, 2013; SILVA; SORIANO-SIERRA, 2013, 

2016; KLUGE, 2015), mas que nem sempre se efetiva de forma 

responsável e ética. A esse respeito, Luchiari (2001, p. 109) destaca que:  
A ‘urbanização turística’ gera novas paisagens, 

consome outras, traz à cena novos sujeitos sociais, 

elimina ou marginaliza outros e redesenha as 

formas de apropriação do espaço urbano, 

substituindo antigos usos e elegendo novas 

paisagens a serem valorizadas para o lazer. A 

criação destrutiva da urbanização turística desafia 

a todo instante a sobrevivência de antigas paisagens 

e a resistência do lugar.  

 

O crescimento ordenado do território é pré-requisito básico para 

uma cidade mais sustentável. Segundo Leite (2012), os elementos 

essenciais que compõem o desenho urbano de uma cidade costeira devem 

incluir: formas de implantação de estruturas adequadas, adequações 

visual, paisagística e sonora, preexistências a manter como linha de costa 

e recursos naturais, bem como respeitar aspectos geográficos. Brorström 

(2015) ressalta que o planejamento urbano tradicional como ferramenta 

de gestão não coincide com a constante mudança e complexa dinâmica 

das cidades, sendo considerado, portanto, superficial e irracional, 

sobretudo quando se reflete sobre a realidade das cidades costeiras, que 

são, por sua essência, cidades mais vulneráveis às mudanças climáticas, 

ao uso do solo e a fruição do lazer. 

Carlisle, Johansen e Kunc (2016) explicam que a cidade turística 

costeira (ou litorânea) não é necessariamente um território espacial 

distinto que o visitante pode facilmente se atrair, mas uma coleção de 

experiências de consumo, dispersas na cidade e nos espaços públicos 

naturais e agrupados em distritos e zonas (JUDD; FAINSTEN, 1999; 

JENNINGS, 2004 citados por CARLISLE; JOHANSEN; KUNC, 2016). 

Uma cidade costeira é um conjunto de subsistemas interligados que 

coexistem e oferecem diversas atividades sociais e culturais a uma 

variedade de diferentes segmentos do mercado turístico. A cidade urbana 

costeira é, muitas vezes, vista como uma porta de entrada ou centro para 

outras atividades de turismo regional, atraindo visitantes (excursionistas 

ou turistas) (CARLISLE; JOHANSEN; KUNC, 2016) e fomentando 

fortemente a econômica local e regional.  

Nas últimas décadas, devido a relevância do turismo na economia 

mundial e no desenvolvimento direto e indireto das cidades (ONU, 2017; 
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WTO, 2017),  tem-se observado que a atividade balnear (ou de sol e praia) 

não mais existe sozinha como na antiguidade (estância balnear tradicional 

como as do Mediterrâneo) (HALL, 2001, GALE, 2005; MINISTÉRIO 

DO TURISMO, 2010), levando as cidades costeiras tradicionais a um 

declínio e oferecendo novas oportunidades para o seu desenvolvimento 

urbano e econômico (HALL, 2001; COOPER; HALL, 2008), indo ao 

encontro do conceito de cidades criativas propostas por Florida (2004). 

Mesmo assim, o elemento de referência é ainda confirmado pela 

atratividade ao mar, a praia e seus recursos adjacentes. Contudo, 

somando-se a outros elementos de atração de visitantes, a exemplo dos 

bairros culturais e criativos, beach clubs e inúmeras atividades noturnas 

(SILVA, 2013; KLUGE, 2015), como é o caso de muitas cidades da 

América Central, como Cancun – México e Punta Cana – República 

Dominicana, e da América do Sul, como Mar del Plata – Argentina e 

Balneário Camboriú - Brasil. Rojas (1989 citado por GONZÁLEZ-

PÉREZ et. al, 2016) aponta que há mais de duas décadas, o turismo é uma 

das atividades mais significativas em relação à concentração do 

desenvolvimento econômico nas principais áreas urbanas dos países do 

Caribe Oriental. O Caribe é mais dependente do turismo para sustentar os 

meios de subsistência de sua população do que qualquer outra região do 

mundo (GONZÁLEZ-PÉREZ et al., 2016).  

Em pesquisa realizada na cidade costeira turística de Bournemouth 

- litoral sul da Inglaterra, Carlisle, Johansen e Kunc (2016) concluíram 

que uma gestão baseada no planejamento estratégico com base em uma 

abordagem de sistemas combinados com outras metodologias, pode 

ajudar a identificar externalidades negativas e fornecer mecanismos de 

coordenação para futuras decisões estratégicas para o desenvolvimento 

urbano de cidades costeiras e turísticas, como é o proposto nesta tese. 

Segundo Carlisle, Johansen e Kunc (2016), o planejamento estratégico do 

turismo urbano consiste em dois processos: o planejamento espacial e o 

planejamento da demanda. O planejamento espacial envolve o 

desenvolvimento físico de cidades por engenheiros e arquitetos e deve 

estar relacionado à promoção da saúde e bem-estar, economia e estética 

das configurações urbanas. À gestão pública cabe a análise de políticas, 

que se concentram na consecução de objetivos políticos explícitos 

definidos pelas secretarias de governo de forma efetiva e eficiente 
(HEALEY, 2006). Com relação ao planejamento da demanda, Dwyer e 

Forsyth (2006 citado por CARLISLE; JOHANSEN; KUNC, 2016) 

evidenciam que existe uma variedade de técnicas estatísticas e 

econométricas simples a modernas. O planejamento estratégico do 

turismo é um planejamento baseado em cenários, que é uma das 
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ferramentas de previsão mais populares. Além disso, a abordagem 

sistêmica (PAGE, 1995; RITCHIE, 2003) precisa ser considerada ao 

analisar o futuro da cidade, combinando-a com cenários atuais para 

garantir um processo de planejamento estratégico mais holístico e 

eficiente a médio e longo prazos (SENGE, 2016). 

Segundo Simão e Partidário (2012), o planejamento estratégico no 

turismo é realizado principalmente pela gestão pública, dada a sua 

capacidade de: a) facilitar o desenvolvimento das infraestruturas; b) 

regulamentar atividades sociais; c) gerenciar o planejamento e uso do 

solo; d) definir diretrizes para melhorias contínuas na cidade; e) preservar 

o patrimônio histórico e cultural tangível e intangível, e, f) realizar a 

promoção do destino conscientemente. Em resumo, o conteúdo inerente 

ao Plano Diretor. Somente assim as cidades costeiras que se 

desenvolveram sem planejamento, não atendendo à uma configuração 

urbana qualificada podem se co-criar para uma cidade sustentável. Elas 

devem voltar-se a cenários futuros, a centrarem-se na economia solidária, 

em espaços públicos aprazíveis para todos os tipos de pessoas, a controlar 

sua capacidade de visitantes durante os picos de alta estação e, 

naturalmente, em preservar e manter os recursos naturais que, com sua 

consistente degradação, o turismo e seus visitantes acabam por deixarem 

a cidade e a procurarem locais mais atraentes e sustentáveis. No caso da 

Espanha, recentes fatos noticiados apontaram a perda de competitividade 

como destino turístico devido ao envelhecimento das infraestruturas 

turísticas e à exploração excessiva do ambiente costeiro (WORLD 

TRAVEL AND TOURISM COUNCIL, 2013). 

Com relação à dimensão humana sustentável nas cidades costeiras 

turísticas, algumas reflexões merecem atenção: - O imobiliário turístico 

tem repercutido substancialmente, ora positivamente (quando prioriza o 

planejamento coletivo qualificado dos espaços públicos), ora 

negativamente (quando ocorre uma urbanização intensa, desenfreada e/ou 

elitizada, provocando alta densidade demográfica e gargalos para a 

exclusão social e a gentrificacão) (VERA, 2008; KLUGE, 2015; WISE, 

2016).  

O turismo é considerado gerador de capital estrangeiro, elemento 

central do setor exportador, fonte de receita tributária e com grande 

capacidade de geração de empregos (CAMPOS, 2006 citado por 
GONZÁLEZ-PÉREZ et al., 2016). Por outro lado, em muitos destinos 

turísticos consolidados, os espaços de reprodução social, os 

assentamentos que surgem junto ao incremento do turismo são 

negligenciados pelos relatórios oficiais e pela gestão pública. Uma visão 

crítica em relação à precariedade da vida urbana e à crescente 
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desigualdade social nas cidades turísticas são declarações que se originam 

exclusivamente dos relatórios e pesquisas científicas, como também de 

organizações não-governamentais e movimentos sociais. Em suma, os 

destinos turísticos mais famosos de sol e praia na região do Caribe (por 

exemplo) atingem altos níveis de desenvolvimento turístico enquanto a 

urbanização da pobreza tem progredido fortemente. Neste modelo atual, 

a população carente cresce a taxas elevadas e aumenta ainda mais as 

desigualdades sociais (GONZÁLEZ-PÉREZ et al., 2016, p. 62). 

O imobiliário turístico paralelo ao crescimento da construção civil 

tem gerado receitas significativas para construtoras e sua cadeia produtiva 

nas cidades costeiras turísticas (GONZÁLEZ-PÉREZ et al., 2016). 

Contudo, esta realidade novamente recai em percepções negativas acerca 

desse modelo, onde condomínios verticais e horizontais de alto padrão 

acabam por isolar as pessoas das ruas e dos espaços públicos de 

convivência com suas estruturas privativas de lazer, o que naturalmente 

acaba sendo um privilégio das pessoas mais abastadas. Observa-se nesses 

ambientes construídos, que os moradores têm aparatos para sua distração, 

mas não têm espaços para o convívio entre pessoas heterogêneas, 

conversação, trocas culturais, e o contato com a essência da cidade 

(GEHL, 2013). Esta reflexão é, ao mesmo tempo polêmica e justificável, 

mas importante porque a criatividade somente é possível com a mente 

serena, distraída e imaginativa (DE MASI, 2000), logo, com a interação 

entre pessoas e a contemplação ao belo e à natureza (paisagem natural). 

As ruas e suas calçadas, incluindo neste caso, a orla marítima e os parques 

lineares para as cidades turísticas litorâneas, são seus órgãos mais vitais. 

Se as ruas de uma cidade parecerem interessantes, a cidade parecerá 

interessante; se elas parecerem monótonas, a cidade parecerá monótona” 

(JACOBS, 2011, p. 29). Assim se estimula a vitalidade urbana. 

A segurança pública é o ponto alto de prevalência pela escolha de 

condomínios residenciais com completa infraestrutura de lazer, uma vez 

que a violência urbana nas cidades tem se tornado um problema de ordem 

extrema, culminando, por sua vez, no “isolamento” de classes mais 

favorecidas, quando estas optam em criar vínculos familiares e viver em 

condomínios fechados, incluindo a aquisição de imóveis para segundas-

residências (SILVA; SORIANO-SIERRA, 2015, 2016). A segurança nas 

cidades costeiras turísticas é uma questão de relevância para a gestão 
pública. A atração de visitantes em períodos específicos do ano, o 

crescimento das segundas-residências, o incremento de turistas de 

nacionalidades distintas e costumes, e o relaxamento natural aos visitantes 

provocado pelo “sentimento de férias” em uma cidade turística sazonal, 

deve ter segurança pública e muitos espaços públicos espalhados pela 
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cidade. Segundo Jacobs (2011, p. 35), é inútil tentar esquivar-se da 

questão da insegurança urbana tentando tornar mais seguros outros 

elementos da localidade, como pátios internos ou áreas de recreação 

cercadas.  

As ruas, em sua visão, devem não apenas resguardar a cidade de 

estranhos que depredam: devem também proteger os inúmeros 

desconhecidos pacíficos e bem-intencionados que as utilizam, garantindo 

também a segurança deles (nesse caso, os visitantes/turistas). Nas cidades 

costeiras turísticas, a orla marítima faz o papel das ruas e deve ter a 

vigilância a que Jacobs (2011) comenta, contando, obviamente, com 

estruturas públicas construídas para garantir a segurança pública dos 

transeuntes, como iluminação, calçadas ou calçadões, bancos, 

paisagismo, etc. Deve haver, além disso, um comércio bem variado, para 

levar as pessoas a circular por todo o local (JACOBS, 2011). É o que 

decorre da maioria do centro das cidades turísticas litorâneas – o 

“centrinho da cidade” (a exemplo - Porto de Galinhas/PE e Paraty/RJ). 

Segundo Leite (2012), dessa forma, a população residente e os visitantes 

possuem maiores oportunidades para interação social, bem como uma 

melhor sensação de segurança, uma vez que se estabelece melhor o senso 

de comunidade (proximidade, mix de usos, calçadas e espaços de uso 

coletivo vivos). É a dimensão humana da sustentabilidade na cidade. 

As cidades costeiras turísticas são locais dinâmicos, o que se aplica 

a suas zonas prósperas, que propiciam solo fértil para os planos de 

milhares de pessoas (JACOBS, 2011). São ainda redutos de lazer, pela 

proximidade ao mar e à natureza. As praias como atrativo de bem-estar 

constituem ambientes convidativos para relaxamento do corpo e da mente 

e asseguram momentos memoráveis com familiares e amigos. Por tudo 

isso, as cidades costeiras e turísticas já são, involuntariamente, humanas. 

Contudo, está na governança local a responsabilidade em manter e 

melhorar o ambiente natural, os locais de permanência social, locais de 

deslocamento citadinos, comércio criativo e demais elementos que 

comprazem ao bem-estar físico e psíquico das pessoas.   

 

3.4 ESPAÇOS PÚBLICOS SOB O VIÉS DA SUSTENTABILIDADE 

URBANA 

 
Os espaços públicos (em especial ruas e avenidas) foram alvo de 

indefinições e indiferença nas décadas de 1950 e 1960, quando se deu 

início à cultura de uso dos automóveis e do modernismo ortodoxo como 

define Jane Jacobs (1961, 2011). O automóvel transformou o aspecto da 

cidade e a relação do homem com o seu ambiente urbano. Los Angeles é, 
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por excelência, a metrópole do automóvel (TUAN, 2012, p. 261). 

Segundo Ghel (2016), o uso de automóveis pela população mundial teve 

seu pico em 2009 (GLOBAL CITIES DATABASE citado por GEHL, 

2016). O carro foi criado para a Detroit de 1905 - cidade pequena no meio 

oeste americano. Ele não serve para cidades de 10 ou 20 milhões de hab., 

uma vez que, se todas ou boa parte da população usarem carro, teremos 

um congestionamento sem fim, pois “o trânsito é como água, ele vai 

aonde deixam passar”, afirma Ghel em entrevista a Folha de S. Paulo 

(2016). 

Além disso, os contatos face a face nas ruas são decisivos para o 

florescimento da vida pública, diz Jacobs (2011), pois forçam o 

aparecimento da diferença e acabam estimulando a tolerância e a 

convivência pacífica entre estranhos – em cidades turísticas isso imprime 

uma importância sem precedentes. Essa reflexão desmistifica a velha 

tradição urbana e colonial, para uma cidade mais viva, humana e 

dinâmica. A rua reflete o padrão de movimento linear dos pés e os parques 

urbanos representam a área que o olhar pode abarcar (GEHL, 2013; 

MACEDO; HADDAD, 2016). Segundo Macedo e Haddad (2016), os 

parques urbanos são elementos ativos da comunidade, proporcionando às 

pessoas local para brincar e descansar, além de estarem em contato direto 

com natureza. O acesso a parques em ambientes urbanos promove a 

equidade social e melhora a qualidade de vida dos bairros vizinhos. Neste 

contexto, a equidade social está relacionada à acessibilidade, ou seja, a 

possibilidade de caminhar (a pé) ou andar de bicicleta de casa para um 

parque público, dando às pessoas que não têm acesso a uma variedade de 

entretenimento uma opção que é um bem público e de uso comum do 

cidadão. 

Os espaços públicos verdes - incluindo parques urbanos -, 

fornecem benefícios sociais, econômicos, ambientais e de saúde para os 

residentes da cidade, desempenhando também um papel vital, 

contribuindo para a qualidade de vida no meio urbano (TZOULAS et al., 

2007). Esses espaços podem atuar, entre outros, como recursos esportivos 

e recreativos e como atraentes elementos para o desenvolvimento urbano 

(BULLOCK, 2008). Os espaços verdes também podem fornecer 

benefícios psicológicos significativos como resultado dos serviços 

ambientais associados (filtragem de ruído, purificação do ar, estabilização 
do microclima, contato com a natureza e fonte de vitamina D) e estéticas 

(diminuindo o impacto do ambiente construído em problemas 

psicológicos). Nessa estrutura, a Organização Mundial da Saúde das 

Nações Unidas encoraja os gestores locais a aumentar a implantação de 

espaços verdes urbanos em todas as cidades (WHO, 2006; GOLEMAN, 
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2012). Especificamente para o caso dos parques urbanos, seu papel na 

melhoria da saúde física e mental é substancial e inequívoca, pois podem 

proporcionar uma sensação de tranquilidade e relaxamento (KAPLAN, 

1983 citado por LATINOPOULOS; MALLIOS; LATINOPOULOS, 

2016). Isso implica na busca constante pela dignidade humana e 

humanização das cidades. 

Em contraponto, há urbanistas e profissionais em geral que se 

mostram contrários às melhorias das fraturas urbanas, especialmente a 

regeneração e revitalização urbana e a reestruturação produtiva através de 

políticas de inovação urbana (LEITE, 2012, p.82; RODRÍGUES; DI 

VIRGÍLIO, 2016). Esta posição contrária é devida ao fenômeno da 

gentrificação [que elitiza áreas baratas] (GEHL, 2016). Para Gehl (2016), 

isso não faz sentido, pois não podemos deixar as ruas feias, sujas e 

perigosas para que não se valorizem em detrimento daqueles que já se 

instalaram ali. Casgrain e Janoschka (2013) compreendem a gentrificação 

(na América Latina - devido a seus estudos e experiências), como efeito 

da dinâmica socioespacial neoliberal apoiada por variadas formas de 

deslocamento simbólico e / ou material de pessoas de baixa renda, aliada 

à exclusão da tomada de decisão política sobre o futuro da cidade. Este é 

um tema complexo e derivado das cidades humanas, sustentáveis e 

inteligentes, principalmente quando há processos de reestruturação 

urbana61. De toda forma, Rodrígues e Di Virgílio (2016) destacam como 

é importante os efeitos da colaboração entre o governo local e os 

movimentos sociais baseados na vizinhança e na participação cidadã. O 

diálogo permite a compreensão das possibilidades transformadoras de 

mutações urbanas de forma positiva, sem a exclusão social e agregando o 

sentimento de pertencimento das comunidades de baixa renda. Um 

exemplo positivo foi a regeneração urbana do bairro Floresta na cidade 

de Porto Alegre – Brasil (SILVA; BERNER; PORTO, 2016) que, além 

de inserir a comunidade local como protagonista do processo de 

regeneração urbana denominado de ‘Distrito C’, alavancou o turismo na 

localidade, a economia criativa e outros fenômenos derivados.  

A qualidade da experiência em uma cidade (turística, por 

exemplo), varia dramaticamente a depender de vários aspectos, 

sobretudo, a estética como corrobora De Masi (2000) e Tuan (2012), por 

isso, é necessário investir em processos de revitalização urbana e 
ambiental nas cidades. Os espaços públicos são espaços de todos, vitais 

                                                 
61 O que não vem ao caso discutir neste texto. A gentrificação é mais um 

fenômeno do movimento urbano moderno. É necessário, contudo, cautela e 

diálogo entre os atores sociais relevantes.  
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para a manutenção de uma cidade jovem, segura para as pessoas e, sempre 

acolhedora. Os parques, por sua vez, constituem o pulmão das cidades. 

Gehl (2016) comenta que as cidades se tornaram atraentes para as pessoas 

mais jovens – que preferem bicicleta ao carro, tomar café no centro do 

subúrbio – que estão encarecendo e tornando-se uma excelente opção de 

aproximação das pessoas, como os bulevares franceses e europeus os são. 

Ou seja, tem-se percebido uma mudança de comportamento na sociedade 

jovem do século XXI, que está optando por locais mais saudáveis e ao ar 

livre. É preciso ter políticas econômicas e não apenas urbanísticas, que 

contribuam a favor de cidades inteligentes neste sentido, é uma questão 

de interdependência para uma cidade mais humana e sustentável (NAM; 

PARDO, 2011; GEHL, 2013; LETAIFA, 2015; LATINOPOULOS; 

MALLIOS; LATINOPOULOS, 2016).  

Uma das orientações de qualquer planejador urbano moderno é a 

de misturar os usos (mistos do solo). Uma cidade mais saudável é aquela 

que torna a vida das pessoas mais fácil e sem a necessidade de uso do 

carro, ou seja, que haja comércio, escola e outros serviços básicos 

próximos às áreas residenciais (NAM; PARDO, 2011; LEITE, 2012; 

GHEL, 2013, 2016; GIFFINGER, 2014), justamente para facilitar o 

deslocamento e a vida cotidiana. 

O objetivo 11 que compõe a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável está focado na sustentabilidade das cidades, com 

desmembramento do texto integral no documento final da ONU (ONU, 

2015), com destaque para o item 11.7 que diz: - “Até 2030, os governos 

devem proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, 

inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e 
crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência (2015, p.30). 

Contudo, na Plataforma Agenda 2030 - item 11.7, não é apresentado 

nenhum indicador e menos ainda nenhuma diretriz ou proposta de ação 

para o alcance desta meta de forma pragmática62. Mas Gehl (2016) 

propõe, por exemplo, que as ciclovias devem ter um sistema conectado, 

que seja contínuo e seguro, e que o pedestre não tenha que parar no meio 

de um cruzamento. Segundo o urbanista, em Copenhague (Dinamarca), 

as mulheres são maioria entre os usuários de ciclovias. Crianças e avós 

(pessoas idosas) as usam sem medo, porque são respeitadas pelos 

condutores de veículos e pela própria estrutura construída para este fim. 
Gehl (2016) alega a importância da educação no trânsito para o ciclista e 

                                                 
62 Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Organização das Nações 

Unidas.  

http://www.agenda2030.com.br/meta.php?ods=11. Acesso em 30 jun. 2017. 

http://www.agenda2030.com.br/meta.php?ods=11
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o compartilhamento de meios de transporte de forma harmônica, onde o 

pedestre tenha prioridade.  

Logo, mais uma vez justifica-se a importância dos espaços 

públicos como viés de desenvolvimento sustentável para a promoção do 

bem-estar das pessoas nas cidades, mas, mais uma vez, com uma visão 

pragmática equânime e propostas realistas de ação. O interesse público 

determina as regras do jogo no espaço comum da cidade e assim ajuda a 

garantir às pessoas as oportunidades para o intercâmbio de mensagens 

pessoais, culturais e políticas (GEHL, 2013). Contudo, a regra do jogo 

pode ser boa ou ruim para uma sociedade capitalista. Vai depender das 

políticas públicas condizentes com o viés do ‘Desenvolvimento 

Sustentável Integral’ e da iniciativa e coragem dos gestores que estejam à 

frente da gestão das cidades em propor, principalmente, mudanças de 

comportamento. Nesse caso, sustentabilidade social, segurança, 

confiança, democracia e liberdade de expressão são conceitos-chave para 

descrever as perspectivas da sociedade vinculadas à cidade como local de 

encontro (GEHL, 2013).  

A proposta de Gehl (2013, 2016) assemelha-se muito à do ex-

prefeito de Curitiba – Paraná (Brasil) Jaime Lerner. Curitiba se 

notabilizou pelos seus corredores e pontos de embarque e desembarque 

de ônibus (os BRTs), assim como pela diversidade e quantidade de praças 

e parques verdes públicos espalhados pela cidade. O incentivo ao uso e a 

permanência das pessoas em praças aprazíveis, calçadões e outros 

espaços de lazer (feiras noturnas ao ar livre também são destaques nas 

praças de Curitiba) trazem benefícios notórios à cidade, mas 

principalmente à saúde das pessoas que vivem nela (MACEDO; 

HADDAD, 2016). 

Macedo e Haddad (2016) afirmam que uma distribuição igualitária 

de parques em uma cidade é um bom exemplo de equidade espacial. Além 

disso, por meio deles, as cidades podem melhorar a qualidade de vida de 

seus cidadãos priorizando o acesso ao espaço aberto, diminuição da 

poluição do ar, independentemente da renda da comunidade pertencente 

ao bairro, como mencionam Who (2006) e Latinopoulos; Mallios e 

Latinopoulos (2016). A cidade de Curitiba é internacionalmente 

reconhecida como modelo de planejamento urbano neste sentido 

(MACEDO, 2004; MACEDO; HADDAD, 2016). 
Em 2014, 54% da população mundial vivia em áreas urbanas, com 

projeção de crescimento para 66% em 2050 (ONU, 2017). Em 2030, são 

estimadas 41 megalópoles com mais de 10 milhões de hab. Considerando 

que a pobreza extrema muitas vezes se concentra nestes espaços urbanos, 

as desigualdades sociais acabam sendo mais acentuadas e a violência se 
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torna uma consequência das discrepâncias no acesso pleno à cidade. 

Transformar significativamente a construção e a gestão dos espaços 

urbanos é essencial para que o desenvolvimento sustentável seja 

alcançado, especialmente quando se tem ‘vazios urbanos’ em grande 

concentração nas cidades. Antes de ser uma questão de planejamento 

urbano, é uma questão de saúde pública, de dignidade humana e de 

direitos humanos (BRASIL, 2000). 

Temas intrinsecamente relacionados à urbanização, como 

mobilidade, gestão de resíduos sólidos e saneamento, estão incluídos nas 

metas do ODS 11, bem como o planejamento e aumento de resiliência dos 

assentamentos humanos, levando em conta as necessidades diferenciadas 

das áreas rurais, periurbanas e urbanas. O objetivo 11 está alinhado à 

Nova Agenda Urbana, acordada em outubro de 2016, durante a III 

Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento 

Urbano Sustentável (ONU, 2017). 

 

3.4.1 Legislação que subsidia a qualificação dos espaços públicos 

urbanos das cidades brasileiras 

 

Esta seção tem por objetivo demonstrar algumas das leis que regem 

e organizam a cidade em relação aos espaços de interesse desta pesquisa, 

ou seja, os espaços públicos de permanência e deslocamento das cidades 

costeiras, notadamente sob os preceitos de uma cidade humana e 

sustentável. A intenção aqui exposta, não é exaurir o leitor com o 

detalhamento das leis citadas, mas sim levantar apontamentos de que suas 

diretrizes são claramente evidenciadas na pesquisa, seja na teoria, seja na 

pesquisa empírica, ao entrevistar e dialogar com os entrevistados das três 

cidades analisadas, mas que, infelizmente, nem todas as pessoas tem 

conhecimento e informação acerca delas (e outras, naturalmente). 

 

3.4.4.1 Estatuto da Cidade – Lei n.10.257, de 10 de julho de 2001 

 

O Estatuto da Cidade é a denominação oficial da Lei 10.257 de 10 

de julho de 2001, que regulamenta o capítulo "Política urbana" 

da Constituição Brasileira. O Estatuto criou uma série de instrumentos 

para que a cidade pudesse buscar seu desenvolvimento urbano, sendo o 
principal o Plano Diretor, que deve articular a implementação de planos 

diretores participativos, definindo uma série de instrumentos urbanísticos 

que têm no combate à especulação imobiliária e na regularização 

fundiária dos imóveis urbanos seus principais objetivos. Além de definir 

uma nova regulamentação para o uso do solo urbano, o Estatuto prevê a 
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simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, de 

modo a aumentar a oferta de lotes, e a proteção e a recuperação do meio 

ambiente urbano. No tocante a esta Tese, cabe citar o Art. 2o da referida 

lei, que trata dos elementos discutidos teoricamente e interpretados nas 

cidades de análise: 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

mediante as seguintes diretrizes: 

 
I – Garantia do direito a cidades sustentáveis, 

entendido como o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à 

infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 

e futuras gerações. 

II – Gestão democrática por meio da participação 

da população e de associações representativas 

dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de 

planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano. 

III – Cooperação entre os governos, a iniciativa 

privada e os demais setores da sociedade no 

processo de urbanização, em atendimento ao 

interesse social. 

IV – Planejamento do desenvolvimento das 

cidades, da distribuição espacial da população e 

das atividades econômicas do Município e do 

território sob sua área de influência, de modo a 

evitar e corrigir as distorções do crescimento 

urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 

ambiente. 

VIII – Adoção de padrões de produção e 

consumo de bens e serviços e de expansão urbana 

compatíveis com os limites da sustentabilidade 

ambiental, social e econômica do Município e do 

território sob sua área de influência. 

XII – Proteção, preservação e recuperação do 

meio ambiente natural e construído, do 

patrimônio cultural, histórico, artístico, 

paisagístico e arqueológico. 

XIII – Audiência do Poder Público municipal e 

da população interessada nos processos de 

implantação de empreendimentos ou atividades 
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com efeitos potencialmente negativos sobre o 

meio ambiente natural ou construído, o conforto 

ou a segurança da população. 

XIX – Garantia de condições condignas de 

acessibilidade, utilização e conforto nas 

dependências internas das edificações urbanas, 

inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço 

dos trabalhadores domésticos, observados 

requisitos mínimos de dimensionamento, 

ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade e 

qualidade dos materiais empregados.  

 

É evidente que todas as diretrizes citadas no Art. 2o do Estatuto da 

Cidade, instrumentalizam de forma irrefutável a gestão pública municipal 

no planejamento e gestão dos espaços públicos de permanência e 

deslocamento das cidades (brasileiras, neste caso), garantindo a dignidade 

e o bem-estar de todos os cidadãos. Contudo, o que se percebe não é a 

ausência de legislação, mas sim a carência de fiscalização. Premissa esta 

corroborada por unanimidade de todos os entrevistados da pesquisa.  

O Estatuto da Cidade foi um marco positivo institucionalizado 

como lei que rege e organiza os interesses coletivos das cidades (áreas 

rurais, urbanas e periurbanas). Ele é de fácil entendimento e compreensão, 

contudo, não tem sido implementado de forma legítima e satisfatória 

quanto ao direito do cidadão. Além dessas diretrizes, toda a Lei 10.257 é 

de interesse desta Tese, porque a subsidia em seus objetivos e discussões, 

até mesmo levando em consideração a referência basilar ser um modelo 

europeu. Por motivos óbvios, ela não é discutida (e nem apresentada) na 

sua integralidade, mas citada em seus principais artigos e diretrizes (no 

texto e nos roteiros de entrevista). 

 

- Plano Diretor 

 

O Art. 182 da Constituição Federal de 1988 determina que plano 

diretor é o instrumento que define a função social da Propriedade Urbana 

que só viria a ser regulamentado pela Lei 10.257, de 10 de julho de 2001 

- o Estatuto da Cidade.  

O Art. 39. do Estatuto da Cidade cita o Plano Diretor – A 

propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 

assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 

qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 

econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2o desta Lei. 
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Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Os 

municípios com mais de 20 mil habitantes e os municípios localizados em 

regiões metropolitanas e aglomerações urbanas que não tinham plano 

diretor aprovado na data de entrada em vigor da Lei 10.257, deveriam 

fazê-lo em até cinco anos, prazo que, posteriormente, foi prorrogado para 

30 de junho de 2008. O Estatuto da Cidade também determinou que a lei 

que instituísse o plano diretor deveria ser revista, pelo menos, a cada dez 

anos. A revisão do plano pode ser feita pela própria equipe da Prefeitura 

Municipal, com recursos materiais próprios. Há também a possibilidade 

de contratação de um terceiro, mediante licitação. Nada impede que a 

revisão possa ser feita uma empresa privada com "expertise" em Direito 

Ambiental, Direito Urbanístico, ou por um profissional de notórios 

conhecimentos na área. Em quaisquer das situações a coordenação da 

revisão será sempre do Executivo Municipal. Pela Lei 10.257, também 

incorre em improbidade administrativa, o Prefeito que impedir ou 

deixar de garantir alguns requisitos no processo de revisão do plano 

diretor, quais sejam: a promoção de audiências públicas e debates com 

a participação da população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade, a publicidade quanto aos documentos e 

informações produzidos e o acesso de qualquer interessado aos 

documentos e informações produzidos. Em resumo o plano diretor é o 

instrumento que o Poder Público Municipal dispõe para implementar 

a "Cidade Sustentável". 

 

3.4.4.2 Política Nacional de Mobilidade Urbana – Lei n.12.587, de 03 de 
janeiro de 2012 

 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana é o instrumento da 

política de desenvolvimento urbano de que tratam o inciso XX do art. 21 e 

do art. 182 da Constituição Federal, objetivando a integração entre os 

diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e 

mobilidade das pessoas e cargas no território do município. Parágrafo 

único: a Política Nacional a que se refere o caput deve atender ao previsto 

no inciso VII do Art. 2o e no § 2o do art. 40 da Lei no 10.257, de 10 de 

julho de 2001 (Estatuto da Cidade).  
Em seu Art. 2o, a Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por 

objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a 

concretização das condições que contribuam para a efetivação dos 

princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, 
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por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional 

de Mobilidade Urbana. 

Em seu Art. 5o, a Política Nacional de Mobilidade Urbana está 

fundamentada nos seguintes princípios:  

 
I - Acessibilidade universal. 

II- Desenvolvimento sustentável das cidades, nas 

dimensões socioeconômicas e ambientais. 

III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte 

público coletivo. 

IV - Eficiência, eficácia e efetividade na prestação 

dos serviços de transporte urbano. 

V - Gestão democrática e controle social do 

planejamento e avaliação da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana. 

VI - Segurança nos deslocamentos das pessoas. 

VII - Justa distribuição dos benefícios e ônus 

decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços. 

VIII - Equidade no uso do espaço público de 

circulação, vias e logradouros.  

IX - Eficiência, eficácia e efetividade na circulação 

urbana.  

 

O Art. 7o determina os seguintes objetivos da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana: 
I - Reduzir as desigualdades e promover a inclusão 

social.  

II - Promover o acesso aos serviços básicos e 

equipamentos sociais. 

III - Proporcionar melhoria nas condições urbanas 

da população no que se refere à acessibilidade e à 

mobilidade.  

IV - Promover o desenvolvimento sustentável com 

a mitigação dos custos ambientais e 

socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e 

cargas nas cidades.  

V - Consolidar a gestão democrática como 

instrumento e garantia da construção contínua do 

aprimoramento da mobilidade urbana.  

 

O plano é um mecanismo de planejamento de deslocamento nas 

cidades brasileiras e envolve os serviços de transporte público, áreas de 

estacionamento, circulação viária e acessibilidade para pessoas com 

deficiência. Os municípios que não tenham elaborado o Plano de 
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Mobilidade Urbana até a data de promulgação da Lei 13.406/2016, que 

modifica a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012), 

terão o prazo máximo de 6 (seis) anos de sua entrada em vigor para 

elaborá-lo (2022), findo o qual ficam impedidos de receber recursos 

orçamentários federais destinados à mobilidade urbana, até que atendam 

à exigência desta Lei.  

Da mesma forma que a Lei 10.257/2001, a Lei 12.587/2012 é de 

interesse desta Tese, porque a subsidia em seus objetivos no domínio 

“mobilidade” e nos espaços públicos de deslocamento e permanência das 

cidades. A cidade (analisada) que mais se adequa à Política de Mobilidade 

Urbana é Balneário Camboriú (SC), porém, além de ser obrigatoriedade 

do município, suas diretrizes facilitam a implementação da lei e 

implantação das vias de acordo com a mesma. Novamente cabe reiterar 

que falta fiscalização no controle da aplicação da lei.  

 

3.4.4.3 Resolução do Conselho Nacional de Trânsito no 495, de 05 de 

julho de 2014 

 

Revogado pela Resolução CONTRAN nº 738 de 06 de setembro 

de 2018, dispõe sobre a padronização e melhorias das vias públicas e de 

circulação de pedestres, considerando: 

- A necessidade de melhoria das condições de acessibilidade, 

conforto e segurança na circulação e travessia dos pedestres nas vias 

públicas; 

- A necessidade de propiciar aos condutores maior visibilidade da 

travessia de pedestres; 

- A necessidade de padronização das soluções de engenharia de 

tráfego, conforme determina o Art. 91 do CTB dispõe sobre as diretrizes 

da citada resolução. 

Nos seus oito artigos, são apresentadas as diretrizes que compete 

ao município cumprir para atender aos objetivos da resolução, dentre elas: 

normatização das faixas elevadas para travessia de pedestres, rampas de 

acesso a faixa elevada, calçadas, piso tátil de alerta, meio fio e outros 

elementos condizentes às vias públicas de circulação.  

Novamente cabe reiterar que falta fiscalização no controle da 

aplicação desta resolução, ao menos nas cidades investigadas. A 
resolução CONTRAN 495 não é conhecida por uma relevante parcela dos 

representantes da gestão pública e nem mesmo a norma ABNT 

9050/2015. Isso imprime falta de informação e conhecimento por parte 

de técnicos e profissionais que atuam na gestão urbana da cidade.  
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3.4.4.4 Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, Lei no 7.661, de 16 

de maio de 1988, regulamentado pelo Decreto no 5.300, de 07 de 

dezembro de 2004 

 

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC foi 

instituído pela Lei nº. 7.661 em 1988 (D.O.U., 1988) e regulamentado em 

2004 por meio do Decreto nº 5.300 (D.O.U., 2004). O PNGC é 

coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e tem como um 

dos objetivos principais o ordenamento dos usos na zona costeira visando 

a conservação e proteção dos recursos costeiros e marinhos. O processo 

de gestão da zona costeira é desenvolvido de forma integrada, 

descentralizada e participativa, sendo que a responsabilidade de 

formulação e implementação dos planos regionais e locais de 

gerenciamento costeiro é atribuída aos estados e municípios costeiros 

(OLIVEIRA; NICOLODI, 2012). O PNGC visa orientar a utilização 

racional dos recursos na zona costeira de forma a contribuir para elevar a 

qualidade de vida de sua população, e, também, a proteção do seu 

patrimônio natural, histórico, étnico e cultural. A zona costeira do Brasil 

é constituída pelo mar territorial e pelo conjunto dos territórios dos 

municípios litorâneos.  

De acordo com o Decreto n.5.300/2004 (D.O.U., 2004), a gestão 

da orla marítima tem como objetivo planejar e implementar ações nas 

áreas que apresentem maior demanda por intervenções na zona costeira, 

a fim de disciplinar o uso e ocupação do território. Dispõe ainda que o uso 

e ocupação da orla marítima devem ser compatibilizados com o 

Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC) ou outros 

instrumentos similares de ordenamento do uso do território. 

Segundo Oliveira e Nicolodi (2012), dentre o contexto legal que 

envolve a aplicação dos instrumentos previstos para a gestão costeira, 

como o PNCG, destaca-se uma peculiaridade da orla marítima de natureza 

jurídica: sua dominialidade, em grande parte, pertence à União, 

entretanto, sujeita aos instrumentos de ordenamento municipal decorrente 

do Estatuto das Cidades. 

Assim como os demais, este é mais um instrumento normativo que 

deve ser seguido para fins de orientação e ordenação do território, no caso 

em específico, das cidades costeiras. O Projeto Orla (ação integrada entre 
o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria do Patrimônio da União, 

visa otimizar o ordenamento dos espaços litorâneos sob domínio da 

União, no caso em questão a orla, aproximando as políticas ambiental, 

urbana e patrimonial), fora tema de interesse da Tese, em identificar se as 
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cidades analisadas haviam implementado o Projeto Orla. Infelizmente 

nenhuma delas o teve, nitidamente por falta de articulação. 
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4 CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS  

 
“Temos que fazer consideravelmente mais sobre 

sustentabilidade e também sobre saúde. Essas são 

fortes motivações para novos modos de olhar para 

as cidades” 

Jan Gehl 

 

“O homem é um animal social e, através da 

história, a maior alegria do homem foi encontrar 

pessoas” 

Jan Gehl 

 

4.1 SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO EM CIDADES 

INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

O termo "cidade inteligente" ou “smart city” é pouco discutido sob 

uma abordagem holística pela comunidade técnica e, também, pela 

comunidade científica, ao menos até meados do ano 2000. A maioria das 

publicações imprime características específicas de diferentes campos do 

conhecimento, perpassando pelo desenvolvimento urbano, uso de 

tecnologias, sustentabilidade, estratégias de negócios. É um conceito 

difuso e adotado de maneiras que nem sempre são consistentes e / ou 

compreensíveis. Não há um único modelo de enquadramento da cidade 

inteligente e sustentável (GIFFINGER; GUDRUN, 2010; ALBINO; 

BERARDI, DANGELICO, 2015; HU, 2015). 

Dificilmente encontram-se estudos que enfatizam a temática 

“Smart City” por meio de uma abordagem multidisciplinar, devido à 

dificuldade em originar propostas capazes de fomentar a sustentabilidade 

econômica, social, ambiental e humana das cidades de uma só vez. Uma 

cidade sustentável é muito mais do que um desejável conjunto de 

construções e tecnologias sustentáveis. Ela deve incorporar parâmetros de 

sustentabilidade no desenvolvimento urbano público e privado, nas 

políticas públicas, nas diretrizes de gestão dos espaços públicos, saúde e 

habitação dignas, como, também, na mudança de comportamento das 

pessoas por meio do conhecimento, discernimento, hábitos e atitudes 

(PAN, 2010; LEITE, 2012; CAPRA, LUISI, 2014). 

Segundo Pan (2010), o foco para a gestão de cidades sustentáveis 

é uma das estratégias propostas para um futuro sustentável, mais saudável 

e humanizado, reduzidas ao contexto específico dos ambientes urbanos. 

Para fazer recomendações neste sentido, conselhos compostos por 

profissionais de diferentes formações (equipes multidisciplinares) devem 
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identificar quais são os sistemas de classificação (modelos) e qual sua 

relevância para o fortalecimento da competitividade urbana em um 

processo de aprendizagem (GIFFINGER; GUDRUN, 2010), mas que vise 

sobretudo, a qualidade de vida dos habitantes.  

Paralelamente aos muitos conceitos relacionados com as cidades 

inteligentes e sustentáveis (como já citados nesta Tese), há uma série de 

sistemas de classificação estabelecidos e implementados em diferentes 

contextos de cidades, em vários países do mundo. Entre os exemplos 

significativos estão o Índice de Cidades Sustentáveis do Reino Unido 

(AERON-THOMAS et al., 2009 citado por PAN, 2010), SustainLane 

(2008), US City Sustainability Rankings, Canadian Sustainable Cities 

Ranking (CORPORATE KNIGHTS, 2009 citado por PAN, 2010) e as 

Cidades Inteligentes Europeias (GIFFINGER et al., 2007; 2013, 2014, 

2015). Muitos mais existem na prática, em associação com outros 

conceitos semelhantes. Pan (2010), em estudo comparativo acerca desses 

sistemas de classificação explica que, muito embora eles e seus resultados 

sejam sedutores sob o ponto de vista estratégico, sua validade e 

confiabilidade raramente foram examinadas, ao menos cientificamente e 

publicamente. O autor descreve sucintamente as diferenças dos quatro 

sistemas de classificação pesquisados por ele, os quais fornecem 

informações sintéticas acerca dos mesmos. O Quadro 5 fornece o 

detalhamento dos sistemas, e o Quadro 6 apresenta as variáveis analisadas 

por eles (sistemas de classificação).  

 
Quadro 5 – Detalhamento dos sistemas de classificação de Cidades Sustentáveis. 

Fonte: Atualizado de Pan (2010), 2019. 
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O Quadro 6 demonstra as áreas de conhecimento, produção e 

recursos em que as cidades foram analisadas. Percebe-se notavelmente, 

quando comparados, como o European Smart Cities Model é o mais 

completo, ordenado, multidisciplinar e atualizado. Além disso, dentre os 

quatro tipos de modelos, o UK Sustainable Cities Index junto ao 

European Smart Cities são os únicos que avaliam a qualidade de vida dos 

habitantes, mas ainda de forma muito superficial.  
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Quadro 6 – Categorias/fatores/indicadores adotados nos sistemas de 

classificação de Cidades Sustentáveis.  

 
Fonte: Pan, 2009. 
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Uma breve descrição dos Sistemas de Classificação é apresentada 

a seguir, segundo Pan (2010), com exceção do European Smart Cities 
Model que se enquadra em uma seção à parte (item 4.1): 

 

- UK Sustainable Cities Index 

 

O Índice de Cidades Sustentáveis do Reino Unido é um sistema de 

classificação para as 20 maiores cidades britânicas, desenvolvido pelo 

Fórum para o Futuro desde 2007. As cidades foram identificadas usando 

dados da população do Office for National Statistics e a disponibilidade 

de conjuntos de dados, muitos dos quais são provenientes das autoridades 

locais. A avaliação é realizada utilizando-se os escores agregados com 

base no desempenho dessas cidades contra 13 indicadores agrupados em 

três aspectos: ambiente, qualidade de vida e avaliação do futuro. No 

entanto, este sistema não inclui indicadores que representam edifícios e 

construções que tenham uma influência significativa no ambiente da 

cidade. E também não demonstra indicadores qualitativos. 

 

- UK Sustainable Cities Ranking 

 

O Sistema de Classificação das cidades sustentáveis do Reino 

Unido foi desenvolvido usando uma combinação de pesquisa primária e 

secundária dirigida por SustainLane (2008). O sistema visa melhorar a 

compreensão de como cada cidade deve atuar no futuro, o qual é 

quantificada por indicadores de qualidade de vida para os cidadãos e 

segurança econômica, social e ambiental. O sistema classifica as 50 

cidades mais populosas do Reino Unido, com base em seu desempenho 

contra 16 indicadores. O estudo rastreia as mesmas fontes de dados que 

em anos anteriores e é complementado por uma nova métrica de 

abastecimento de água para 2008. A inclusão das cidades foi baseada na 

população medida pelo US Census Bureau. Os dados e informações 

dessas cidades são extraídos de pesquisas e entrevistas de 2007-2008 e de 

fontes disponíveis e publicadas no período de 2002 a 2008.  

 

- Canadian Sustainable Cities Ranking 

 

O Sistema de Classificação das cidades sustentáveis do Canadá foi 

desenvolvido pela Corporate Knights desde 2007, que mede a 

sustentabilidade relativa das 17 cidades canadenses mais populosas. Este 

sistema define a sustentabilidade como a capacidade de os indivíduos e 

comunidades prosperarem sem contribuir para a degradação progressiva 
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dos sistemas humanos e naturais dos quais dependemos. O sistema mede 

a sustentabilidade urbana em cinco parâmetros: integridade ecológica, 

prosperidade econômica, governança e capacitação, infraestrutura e 

ambiente construído e bem-estar social, que incluem 57 indicadores no 

total.  

Os sistemas de classificação de cidades tornaram-se, nos últimos 

anos, uma ferramenta de gestão importante e eficiente, como afirmam 

Giffinger e Gudrun (2010). Para os autores, os principais benefícios 

estratégicos são:  

 

1. Investimentos externos devido ao conhecimento de suas 

oportunidades, como localização geográfica.  

2. Guia para as cidades avaliarem seus pontos fortes e pontos 

fracos (Análise SWOT).  

3. Clareza na definição de objetivos e estratégias para o 

planejamento a médio e longo prazos, assim como a visão 

acerca da sustentabilidade de seu sistema urbano.  

 

À medida que as cidades enfrentam uma concorrência crescente e 

rápidas mudanças em seu desenvolvimento urbano, torna-se importante o 

aumento do capital intelectual e territorial por meio dos processos de 

aprendizagem, como enfatiza Senge (2016). Assim, estes devem ser uma 

parte integrante de qualquer abordagem de planejamento estratégico, 

como apontam Giffinger e Gudrun (2010) e Senge (2016). No entanto, 

poucas são as pesquisas que têm sido realizadas sobre a metodologia dos 

sistemas de classificação e sua importância para diferentes atores ou, 

quanto ao seu impacto em diferentes questões do planejamento urbano 

(GIFFINGER; GUDRUN, 2010; PAN, 2010). Uma das características 

dos sistemas é apontada por Fertner et al. (2007). Eles definem três 

aspectos distintivos pelos quais os sistemas de classificação das cidades 

podem ser comparados e classificados:  

 

a) Objetivo: O objetivo do sistema de classificação somente é 

relevante quando alcança aspectos como público-alvo, 

escala espacial e pelos fatores (ou variáveis) a serem 

analisados. 
b) Metodologia: A metodologia não inclui apenas a forma de 

coleta e processamento de dados, mas deve adotar como 

primeiro passo a limitação das cidades examinadas no 

sistema de classificação. 
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c) Disseminação: A forma como os resultados são avaliados, 

interpretados e apresentados é crucial para a disseminação 

do conhecimento.  

 

A título de curiosidade, Londres foi classificada como a quinta 

cidade mais sustentável do mundo no Índice de Cidades Sustentáveis 

Arcadis de 2016. As dez cidades que compõem a relação são, nessa 

ordem: 1. Zurique (Suíça), 2. Cingapura, 3. Estocolmo (Suécia), Viena 

(Áustria), Londres (Inglaterra), Frankfurt (Alemanha), Seul (Coreia do 

Sul), Hamburgo (Alemanha), Praga (República Tcheca), Munique 

(Alemanha).  

O Sistema de Classificação European Smart Cities obteve a 

seguinte relação: 1. Luxemburgo (Luxemburgo), 2. Aarhus (Dinamarca), 

3. Umeaa (Suécia), 4. Eskilstuna (Suécia), 5. Aalborg (Dinamarca), 6. 

Jönköping (Suécia), 7. Odense (Dinamarca), 8. Jyväskylä (Finlândia), 9. 

Tampere (Finlândia), 10. Salzburgo (Áustria). O European Smart Cities 

classificou setenta e sete cidades de médio porte na Europa, sendo as dez 

primeiras acima mencionadas, com predominância para as situadas nos 

países Suécia e Dinamarca. 63 

 

4.1.1 Modelo European Smart Cities 

 

O Sistema de Classificação desenvolvido por pesquisadores da 

Universidade de Viena, denominado “Cidades Inteligentes Europeias”, ou 

European Smart Cities é reconhecido por apresentar aos gestores, 

múltiplas características como base para a discussão estratégica de 

desenvolvimento de cidades (GIFFINGER; GUDRUN, 2010). O modelo 

proposto por Giffinger et al. (2007) é o único sistema de classificação de 

cidades inteligentes, entre os pesquisados para esta Tese, que compõe a 

variável ‘turismo’ em um de seus domínios (GIFFINGER et al., 2007; 

                                                 
63 Uma diferenciação entre as duas entidades de pesquisa é que a primeira 

Arcadis (fundada em 1888), com sede em Amsterdã/Holanda é uma empresa 

privada de consultoria que atua em 70 países, inclusive no Brasil, gerando 

aproximadamente € 3,4 bilhões em receitas/ano. A European Smart Cities é 

um programa do Departamento de Planejamento Espacial da Universidade 

Tecnológica de Viena, formada por pesquisadores notórios. Ainda que não seja 

intencional, é notável o tipo de pesquisa e seu resultado, uma vez que a primeira 

agrupa cidades turísticas e globalmente reconhecidas, enquanto a segunda 

agrupa cidades com critérios previamente determinados e pouco conhecidas 

(mundialmente).  
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PAN, 2010; SILVA; SORIANO-SIERRA, 2015). Isso implica em uma 

coerência teórica e pragmática acerca do que se pretende para o 

planejamento e gestão de cidades costeiras com vocação ou potencial para 

o turismo. Neste caso, o turismo se sobressai como uma das variáveis mais 

importantes da inteligência das cidades costeiras turísticas, uma vez que 

contribui consubstancialmente para o bem-estar das pessoas e abarca uma 

gama de benefícios sociais, econômicos e ambientais para as cidades e 

seus habitantes, se gerido com consciência, responsabilidade e 

fiscalização, comprometimento pelos gestores e o engajamento da 

comunidade. Marsal-Llacuna, Colomer-Llinàs e Meléndez-Frigola 

(2014) identificam a atração turística, a coesão social e o entretenimento 

como indicadores de Vida Inteligente para o universo do conceito de 

‘cidades inteligentes’.  

O conceito de cidades inteligentes propostos por Giffinger et al. 

(2007) satisfaz a seguinte premissa: toda cidade pode ser considerada 

inteligente quando apresenta bom desempenho em domínios relevantes 

do desenvolvimento urbano, baseados na combinação inteligente de 

atividade de cidadãos pró-ativos, independentes e conscientes de seu 

papel na sociedade. Para Giffinger et al., “inteligente” implica no 

conhecimento implícito ou explícito dos cidadãos e demais stakeholders 

em melhorar o desempenho das cidades em diferentes aspectos, sobretudo 

humano e digno para seus habitantes. Segundo Giffinger et al. (2007), 

foram criados seis atributos que consagram as cidades em inteligentes, as 

quais devem apresentar bom desempenho de uma forma prospectiva. 

Estes atributos são: economia, pessoas, governança, mobilidade, meio 

ambiente e vida “inteligentes” -, construídas sob a combinação 

inteligente de cidadãos engajados e independentes. Giffinger et al. 

expõem ainda que o ‘processo ou caminho’ do desenvolvimento desses 

atributos é decisivo para uma cidade tornar-se inteligente, as quais devem 

se preocupar com pesquisas futuras, buscando inovação e criatividade 

para uma governança inteligente. A Figura 16 ilustra os seis atributos, 

também denominados de ‘domínios’. Cabe explicar que as cores 

presentes nas figuras do modelo European Smart Cities aqui apresentadas 
são as mesmas derivadas de seu modelo original (GIFFINGER et al., 

2007).  
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Figura 16 – Atributos para uma cidade inteligente. 

 
                   Fonte: Giffinger et al., 2007. 

 

De acordo com o sistema de classificação European Smart Cities, 

seus objetivos foram definidos com base em dois critérios: as cidades 

devem ser de tamanho médio e devem apresentar dados acessíveis e 

relevantes. Em termos práticos, as cidades selecionadas para a pesquisa 

na Europa foram aquelas que: 

 

• Apresentaram população urbana entre 100.000 e 

500.000 hab. (consideradas de médio porte); 

• Tem instalada em seu território pelo menos 1 

universidade (este fator exclui cidades que não detém 

produção de conhecimento intelectual); 

• Apresenta área de captação inferior a 1.500.000 

habitantes (este fator exclui cidades que são dominadas por 

uma cidade maior). (GIFFINGER et al., 2007). 

 

Dessa forma, são apresentadas diferentes estratégias urbanas para 

direcionar o capital territorial por meio de processos de aprendizagem 

baseados nos resultados da Smart City (GIFFINGER; GUDRUN, 2010). 

Esta é a única maneira de garantir uma via de desenvolvimento 



178 
 

sustentável para as cidades, enquanto ao mesmo tempo, garantir que elas 

vão manter o seu papel crucial como o berço de ideias e liberdade 

individuais (CARAGLIU; DEL BO; NIJKAMP, 2011). 

Por isso, justifica-se a importância em construir diretrizes com base 

em modelo conceitual já implementado em inúmeras cidades de médio 

porte, mas sobretudo, em ‘criar’ ‘formas’ viáveis de implementação de 

ações que visem o alcance da inteligência e da sustentabilidade de uma 

cidade. Conforme os sistemas de classificação analisados por Pan (2010), 

eles “apenas verificam”, por meio de indicadores, se as cidades são ou 

não consideradas inteligentes dentro de determinado domínio. Então, há 

de se pensar no modo inverso, tal como “uma logística reversa”, onde, 

para a verificação da inteligência de uma cidade, é necessário apontar às 

pessoas que gerem ou pretendem geri-la “o que fazer” e “como fazer” 

para chegar à inteligência64 almejada por todos os atores sociais e, não 

apenas, por uma minoria da sociedade. Sendo assim, o modelo European 
Smart Cities se consagra como o mais adequado para a proposta de 

diretrizes presente nesta tese, cujos domínios ‘meio ambiente e vida 

inteligente’ criados e defendidos por Giffinger et al. (2007) apresentam 

um padrão de uso totalmente novo para os espaços públicos (GHEL, 

2013).  

  

4.1.1.1 Modelo European Smart Cities: domínios e variáveis 

 

O sistema European Smart Cities construído por Giffinger et al. 

para classificar cidades de médio porte em cidades inteligentes, apresenta 

seis atributos (nomeados nesta Tese de Domínios) e, 33 Fatores 

(nomeadas nesta Tese de Variáveis)65. Cada domínio é subdividido em 

variáveis, compondo ao todo 33. As variáveis são ainda inerentes ao 

contexto em que se enquadra o domínio. Domínios e variáveis são 

                                                 
64 Nesta Tese, quando se aborda o termo inteligência incluem-se sustentabilidade 

e humanização.  

 
65 Domínios ao invés de atributos porque compreende-se que o termo ‘domínio’ 

se adequa mais claramente ao contexto do escopo. Neste caso, a acepção 

‘domínio’ pode ser compreendida pela supremacia de uma área de 

conhecimento em detrimento de outra, inclusive, enquadrando-se a uma 

taxonomia no tocante aos demais domínios e, também com relação às variáveis. 

Variáveis ao invés de fatores porque constituem aspectos discerníveis em um 

objeto de estudo através dos valores que assumem, ou seja, enquadram-se no 

quesito taxonomia da mesma forma que os domínios, porém em uma escala 

inferior e, submissa a eles. 
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expostos na Figura 18 e 19 (modelo original – em inglês) e (modelo 

traduzido – em português), respectivamente. Cabe lembrar que o modelo 

proposto por Giffinger et al. (2007) refere-se ao desenvolvimento de 

indicadores baseados nos domínios (atributos) e variáveis (fatores) 

ilustrados nas Figuras 18 e 19.  

Nesta Tese, a proposta apresentada (defendida) é para o 

desenvolvimento de um framework para apoiar a gestão e o uso dos 

espaços públicos de permanência e deslocamento das cidades, em espaços 

mais humanizados, com desdobramentos em estratégias e diretrizes - com 

abordagem qualitativa, baseadas igualmente nos mesmos domínios e 

variáveis propostas por Giffinger et al. 
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Figura 17 – Atributos e fatores de uma cidade inteligente – quadro teórico 

original. 

 
Fonte:  Giffinger et al., 2007, p.12. 
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Figura 18 – Domínios e variáveis de uma cidade inteligente - quadro teórico 

traduzido 

 
Fonte:  Traduzido de Giffinger et al., 2007, p.12. 

 

De acordo com a proposta de Giffinger et al. (2007; 2014), os seis 

domínios ilustrados na Figura 18, são definidos como: 
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1. Economia Inteligente: inclui fatores que envolvem toda a 

competitividade econômica de uma cidade, incluindo inovação, 

empreendedorismo, registro de marcas, produtividade e 

flexibilidade do mercado de trabalho, bem como a integração 

com o mercado internacional. Inclui ainda a imagem econômica 

que a região possui, seus símbolos, a capacidade que a cidade tem 

de se transformar, adequando-se às novas oportunidades, 

tecnologias e desafios; além da inserção nacional e internacional 

das suas empresas. 

 

2. Pessoas Inteligentes: inclui um nível satisfatório de qualificação 

e/ou educação dos cidadãos, qualidade das interações sociais em 

relação à integração com o ambiente urbano (espaços públicos), 

e a disposição das pessoas para se abrir ao mundo “exterior”. O 

capital humano e social são elementos indispensáveis para a 

construção de uma região inteligente. Em termos práticos, é 

necessário formar, atrair e reter pessoas qualificadas, com 

diferentes culturas e competências, especialmente 

empreendedores e profissionais ligados à economia criativa. 

Uma região inteligente é povoada por pessoas capazes, 

inventivas e criativas (FLORIDA, 2010). É ainda uma região que 

busca a tolerância e a diversidade – nacionalidades, classes 

sociais, etnias, crenças, estilos de vida, formação acadêmica e 

profissional. Essa dimensão deve propiciar a cooperação 

permanente entre os habitantes para a criação e a inovação 

intelectual.  

 

3. Governança Inteligente: compreende aspectos de participação 

política, facilidade e acesso aos serviços públicos para os 

cidadãos, e o funcionamento da administração pública, com o 

engajamento da população. A população é engajada e usa das 

esferas políticas e não políticas para chamar a atenção de 

problemas e reivindicar soluções. Contudo, em muitos casos, as 

soluções surgem da própria sociedade e são implementadas 

mesmo sem o apoio formal do governo.  

 
4. Mobilidade Inteligente: inclui facilidades e acesso à 

acessibilidade local e internacional, assim como a 

disponibilidade de tecnologias de informação e comunicação e 

de sistemas de transporte modernos e sustentáveis. Diz respeito 

também à mudança de cultura, hábitos e estratégias que a cidade 
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e sua população usam para realizar deslocamentos de pessoas. 

Refere-se à gestão da oferta de meios de transporte, com alta 

disponibilidade, pontualidade, conforto e eficiência. Ainda é 

inteligente, morar perto de tudo ou ter tudo por perto e poder se 

locomover a pé; veículos não motorizados como bicicleta, no 

lugar de transporte motorizado; dispor de transporte coletivo ao 

invés do coletivo; incentivar o uso de veículos compartilhados, 

não poluentes, etc.  

 

5. Meio Ambiente Inteligente: deve apresentar condições naturais 

atraentes para todo tipo de cidadão (residentes e visitantes), como 

clima, espaço verde, organização. Fatores como poluição e a 

gestão de recursos naturais estão na pauta para a proteção do 

ambiente. A educação ambiental dos habitantes busca fomentar 

hábitos de consumo de produtos e serviços locais e de apelo 

ecológico, mas principalmente a mudança dos padrões de 

consumo. Segundo Cheng e Xie (2011), uma “eco-smart city” é 

primeiramente um meio natural de vida, harmonioso e saudável. 

Em segundo, é um meio ambiente artificial com alto grau de 

integração com o ambiente natural. Em terceiro lugar, não é 

apenas um portador de alta tecnologia, mas também uma 

incubadora de elevada cultura e consciência ecológica. 

 

6. Vida Inteligente: compreende vários aspectos sobre o que se 

almeja e, como uma cidade deve se preparar para propiciar 

qualidade de vida para as pessoas, como cultura, saúde, 

segurança, habitação, turismo, etc. É um lugar vibrante, com 

grande e diversificada oferta de lazer, entretenimento e convívio 

social. É um lugar ‘legal’ para se morar perto de pessoas 

criativas, empreendedoras e inovadoras, e incentiva e promove a 

convivência e a troca de conhecimentos, informações e ideias 

entre seus habitantes, quer seja através de espaços públicos 

(praia, calçadões, praças, ruas exclusivas para pedestres) ou 

privados (cafés, escritórios de co-working). Um lugar inteligente 

que proporciona uma vida inteligente é um lugar hospitaleiro, 

com atrativos turísticos, entretenimento, mas que também utiliza 
ferramentas e ações para melhorar a qualidade de vida de seus 

moradores, como segurança e saúde.  

 



184 
 

Em síntese, o estudo liderado pela Universidade Tecnológica de 

Viena, sob a tutela do pesquisador Dr. Rudolf Giffinger, salienta que 

sistemas de classificação que visam diagnosticar as cidades, 

especialmente as europeias, demonstraram um boom notável na última 

década, atraindo por sua vez, a atenção de gestores, arquitetos e urbanistas 

dentre outros profissionais. Em estudos comparativos, as cidades são 

avaliadas e classificadas de acordo com suas diferentes características 

econômicas, sociais e geográficas, a fim de revelar os melhores (e os 

piores) rankings quanto à qualidade de vida ou às condições favoráveis 

de investimentos e competitividade da economia local (GIFFINGER et 

al., 2014). Mas quase não se observou nesses estudos (teóricos) atenção 

quanto à qualidade de vida das pessoas no tocante a dignidade humana, 

bem-estar e inclusão social, altruísmo e compaixão.  

Essa tendência aumenta a importância de características locais 

específicas, que proporcionam vantagens comparativas que competem 

por empresas globais cada vez mais flexíveis e inovadoras, assim como 

investidores, turistas e a prospecção de capital intelectual, tecnológico e 

financeiro (PARKINSON et al. 2003; GIFFINGER et al., 2003 citado por 

GIFFINGER et al., 2007). Diante desse desenvolvimento, a 

competitividade urbana e as correspondentes abordagens estratégicas 

tornam-se importantes esforços da política urbana, mas, reiterando, com 

o foco no bem-estar de todas as pessoas.  

 

4.2 QUADRO CONCEITUAL: DOMÍNIOS E VARIÁVEIS COMO 

SUBSÍDIOS PARA AS ESTRATÉGIAS E DIRETRIZES 

PROPOSTAS PELO FRAMEWORK HUGEP 
 

A Figura 20 apresenta as variáveis presentes no modelo European 
Smart Cities selecionadas para o desenvolvimento da pesquisa de tese, 

respectivamente dentro de cada um dos seis domínios. Sendo assim, as 

variáveis - escolhidas com base na literatura sobre cidades inteligentes e 

sustentáveis -, forneceram subsídios para a construção dos roteiros de 

entrevistas, que foram realizados com os atores relevantes das cidades 

selecionadas, bem como para a elaboração das estratégias do framework 

HUGEP.  

Primeiramente, as estratégias foram elaboradas tendo como aporte 
conceitual as variáveis selecionadas e ilustradas na Figura 19, enquanto 

que as diretrizes e propostas de ações foram construídas baseadas em todo 

arcabouço teórico e, principalmente, como resultado da codificação do 

conhecimento proveniente dos discursos dos atores relevantes (DSCs). 
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 Figura 19 – Seleção das variáveis do European Smart Cities adotadas na Tese. 

 
    Fonte: Autora, 2019. 
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Para cada domínio do modelo European Smart Cities, foram 

escolhidas variáveis que apresentam coesão e coerência teórica e 

pragmática com a proposta do framework HUGEP, ou seja, especialmente 

no tocante à construção das estratégias e diretrizes. Para cada domínio e 

respectivas variáveis, ilustrados em ‘quadros’, coube sua devida 

justificativa, a fim de esclarecer de forma clara a predileção de tais 

variáveis, o que não significa, por sua vez, que em outras pesquisas ou, 

na construção de novas diretrizes, não se possa inserir outras ou mais 

variáveis.  

O modelo proposto é altamente flexível, tendo sua ênfase maior na 

metodologia empregada. De toda forma, as variáveis selecionadas foram 

discutidas no referencial teórico desta Tese, cada qual em seu capítulo, e 

de forma não-linear, não havendo a necessidade em exaurir o leitor acerca 

dos mesmos assuntos. Por ora, cabe sim, uma leitura não-linear do 

trabalho, para que se possa compreender essa sincronia entre os campos 

do conhecimento e a forma como fora desenvolvida a pesquisa.  

Em suma, julga-se que toda cidade inteligente e sustentável, como 

bem definem Giffinger et al. (2007, 2014) e Giffinger e Gudrun (2010), 

deve criar instrumentos eficazes para dirigir os processos econômicos, 

sociais e espaciais nas cidades. O modelo European Smart Cities e outros 

desenvolvidos por Instituições de Pesquisa de todo o mundo, assim como 

aqueles adaptados para as realidades nacionais, regionais e locais, 

apresentam diferentes estratégias urbanas que visam, acima de tudo, 

direcionar o capital territorial por meio de processos de aprendizagem 

baseados na participação cidadã e nos resultados das smart cities. 

 

4.3 PROPOSIÇÃO DE TAXONOMIA DOS DOMÍNIOS (EUROPEAN 

SMART CITIES) PARA A CONSTRUÇÃO DO FRAMEWORK 
HUGEP 

 

O objetivo de uma taxonomia é criar uma classificação hierárquica, 

onde processos tendem a seguir uma ordenação do conhecimento, uma 

lógica conceitual. Sendo assim, existem muitos instrumentos para apoiar 

o planejamento de cidades, a estruturação, a organização, a definição de 

objetivos instrucionais e a escolha de instrumentos de avaliação - de 

diretrizes, por exemplo (BRASIL, 2000; ALLIANCE, 2005; CARTER et 
al., 2013).  Ferraz e Belhot (2010) explicam que a Taxonomia de Bloom é 

um desses instrumentos cuja finalidade é auxiliar na identificação e na 

declaração dos objetivos ligados ao desenvolvimento cognitivo que, no 

contexto de seu artigo, engloba a aquisição do conhecimento, 
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competência e atitudes, visando facilitar o planejamento do processo de 

ensino e aprendizagem. (FERRAZ; BELHOT, 2010). 

Dessa forma, construiu-se uma taxonomia que busca ilustrar a 

hierarquia dos domínios e variáveis do modelo European Smart Cities 

para o desenvolvimento do framework como resultado da Tese (Figura 

20). Nela, apresenta-se o nível de hierarquização dos domínios a serem 

tidos como prioridade na elaboração de diretrizes e propostas. Uma vez 

que se prioriza determinadas áreas para o planejamento dos espaços 

públicos no contexto das cidades costeiras, não significa que as demais 

sejam menos importantes, mas sim, que é necessário lançar os olhos para 

aspectos mais urgentes (prioritários), neste caso, a qualidade de vida do 

espaço e das pessoas apresentam maior relevância.    
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Figura 20 – Taxonomia de domínios e variáveis do modelo European Smart 

Cities para a consolidação do framework HUGEP. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

A construção da taxonomia priorizou os domínios que se 

enquadram no objetivo geral desta Tese, ou seja, na perspectiva humana 

e ambiental dos espaços públicos das cidades costeiras turísticas. Dado 

esse motivo, os domínios ‘vida inteligente’ e ‘meio ambiente inteligente’ 

aparecem no topo da Figura 20, razão pela qual deve-se priorizar as 

estratégias e diretrizes com o foco nas pessoas e no espaço público 

(deslocamento e permanência). Assim, compreende-se que os demais 

domínios estão intrinsecamente atrelados à busca pela qualidade de vida, 

do ambiente e das pessoas, em especial a acessibilidade, (a segurança e a 



189 
 

educação)66. Economia, mobilidade e governança são, neste caso, 

considerados pontos de apoio aos domínios vida, meio ambiente e pessoas 

inteligentes.  

 

 

                                                 
66 Estes aparecem entre parênteses por não comporem domínios específicos, mas 

são designados como de importância semelhante aos demais. No capítulo 10, 

segurança e educação foram sugestões de inclusão no atual modelo European 

Smart Cities. 
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5 METODOLOGIA  

 
“Praticar uma disciplina é ser um eterno aprendiz. 

Quanto mais aprendemos, mais nos 

conscientizamos de nossa ignorância. Não existe 

um estado permanente de excelência”. 

Peter M. Senge 

 

“[...] um tecido intrincado composto de minúsculos 

fios, muitas cores, diferentes texturas e várias 

misturas de material. Este tecido não é explicado 

com facilidade ou de forma simples [...]”. Assim é 

a pesquisa qualitativa. 

John W. Creswell 

 

“A falta de disciplina intelectual não só se 

manifesta por um obscuro ecletismo, [...], mas 

também como uma exposição metafísica e 

mecânica das ideias [...] isolando os conceitos, 

tornando-os alheios à realidade social”. 

 

“O trabalho disciplinado permite-nos “estar 

conscientes” das classes de problemas que 

estamos enfrentando, se essenciais ou 

secundários”. 

Augusto N. S. Trivinõs 

 

5.1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

 

A ciência tem o papel de construir um conjunto metódico de 

conhecimentos obtidos mediante a observação, a aplicação de variáveis, 

conceitos, experimentos, etc. Junto a isso, reconhecer o papel e a 

experiência do pesquisador, como protagonista do processo de 

investigação científica. Esses elementos devem alinhar-se a objetividade, 

a racionalidade e a ética, visando a construção de um conhecimento 

sólido, recorrendo à filosofia para disciplinar o trabalho intelectual 

(HUGHES, 1980; MORGAN, 1980; TRIVIÑOS, 1987; CRESWELL, 

2014). Dessa forma, é possível compor subsídios teóricos para sustentar 

a investigação científica e alcançar a disciplina intelectual referendada por 

Triviños (1987), nas ciências sociais. 

No campo da filosofia deve-se analisar os tipos de conexão entre 

as “coisas”. As conexões podem apresentar argumentos adicionais quanto 

à sua natureza (emoções, fatos psíquicos e a coletividade). Estas 
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afirmações compreendem o que determina a ontologia (aquilo que existe, 

o ser das “coisas”) e a epistemologia, que apresenta um conceito mais 

prático, pois se justifica por questões a respeito dos fatos, mais digna de 

confiança e menos exposta a emoções, pois determina como o 

conhecimento é gerado, o pragmatismo (HUGHES, 1980). 

A epistemologia do conhecimento demonstra, ao longo da história, 

uma evolução gradativa na amplitude de conhecimentos gerados, assim 

como a ruptura com padrões rigidamente concebidos no passado. Platão 

já defendia a ideia de integração dos campos do conhecimento. Para ele, 

era imprescindível reconhecer a Dialética67, a Física e a Ética como 

disciplinas que pudessem consagrar e se correlacionar em prol de uma 

educação mais sistêmica. A educação formal e a pesquisa disciplinares 

somente se instituíram de fato no século XIX em decorrência das rupturas 

epistemológicas e da especialização crescente, devido em grande parte à 

Revolução Industrial. Todavia, somente no século XIX, é que houve de 

fato, a fragmentação disciplinar, quando Augusto Comte apoiado na 

abordagem positivista e na sociedade industrial estabelece uma nova 

estrutura que foi amplamente difundida no mundo Ocidental, 

organizando-a em Ciências Fundamentais, Ciências Descritivas e 

Ciências Aplicadas (SOMMERNAM, 2008). 

No que concerne à pesquisa acadêmica científica, em meados do 

século XX, começaram a aparecer propostas que buscavam compensar a 

hiperespecialização disciplinar e propunham-se níveis de cooperação 

entre disciplinas, com a finalidade de resolver problemas causados pelo 

desenvolvimento tecnológico e, sobretudo, pela ausência de diálogo entre 

os saberes. Estas propostas foram chamadas de multidisciplinares e 

pluridisciplinares e depois de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 

como relata Sommerman (2008). 

Atualmente - século XXI, sabe-se que a hiperespecialização é vista 

por parte da sociedade (Universidades e Organizações Produtivas) como 

uma inflexibilização do conhecimento, onde questões como 

“multifuncionalidade”, “currículo integrador”, “melhores práticas”, 

“aprendizagem colaborativa”, “visão sistêmica da vida” denotam a busca 

frequente e permanente pela inter, multi e transdiciplinaridade, dando 

lugar a uma nova sociedade – a “Sociedade do Conhecimento”, com 

mudanças profundas em paradigmas e estruturas obsoletas. É, a partir 
desta reflexão, que esta Tese tem seu escopo de conhecimento justificado. 

Sua estrutura teórica, metodológica e pragmática demonstra que 

conhecimentos distintos provenientes de diferentes ciências devem 

                                                 
67 Necessidade de argumentação entre ideias e fatos.  
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interagir sem fronteiras, dando lugar à abordagem sistêmica, à visão 

unificada dos problemas sociais, a atitudes sensíveis e comportamentais 

do indivíduo, para que somente assim, o “olhar” sobre uma sociedade 

complexa possa ser compreendida.  Uma cidade, por exemplo, como 

organização complexa, dotada de inúmeros sub-sistemas devem ser foco 

de atenção por pesquisadores sociais na atualidade, na busca permanente 

em minimizar problemas de diversas esferas na urbe, principalmente nas 

questões sociais, ambientais e urbanas (ONU, 2018). Esta analogia ao 

estudo das cidades confirma que o “conhecimento científico aplicável” só 

existe com contexto, seja econômico, científico, social, cultural, político, 

ambiental, sendo a perspectiva sistêmica uma revolução no campo do 

conhecimento humano, e ainda nos dias atuais percebida como um 

desafio.  

Fialho, Perassi e Remor (2014) elucidam que a ordenação 

epistemológica evidencia a legitimidade dos procedimentos 

metodológicos e valida logicamente os resultados das pesquisas. Logo, a 

definição de recortes, o estabelecimento de limites teórico-

metodológicos, a escolha das técnicas para coleta e análise de dados são 

necessários para verificar as possibilidades da percepção humana para a 

ciência social. O termo método, muito comumente utilizado nos estudos 

científicos, provém do latim ‘methodus’ e do grego ‘methodos’, que 

designa “caminho”, representando “ao longo do caminho” (JAPIASSU; 

MARCONDES, 1990). No campo científico significa o percurso da 

investigação e a estrutura para a formulação de pressupostos e hipóteses 

da pesquisa. O método científico representa uma maneira particular de 

adquirir conhecimento a respeito dos fenômenos naturais e sociais, o que 

ocorre em vários estágios (CAPRA; LUISI, 2014). Saccol (2009) 

apresenta os vários elementos que devem estar presentes em uma pesquisa 

(Figura 21) segundo a definição das dimensões ontológica, 

epistemológica, paradigmática, dos métodos e, por fim, das técnicas de 

coleta e análise de dados. Essa forma de estruturação demonstra ser clara 

e de fácil compreensão para uma pesquisa qualitativa, cujos métodos se 

correlacionam pela triangulação.  
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Figura 21 – Dimensões ou níveis de definição de uma pesquisa científica. 

 
Fonte: Adaptado de Saccol, 2009 citado por Da Silva, 2012. 

 

Tendo em vista os preceitos científicos sobre metodologia de 

pesquisa como os citados por Saccol (2009), Fialho, Perassi e Remor 

(2014) e Creswell (2014), a metodologia da tese é demonstrada de forma 

sumariada, por meio de uma representação mental, assim como outros 

“mapas mentais” construídos para possibilitar maior compreensão da 

pesquisa. Creswell (2014) denomina de “estrutura global” os vários 

delineamentos para o planejamento de uma pesquisa qualitativa. Logo, a 

estrutura global presente na tese está disposta da seguinte maneira: 

paradigma epistemológico dominante; classificação da pesquisa; 

procedimentos metodológicos; referência conceitual e, resultados. 

Segundo Senge (2016), os modelos mentais são imagens que 

influenciam nossa forma de ver o mundo e agir. São pressupostos para a 

ação. Dessa forma, as figuras que ilustram e descrevem as etapas 

metodológicas da pesquisa visam, antes de tudo, problematizar as ações 

de pesquisa por meio de imagens e possibilitar uma visão unificada da 

tese. Compreende-se que assim, tem-se um domínio maior acerca do que 

se pretende “fazer” e “como fazer” para se alcançar o objetivo geral do 

estudo. Neste trabalho, como se trata de uma tese de doutorado, seus 
resultados vão além da apresentação das análises de dados coletados no 

campo, mas compõe também, a construção de um framework, com sua 

estruturação pragmática (estratégias, diretrizes e propostas de ação). A 

Figura 22 ilustra a Metodologia de Pesquisa da tese. 
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Figura 22 – Metodologia da Tese. 

 
Fonte: Autora, 2019.  
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5.2 CONCEPÇÃO PARADIGMÁTICA DA PESQUISA 

 

À luz da ciência, a epistemologia do conhecimento sugere que o 

pesquisador adote uma visão de mundo como ponto de partida para a 

investigação dos fenômenos sociais a fim de disciplinar o trabalho 

intelectual (TRIVIÑOS, 1987). Padrón Guíllen (2007) explica que todo 

pesquisador inclui sentimentos e intuições na sua visão de mundo, 

implicando algumas vezes em preconceitos sobre o que é conhecimento 

científico e suas vias legítimas de produção e validação. Morgan (1980) 

elucida que para compreender a natureza da ortodoxia68, deve-se entender 

primeiramente a relação entre os modos específicos de teorização e 

pesquisa e as visões de mundo a que elas refletem. Na ciência social, a 

visão de mundo está fundamentada nas escolas de pensadores teóricos que 

mantém o mesmo pensamento acerca da realidade social, também 

denominado de ‘paradigmas’. 

Para Lewis e Grimes (1999, p. 35), paradigmas referem-se “às 

premissas, práticas e acordos compartilhados numa comunidade 

científica, com o intuito de legitimar alternativas menos convencionais”. 

Kunh (1970 citado por PADRÓN GUÍLLEN; 2007, p. 156) refere-se a 

um “conjunto conectado de crenças ou suposições, ou ainda uma postura 

de disposições sobre a natureza e organização do mundo juntamente com 

as crenças sobre a melhor forma de investigá-lo”. Segundo Lincoln e 

Guba (2000), o termo “paradigma” é entendido como um conjunto de 

crenças que orienta a ação (ação da pesquisa), na busca de uma 

investigação disciplinada.  Gressler (2003), Capra e Luisi (2014) 

corroboram acrescendo uma visão contemporânea, quando enfatizam que 

a cada dia, novos paradigmas são criados ou passam por quebras de 

rupturas revolucionárias, devido às mudanças socioeconômicas, culturais, 

científicas e tecnológicas pelas quais passa a humanidade. 

Burrel e Morgan (1979 citado por MORGAN, 1980) criaram um 

quadrante com quatro amplas visões de mundo representadas pela 

natureza da ciência – dimensão subjetiva-objetiva e a natureza da 

sociedade – dimensão da mudança por regulação (Figura 23). Cada um 

desses quatro paradigmas (funcionalista, interpretativista, humanista 

                                                 
68 Ortodoxia é a condição de cumprimento absoluto com todas as decisões, 

preceitos e ideais de certo padrão ou dogma considerado tradicional, de modo 

rigoroso e rígido. Para os pensadores ortodoxos, a visão apresentada pela 

ortodoxia é tida como a única correta, pois seria baseada em princípios 

metafísicos e científicos. 
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radical e estruturalista radical) representa uma rede de escolas de 

pensamentos diferentes, entretanto, compartilham pressupostos 

fundamentais sobre a natureza da realidade de que tratam. 

 
Figura 23 – Quadrante de Morgan. 

 
Fonte: Adaptado de Morgan, 1980. 

 

A visão de mundo de um pesquisador está fundamentada ao 

paradigma epistemológico que melhor representará os pressupostos de 

sua investigação científica. Esta premissa seguramente possibilita nortear 

os procedimentos metodológicos segundo as abordagens e perspectivas 

da ciência, trazendo inevitavelmente aporte da filosofia para a construção 

teórica acerca de fenômenos da realidade social. O aporte ao método 

científico desta Tese está embasado ao paradigma filosófico 

interpretativista, representado na Figura 23 por uma estrela de cinco 

pontas.  

 

5.2.1 Paradigma positivista, interpretativista e teoria da 

complexidade 

 

O positivismo teve seu início no século XIX, com Augusto Comte, 

mas suas raízes podem ser encontradas no empirismo, já na antiguidade. 

Suas bases são sistematizadas, seguramente, nos séculos XVI, XVII e 

XVIII, com Bacon, Hobbes e Hume, como expõe Trivinõs (1987). No 

positivismo clássico, uma das ideias de Comte era a submissão da 

imaginação à observação (TRIVINÕS,1987). Para Comte, o positivismo 

proclama como função essencial da ciência sua capacidade de prever. “O 

verdadeiro espírito positivo consiste em ver para prever”. Sendo assim, 
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ele assinala cinco acepções para a palavra positivo: real, útil, certo, 

positivo e organizado. 

Uma das características marcantes do positivismo é considerar a 

realidade como sendo formada por partes isoladas, de fatos atômicos, 

segundo a expressão de Russell e Witgenstein (atomismo lógico). Esta 

visão isolada dos fenômenos sociais, na prática da pesquisa social, fez 

com que os pesquisadores realizassem estudos desvinculados de uma 

dinâmica ampla, sem aprofundar as causas (HUGHES, 1980). Minayo 

(2010) afirma que a principal influência do positivismo nas ciências 

sociais está na utilização da filosofia e dos conceitos matemáticos para a 

explicação da realidade, pois os fundamentos da pesquisa quantitativa são 

os próprios princípios clássicos utilizados nas ciências da natureza. 

O paradigma epistemológico positivista traz consigo a abordagem 

quantitativa para descrever os métodos e técnicas de pesquisa. A 

abordagem quantitativa estabelece hipóteses que exigem uma relação de 

causa e efeito e sustenta suas conclusões em dados estatísticos, 

comprovações e testes matemáticos (GRESSLER, 2007). Para a autora, 

os critérios de cientificidade deste modelo consistem na demonstração e 

na lógica matemática. Além disso, valoriza o controle acerca das técnicas, 

o quantitativo nas modalidades de coleta de dados e informações e, a 

neutralidade científica (GRESSLER, 2007). 

 

A abordagem interpretativista, ao contrário das características 

essenciais do paradigma positivista, elenca o estudo das ciências sociais 

de modo mais subjetivo, dando maior valor a qualidade das ações do 

sujeito e objeto inseridos na realidade social. Morgan (1980, p. 26) 

descreve o paradigma interpretativista enfatizando que “o mundo social 

possui uma situação ontológica duvidosa e de que o que passa por 

realidade social não existe em sentido concreto, mas é produto da 

experiência subjetiva e intersubjetiva dos indivíduos”. 

Hughes (1980) menciona a “empatia” e a “reconstrução 

imaginativa” do observador (pesquisador/cientista) na análise da pesquisa 

subjetiva dos seres humanos, pois por meio de suas experiências pessoais, 

o pesquisador tem condições de avaliar / analisar com maior segurança a 

realidade apresentada. É também uma questão de percepção. Alguns 

filósofos como Weber e Rickert referenciado por Hughes (1980) 
aceitavam as dicotomias entre as ciências (naturais e sociais), porém 

reconheciam que, embora não fosse objetiva, a abordagem interpretativa 

deveria ser considerada científica tanto quanto a positivista, pois 

demandava métodos científicos para seu esclarecimento na sociedade 

científica. Assim, Dilthey e Weber aceitaram a importância da 
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"compreensão interpretativa" como a forma distintiva do conhecimento 

nas ciências sócio-históricas. 

No campo da filosofia sob a ótica de Triviños (2011), o idealismo 

subjetivo (aqueles que acreditam na consciência do sujeito, existir 

significa ser percebido), a fenomenologia é o ponto de discussão que se 

traduz num paradigma da abordagem interpretativa. Brentano - filósofo 

idealista austríaco, conceitua a fenomenologia como a “intencionalidade”, 

onde a “psique está dirigida para algo, sendo sempre intencional” 

(TRIVIÑOS; 2011, p. 42). Enquanto Triviños (2011) intitula de 

“intencionalidade”, Hughes (1980) denota de “observação” o papel do 

pesquisador, para desvendar o que os membros de uma dada sociedade 

fazem ou fizeram. Este ressalta ainda que na realidade social estudada, os 

atores tenham uma concordância cognitiva substancial entre eles, 

propiciando um resultado mais homogêneo. 

Minayo (2010) esclarece que, em oposição ao positivismo, a 

sociologia compreensiva responde diferentemente à questão qualitativa, 

pois coloca como tarefa mais importante das ciências sociais a 

compreensão da realidade humana vivida socialmente. O conceito central 

da sua ideia é o significado, nas suas diferentes manifestações, tais como: 

fenomenologia, etnometodologia e interacionismo simbólico. De acordo 

com Gressler (2007), a abordagem qualitativa, premissa do paradigma 

interpretativista, não emprega instrumentos estatísticos como base do 

processo de análise, logo não envolve manipulação de variáveis e estudos 

experimentais. Seu objetivo está em considerar todos os componentes de 

uma dada situação em suas interações e influências recíprocas, numa 

visão holística dos fenômenos.  

 

A teoria da complexidade proposta por Kunh (2007) demonstra 

uma orientação paradigmática adequada à investigação social, mas coloca 

em destaque alguns pensamentos do século XVII, onde faz suposições de 

que o mundo é linearmente melhor organizado e cognocível de uma forma 

objetiva, como a visão científica daquela época, comparando às visões de 

mundo de Galileu, Descartes e Newton. 

Heylighen (1988) assevera que a palavra “complexo” tem sua 

origem em latim, complexus, que significa “enrolado”, “torcido”, “junto”. 

Assim, entende-se que, para existir complexidade, é necessário que aja 
duas ou mais diferentes partes ou elementos; e que as partes ou elementos 

sejam conectados por várias vias sendo sua separação difícil. Para Morin 

(1998) a palavra complexidade trata de duas situações. A primeira é a de 

um quebra-cabeça com uma infinidade de peças e a segunda a classe de 

fenômenos, para os quais a ideia-chave é a interação. Em resumo, a 
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complexidade aparece, à primeira vista e de modo efetivo, como 

irracionalidade, incerteza, confusão e desordem. 

Observa-se que na visão da Kuhn (2007), a complexidade oferece 

um rico conjunto de princípios organizados para compreender a natureza 

da inter-relação humana. Agostinho (2003) enfatiza que a ‘Teoria da 

Complexidade’ ainda está em processo de construção. Não se sabe ao 

certo em que situação se aplica ou em que casos ela pode ser útil. Porém, 

mesmo assim, acredita-se que as pesquisas sobre complexidade são 

capazes de elucidar muita coisa que acontece no mundo real.  

Morin (2008) quando cita as fragilidades do conhecimento 

humano, ressalta que o pensamento complexo é capaz de tratar da 

interdependência, da multidimensionalidade e do paradoxo. Em outros 

termos, a complexidade não é somente problema de objeto de 

conhecimento, mas também questão de método de conhecimento 

apropriado ao objeto. Assim, o pensamento complexo leva a estabelecer 

uma necessária comunicação entre o conhecimento epistemológico, 

relativo ao conhecimento científico e os conhecimentos adquiridos pelas 

ciências cognitivas. 

Kiel e Elliott (1996, p. 2 citado por KUHN; 2007, p. 159) passaram 

a afirmar que "estes estudos mostram que a não-linearidade, a 

instabilidade e a incerteza são componentes essenciais na evolução de 

processos do sistema natural”. No contexto atual das divergências e 

convergências de conhecimentos, os fenômenos sociais foram e 

continuam sendo estudados através de perspectivas interdisciplinares e 

multidisciplinares. Mesmo assim, Kunh (2007) salienta que a 

complexidade não é vista como uma abordagem interdisciplinar, mas sim 

como um pacote paradigmático, uma orientação estratégica, tendo suas 

metáforas abrangência em todas as disciplinas. 

 

5.2.2 Paradigma adotado: interpretativista 

 

Morgan (1980) contribui com a ciência a partir da estruturação das 

organizações segundo a “visão de mundo” do pesquisador, e dentre os 

paradigmas elencados por ele, a abordagem interpretativista, que 

apresenta caráter meramente subjetivo é o adotado para o 

desenvolvimento desta tese, como já citado. 
O paradigma interpretativista compreende o estudo das ciências 

sociais numa perspectiva subjetiva do fenômeno social, sugerindo maior 

valorização à qualidade das ações do sujeito. Morgan (1980) ensina que 

o teórico social interpretativista busca compreender o processo pelo qual 

as múltiplas realidades surgem, se sustentam e se modificam. Ele assevera 
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que o conhecimento científico é tão problemático quanto o conhecimento 

do senso comum, já que este faz parte da essência da interpretação, que é 

conhecer e compreender a realidade social.  

Segundo Capra e Luisi (2014), este paradigma está fundamentado 

no estudo da consciência, como a análise da experiência de primeira 

pessoa. Edmund Husserl foi o fundador dessa nova visão da ciência, então 

denominado de “fenomenologia”. Para Husserl, a preocupação central da 

fenomenologia é o exame disciplinado da experiência, e sua expectativa 

era a de estabelecer uma parceria entre a ‘ciência da experiência com as 

ciências naturais’. 

Dilthey (1833-1911) citado por Hughes (1980) defendia a ideia de 

que o conhecimento de pessoas só poderia ser obtido por meio de um 

procedimento interpretativo, fundamentado na recriação imaginativa das 

experiências de outros. Tendo em vista essa perspectiva, a experiência 

humana adquire uma relevância significativa para a investigação de 

fenômenos da realidade social (SANTO NETO, 2000). Sob tal contexto, 

o ponto fundamental deste paradigma, segundo Hughes (1980) é o 

comportamento do sujeito por meio de estímulos, promovendo a interação 

com o pesquisador. O conhecimento das “mentes das pessoas” pode ser 

analisado sob vários aspectos, utilizando-se de inúmeros métodos, 

inclusive para se obter um resultado objetivo.  

Em síntese, a constituição do paradigma interpretativista - com 

vistas ao estudo dos fenômenos humanos e sociais -, surgiu como 

consequência às limitações do paradigma positivista. Enquanto este busca 

estudar as “coisas” e preocupa-se, em primeira instância, em descrevê-las 

e classificá-las com precisão; o paradigma interpretativista atribui valor à 

compreensão dos significados atribuídos pelos atores sociais às suas 

ações, o estudo do fenômeno em seu acontecer natural e sua abordagem 

holística (MARTUCCI, 2000). Esses significados são também, frutos da 

percepção – instrumento valioso para criação do conhecimento (SANTO 

NETO, 2000; TUAN, 2012). Capra e Luisi (2014), assim como outros 

cientistas, perceberam ao longo dos últimos trinta anos que a ciência tem 

passado por uma crise de percepção, o que, segundo eles, trata-se de uma 

visão de mundo obsoleta, uma percepção inadequada da realidade. E 

talvez por isso, a principal fenda dos problemas atuais da humanidade (a 

INSUSTENTABILIDADE em todas as suas nuances) esteja nesta 
“percepção” “caricaturada”. 

A interpretação do conhecimento, por meio das experiências e 

percepções pessoais, condizentes à gestão sustentável das cidades 

costeiras turísticas, pressupõe um dos objetivos da pesquisa. Para atingi-

lo, foram adotadas as seguintes técnicas de coleta de dados: a entrevista 
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semiestruturada, a observação espontânea da cidade e seus espaços 

públicos e, a coleta de dados visuais, amparadas pelo paradigma 

interpretativista.  

A abordagem sistêmica, compreendida por uma visão não linear 

das “coisas”, justifica também o estudo das cidades como uma rede 

complexa e dinâmica, cujos padrões de relações são inseparáveis, como 

enfoca os domínios do modelo adotado para esta Tese – o European Smart 
Cities. Finalmente, as pessoas constituem o cerne da pesquisa, e para 

adentrar em suas realidades e experiências é necessário construir um 

contexto de total confiança entre elas, confiança plena e alta solidariedade 

e empatia. Somente assim, as pesquisas no campo da ciência social 

alcançam o significado almejado.  

 

5.3 CLASSIFICAÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

As pesquisas científicas são classificadas metodologicamente a 

partir de diversos critérios. Isso é importante para obter uma visão 

ampliada da investigação, seus delineamentos e caminhos a seguir. É um 

processo formal e sistemático do método científico. A seguir, apresenta-

se a classificação adotada. 

Em relação à finalidade, justifica-se como pesquisa aplicada e 

propositiva, cujo interesse está na “aplicação, utilização e consequências 

práticas dos conhecimentos obtidos” (GIL, 2012, p. 27). Ainda que se 

caracterize em uma pesquisa de caráter subjetivo, Triviños (2011) ensina 

que toda filosofia procura elaborar verdades de cunho objetivo, para que 

se tenha aplicabilidade e viabilidade dos achados para a sociedade. Seu 

caráter propositivo visa, sobretudo, “propor algo”, ou seja, implica no 

direcionamento claro e objetivo de instrumentos, meios e outras formas 

de melhorar processos, por exemplo. Nesta Tese, a proposição de um 

framework com desdobramentos em estratégias, diretrizes e propostas de 

ação visa humanizar os espaços públicos das cidades costeiras turísticas. 

Em relação à abordagem ou natureza dos dados, esta é uma 

pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa está no mesmo nível das 

mais rigorosas abordagens quantitativas e não deve ser encarada como um 

substituto fácil para um estudo “estatístico” ou “quantitativo” 

(CRESWELL, 2014). Consiste ainda em uma pesquisa rigorosa e 
demorada. Neste tipo de investigação, a base de dados incide em textos e 

imagens complexos, presumindo ao pesquisador uma tarefa desafiadora e 

intensa (TAYLOR; BOGDAN, 1997; MERRIAN, 1998). Quando se 

busca conhecer percepções e valores referentes a um dado fenômeno por 

meio das pessoas, o importante é estabelecer um ótimo canal de 
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comunicação, predisposto de confiança e interesse, conhecido como 

rapport (TAYLOR; BOGDAN, 1997; CRESWELL, 2014).  

Segundo Le Compte e Schensul (1999), Hatch (2002) e Marshall e 

Rossman (2010) citados por Creswell (2014), a pesquisa qualitativa 

apresenta características importantes, que devem ser ressaltadas para sua 

melhor compreensão e reconhecimento. São elas: 

a) É conduzida em um ambiente natural; 

b) Baseia-se no pesquisador como instrumento-chave na 

coleta de dados (a interação social é essencial); 

c) Envolve o manuseio de múltiplos métodos; 

d) Envolve raciocínio complexo que circula entre o 

dedutivo e o indutivo; 

e) Tem seu foco nas perspectivas dos participantes, seus 

significados, suas múltiplas visões subjetivas; 

f) Envolve um projeto emergente e em evolução, em vez 

de um projeto rigidamente prefigurado; 

g) É reflexiva e interpretativa; 

h) Apresenta um quadro holístico complexo e está muito 

próxima à abordagem dos sistemas (CRESWELL, 2014, 

p.51). 

 

Aspectos e atitudes como mente aberta, reflexões, conversas 

profundas, domínio pessoal e visão compartilhada constituem também, 

boas performances do pesquisador qualitativo, e são fortes características 

da aprendizagem pessoal propostas por Senge (2016). Taylor e Bogdan 

(1997) enfatizam que a pesquisa qualitativa é uma arte, seus 

pesquisadores são flexíveis no modo de conduzir os estudos, o 

investigador é um artista, seguem-se diretrizes orientadoras, mas não 

regras. Sobre esta reflexão, Husserl (citado por TRIVIÑOS, 2011, p. 44) 

defende que “as vivências são os primeiros dados absolutos”, e por isso, 

este conhecimento é inquestionável, já que ele é imanente69 

(conhecimento intuitivo da vivência pessoal do pesquisador no campo). 

Eis porque a investigação qualitativa é considerada rigorosa e importante. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa configura-se como exploratória 

e descritiva. Em princípio, exploratória porque é necessária uma visão 

geral e aproximativa acerca das cidades selecionadas, seus espaços 
públicos e demais elementos constitutivos da investigação (dispostos no 

                                                 
69 Algo que está inseparavelmente contido na natureza de um ser ou de um objeto; 

inerente. 
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modelo European Smart Cities). A etapa tida como “exploratória” emana 

subsídios para a etapa “descritiva”. Gil (2012) acrescenta que as pesquisas 

descritivas junto com as exploratórias, habitualmente são as que realizam 

os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. Em resumo, 

as pesquisas exploratórias constituem uma preparação para uma 

investigação mais ampla, permitindo ao investigador aumentar sua 

experiência em torno do problema. Costumam envolver pesquisa 

bibliográfica e documental, entrevistas não padronizadas com pessoas que 

tiveram experiência prática no assunto, análise de exemplos que 

estimulem a compreensão e estudos de caso (SELLTIZ et al.,1967; GIL, 

2010; GIL, 2012). 

A pesquisa descritiva é o alicerce da Tese, pois, por meio dela 

realizou-se a busca, o registro, a análise e a correlação dos dados coletados 

no campo de pesquisa. Cervo, Bervian e Da Silva (2007) referem-se a este 

tipo de pesquisa quando o pesquisador busca conhecer as diversas 

situações e relações que ocorrem na vida social, política, econômica e 

demais aspectos do comportamento humano. Para os autores, a coleta de 

dados aparece como uma das tarefas mais importantes e rigorosas da 

pesquisa descritiva, podendo ser utilizados os instrumentos de 

observação, entrevista e questionário (MERRIAN, 1998). Em todas as 

etapas, buscou-se cotejar os depoimentos com a observação in locco 

(visão), a percepção e a audição, visando descobrir a relevância do 

comportamento das pessoas no contexto do espaço físico social 

(JACOBS, 2011). Além disso, as entrevistas permitiram conhecer os 

anseios, opiniões e percepções acerca dos espaços públicos e seus 

elementos subjacentes, incluindo suas implicações social, econômica, 

ambiental, humanística e espacial nas cidades, sob o intento do bem-estar 

e segurança das pessoas, valorização do espaço natural e sustentabilidade. 

No contexto desta investigação, a pesquisa descritiva consolida a 

quinta etapa da metodologia (Figura 22 – Metodologia da Tese). Ela 

apresenta as variáveis (European Smart Cities Model) que foram 

analisadas nas cidades costeiras turísticas.  

 

5.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A ciência não se constitui de verdades certas e absolutas e, possui, 
por meio dos procedimentos adotados pelos cientistas, um caráter crítico, 

reflexivo, filosófico e questionável. Ela avança à medida que corrige erros 

e formula novas hipóteses, novos conhecimentos e novos paradigmas para 

problemas cada vez mais complexos. A utilização de métodos científicos 

de investigação não é de uso exclusivo da ciência, entretanto, a ciência 
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não existe sem o empenho de tais métodos, exclusivamente científicos, 

como defende o princípio da ‘falseabilidade’70 de Karl Popper (POPPER, 

1975). 

Uma questão de extrema relevância na pesquisa científica é a ética. 

Nas ciências sociais e humanas, características como sensibilidade, 

confiança, altruísmo, emotividade, reciprocidade, empatia e serenidade 

são essenciais para o pesquisador qualitativo. Creswell (2014) ressalta a 

importância do estudo científico para com as populações envolvidas. 

Segundo o autor, (2014, p. 58) “precisamos ser sempre sensíveis ao 

potencial que tem nossa pesquisa de perturbar o ambiente”, pois uma 

investigação nunca estará livre de valores. Os cientistas têm 

responsabilidade intelectual e moral sobre ela e seus efeitos (KUHN, 

1962). Logo, as questões éticas não se remetem somente aos preceitos 

legais de consentimento, registro e publicação, mas também ao processo 

de empatia para com as pessoas e ambientes internos e externos à 

investigação, como elucida Senge (2016, p.88) “Não podemos ignorar as 

decisões individuais que podem afetar outros negativamente”. É uma 

questão de respeito. 

Esta pesquisa, de natureza científica, tem como premissa avançar 

o conhecimento na área de estudo, a partir da lógica da ciência. Os 

procedimentos metodológicos para o desenvolvimento desta Tese são 

apresentados por meio de um delineamento metodológico, o qual incute 

nas questões de investigação, segundo o pressuposto teórico, prático ou 

teórico-prático (Figura 24). Em síntese, os procedimentos metodológicos 

(métodos e técnicas de pesquisa) concentram-se em seis etapas, sendo a 

última a construção e desenvolvimento do framework HUGEP. 
 

 
  

                                                 
70 O princípio da falseabilidade afirma que hipóteses científicas devem ser 

formuladas de forma que se possa provar, por testes adicionais, se estão erradas 

ou corretas. (GOLEMAN, 2016, p. 65 citado por POPPER). 
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Figura 24 –Delineamento da Tese. 

 
Fonte: Autora, 2019.  
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A Figura 24 demonstra as seis etapas de desenvolvimento da 

pesquisa de tese (estudo de caso; pesquisa documental; pesquisa de 

campo; interpretação e análise dos dados e, construção do framework 

HUGEP), tendo a revisão de literatura aporte teórico sobre todas elas, 

num caráter de retroalimentação e interação permanente.   

 

5.4.1 Busca sistemática e pesquisa bibliográfica 

 

O processo de investigação teórica abarca conhecimentos já 

produzidos e divulgados entre a comunidade científica, conferindo 

subsídios ao pesquisador para fundamentar teoricamente o objeto de 

estudo, assim como a análise dos dados empíricos. Em relação à revisão 

sistemática de literatura, sua relevância sob o contexto prático 

metodológico assegura segurança, domínio de conhecimento, unidade, 

convergência e ampla compreensão sobre o tema debatido (BOTELHO; 

CUNHA; MACEDO, 2011), inclusive com ampla visão sobre o contexto 

sistêmico - tratando-se das ciências sociais. 

A busca sistemática adotada foi a revisão integrativa, que segundo 

Mendes, Silveira e Galvão (2008, p. 758) consiste no “método de pesquisa 

que permite a busca, a avaliação crítica e a síntese das evidências 

disponíveis do tema investigado, sendo o seu produto final o estado atual 

do conhecimento [...]” bem como, a identificação de lacunas que 

direcionam para o desenvolvimento de futuras pesquisas. A revisão 

integrativa que subsidiou esta tese focalizou nos temas “smart cities” e 

“sustainable cities”, tendo como questão de pesquisa predominante:  - 

Quais são os preceitos sobre “cidade inteligente” e “cidade sustentável” 

e, como esses se relacionam? Quais são seus pontos em comum e suas 

principais abordagens? 

As bases de dados utilizadas foram a Web of Science, Ebsco, 

Scopus e Science Direct pela abrangência de informações que 

apresentam, como também pelo reconhecimento na comunidade 

científica. Não houve especificação das áreas de conhecimento e, nem de 

intervalo de tempo. Adotou-se os termos “smart cit*” e “sustainable 
cit*”, com o operador booleano “AND” para fazer a combinação das 

palavras chave, e o símbolo “*” para que tivessem qualquer sufixo. A 

busca de dados foi realizada em 27 de outubro de 2014, sendo o artigo 
resultante publicado em novembro de 2015 (SILVA; SORIANO-

SIERRA, 2015). O resultado dessa estratégia de busca gerou 22 

resultados. Praticamente todos os artigos foram citados na fundamentação 

teórica da tese, naturalmente, com a inserção de outros estudos e 

publicações. 
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A revisão integrativa foi atualizada em 29 e 30 de abril de 2017, 

com a inclusão de mais oito artigos. Além desses, outros temas foram 

combinados e recuperados nas bases Web of Science e Scopus para 

compor o corpus teórico da tese, com a especificação dos seguintes 

termos: “coastal cities” AND “tourism”, com a seleção de 22 artigos; 

“management of the coastal zone”, com a seleção de 11 artigos, e “public 

space” AND “city for people” com a seleção de 19 artigos. Para o 

gerenciamento, leitura, anotações e organização dos artigos científicos, 

utilizou-se o software gratuito Mendeley Desktop®. O intervalo de tempo 

especificado para esta pesquisa foi de 2010 a 2017, com preleção de dados 

para os últimos três anos. A exceção, em relação ao intervalo de tempo, 

se deu para os termos “public space” AND “city for people”, cujo foco se 

ateve nos últimos três anos, inclusive para seleção dos artigos, por meio 

da leitura dos resumos e abstracts.  

O número de artigos com os temas citados é gradual em relação à 

temporalidade e quantidade, o que nos denota que “smart cities” e 

“sustainable cities” ainda é um conceito novo, subjetivo e com inúmeras 

vertentes de análise. A partir da análise dos estudos, a principal conclusão 

foi a seguinte: é premente a relação entre a inteligência das cidades como 

contribuição para seu desenvolvimento sustentável, uma vez que, tratando-

se do sistema urbano, torna-se quase impossível não pensar nas dimensões 

econômica, ambiental e social de maneira integrada, que visam permear o 

processo de planejamento de uma cidade, tornando-se uma necessidade 

cada vez mais iminente. Há de se considerar a importância das tecnologias 

e infraestruturas como temas transversais ao desenvolvimento inteligente 

das cidades, pois, por meio delas, a sustentabilidade pode ser alcançada 

com maior eficiência e acessibilidade pelos cidadãos, assim como, de 

relevância considerável, é o capital social ou de talento humano, que 

permeiam o processo de desenvolvimento inteligente das cidades (SILVA; 

SORIANO-SIERRA, 2015). 

Uma nova revisão de literatura foi realizada em maio de 2018, com 

a inserção de artigos recuperados na base Web of Science com os termos 

“humane smart cities”, assim como novas referências publicadas em livros 

com a mesma temática, a exemplo do título “A vida na cidade: como 

estudar”, de autoria de Jan Ghel e Birgitte Svarre, publicado em 2018 pela 

Ed. Perspectiva. Em síntese, houve uma atualização e inserção de 
referências no texto de publicações de 2017 e 2018.  

Visando apresentar de forma sintética os conceitos e abordagens 

teóricas adotadas nesta tese, a Figura 25 ilustra os títulos e seções 

derivadas, compondo a fundamentação teórica. Naturalmente, nos demais 

capítulos, conceitos teóricos também são evidenciados, porém, com menos 
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ênfase e mais discussão para subsídio aos dados empíricos e construção do 

framework proposto.  

 
Figura 25 – Outline – Síntese da fundamentação teórica. 

 
   Fonte: Autora, 2019. 
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O conteúdo teórico acerca dos temas apresentados na Figura 25 é 

inesgotável, com possibilidade de inúmeras correlações e discussões, sob 

o campo da filosofia, sociologia, psicologia, gestão, ciências sociais e 

ambientais, entre muitas outras. Contudo, cabe ressaltar novamente que 

sempre haverá lacunas e novas acepções acerca de um tema de 

investigação, e que sua evolução é gradual e permanente no tempo e no 

espaço. Não cabe aqui exaurir a literatura sobre os conceitos teóricos, mas 

sim, conhecê-los em uma profundidade capaz de emergir novas 

interpretações, consagrar o framework proposto nesta tese e, de alguma 

forma, propor indagações para futuras pesquisas. Com muita sabedoria, 

Leonardo Boff (2017, p. 28) adverte: “A incompletude é marca de todas 

as coisas e de todos os saberes. Logo, o ser humano é portador de uma 

inteligência limitada e, por isso, não é perfeito”. 

 

5.4.2 Estudo de caso: cidades costeiras turísticas e seus espaços 

públicos 

 

O método ‘estudo de caso’ também é adotado nesta investigação, 

pois tem o objetivo de estudar determinado grupo de pessoas que seja 

representativo do seu universo sobre uma dada situação (CERVO; 

BERVIAN; DA SILVA, 2007). Sua base metodológica fundamenta-se 

em Yin (2005) e Gil (2010, 2012), embora outros autores corroboram com 

o método, como é o caso de Creswell (1994) que o define como um 

processo em que o pesquisador explora uma simples entidade ou 

fenômeno limitado pelo tempo e atividade, e coleta informações 

utilizando uma variedade de técnicas e dados durante um período de 

tempo definido. Segundo os autores, uma boa estratégia para conduzir um 

estudo de caso qualitativo é seguir as proposições teóricas que levaram ao 

“estudo de caso”. Logo, as questões elementares desta Tese estão 

apoiadas especialmente nos seguintes questionamentos:  

 

✓ O que pode e deve ser feito sob o olhar do observador, 

acerca da urbanização e melhoria dos espaços públicos 
de deslocamento e de permanência nas cidades costeiras 

turísticas, com vistas ao bem-estar, melhor qualidade de 

vida das pessoas e à sustentabilidade do ambiente?  
 

✓ Como as pessoas (residentes permanentes e visitantes) 

usam a cidade costeira turística? Elas estão satisfeitas 

com os espaços públicos disponíveis e sua qualificação 

urbana? Como as estruturas físicas inerentes aos espaços 
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públicos influenciam o comportamento humano do 

visitante e do residente permanente? Esses são 
inteiramente positivos ou não? 

 

✓ O turismo, tido como atividade econômica predominante 
nas cidades costeiras turísticas é priorizado como política 

pública de gestão em conjunto à conservação do 
patrimônio natural? 

 

Leite e Tello (2011) construíram um conjunto de indicadores para 

avaliação e monitoramento da sustentabilidade de cidades. Contudo, uma 

vez que a investigação da Tese está inteiramente voltada à abordagem 

qualitativa, alguns questionamentos inclinaram a preleção de diretrizes 

em detrimento de indicadores. As indagações e refutações foram: 

 

- Um sistema de indicadores é eficiente para a avaliação da 

sustentabilidade de uma cidade. Fato!  

Contudo, - Como instruir os gestores (públicos e privados) meios 
de tornar, ou, o que fazer para promover a sustentabilidade e a 

humanizacão nas cidades costeiras turísticas, por meio de seus espaços 
públicos?  

 

Compreende-se que indicadores almejam medir, verificar, avaliar 

a sustentabilidade das cidades. Logo, ao se questionar - Como fazer? 

Como alcançar? busca-se fornecer meios de alcance ao objetivo 

(promover a sustentabilidade e a humanizacão nas cidades), que sejam 

aplicáveis, por meio de estratégias, diretrizes e ações de curto, médio e 

longo prazos. Essas, por sua vez, são ilimitadas e inesgotáveis, pois 

devem ser recriadas (reinventadas) constantemente conforme o processo 

de desenvolvimento, crescimento e dinâmica das cidades.  

Outras perguntas que subsidiaram a pesquisa estão detalhadas no 

Capítulo 1 - seção 1.1 Contextualização e problemas de pesquisa. Yin 

(2005) orienta a atenção a algumas etapas para enaltecer o estudo, os quais 

estão descritos nos capítulos Introdução e Metodologia desta tese. Estes 

são compostos por:  

• O público a que os estudos de caso se destinam 

(pesquisadores, gestores públicos, representantes 

da sociedade civil organizada, entre outros que se 

identificam com a proposta); 
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• As variedades de composição do estudo de caso 

(cidades costeiras e turísticas, todavia, podem ser 

aplicadas em cidades de média densidade com 

características distintas); 

• Os procedimentos a serem adotados (estão 

detalhados neste capítulo); 

• As especulações sobre as características de um 

estudo de caso (busca-se argumentação teórica na 

teoria). 

 

Yin (2005) define dois tipos de casos para estudo, que são: a) 

projetos de caso único: são aqueles considerados raros ou extremos, 

reveladores para a comunidade científica e ocorre quando o pesquisador 

tem a oportunidade de observar e analisar um fenômeno inacessível à 

investigação científica e; b) projetos de casos múltiplos: são aqueles que 

devem seguir uma lógica de replicação, e não de amostragem. Devem 

admitir uma replicação teórica ou literal, previstos explicitamente no 

início da investigação.  

No âmbito desta pesquisa, o estudo de caso aplica-se a projetos de 

casos múltiplos, situados nas cidades costeiras turísticas de Torres (RS), 

Balneário Camboriú (SC) e Guaratuba (PR). A escolha pelas cidades 

mencionadas seguiu, também, os critérios estabelecidos pelo modelo de 

classificação European Smart Cities. Estes são71: 

 

• Apresentam população urbana entre 100.000 e 

500.000 hab. (consideradas de médio porte) 

(incluindo a população flutuante); 

• Tem instalada em seu território pelo menos 1 

universidade (este fator exclui cidades que não detém 

produção de conhecimento intelectual); 

• Apresenta área de captação inferior a 1.500.000 

habitantes (este fator exclui cidades que são 

dominadas por uma cidade maior). (GIFFINGER et 

al., 2007). 

                                                 
71O texto acerca dos critérios citados foi repetido do capítulo 4, seção 4.1.1, a fim 

de proceder a uma melhor compreensão e não exaurir o leitor a precisar voltar 

no capítulo. A justificativa sobre a escolha das cidades costeiras turística nesta 

Tese encontra-se detalhada no Capítulo 1 - Seção 1.6.  
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A definição de casos múltiplos permite destacar que a unidade de 

análise do caso e seu conjunto (espaços públicos) podem ser estudados 

em outras cidades costeiras turísticas ou, ainda, em outras cidades cujo (s) 

objeto (s) de análise assemelha (m) - se ao (s) analisado (s) nesta Tese, 

apresentando um ‘elemento de referência’ relevante. A lógica de 

replicação pode ser dimensionada por meio dos procedimentos adotados 

nesta pesquisa. Justifica-se os métodos adotados por sua relevância sob o 

contexto a que se destina, tendo em vista a necessidade do conhecimento 

acerca das cidades costeiras selecionadas, seus territórios e fenômenos 

subjacentes, como os também citados nas seções 5.4.3 Pesquisa 

documental, 5.4.4 Pesquisa de campo: espontânea, 5.4.5 Pesquisa de 

campo: dados visuais e 5.4.6 Pesquisa de campo: entrevistas.  

Cabe ressaltar que o presente estudo de caso conduz todas as 

demais etapas da pesquisa, sendo fundamental sua correlação e 

encadeamento das ideias originadas por todas elas. Por isso, nesta seção, 

apresentam-se apenas as unidades de análise dos casos a serem 

investigados e sua base metodológica, uma vez que as demais proposições 

já estão detalhadas nas seções subsequentes. A Figura 26 ilustra a 

correlação entre as demais etapas da pesquisa: 

 
Figura 26 – Correlação do método estudo de caso, pesquisa documental e 

pesquisa de campo. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Nesta Tese, os espaços públicos de deslocamento e de permanência 

são as “unidades de análise” dos estudos de caso, como orienta Yin (1982, 
2005). Cabe destacar ainda que evidências e especulações decorrentes do 

estudo de caso é que vão proporcionar as informações para a alimentação 

do framework HUGEP (desdobramentos). Caso contrário, seria 

impossível a criação de estratégias e diretrizes sem uma análise preliminar 

de cidades costeiras, com predominância econômica do turismo de sol e 
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praia e processos de urbanização e verticalização da orla marítima tão 

distintos – incluindo espaços consagrados para uso público do lazer e de 

proteção ambiental. A Figura 27 demonstra, por meio de um mapa mental, 

os espaços públicos que são foco de análise no contexto das cidades 

costeiras turísticas nesta Tese. Sua explanação teórica é apresentada no 

Capítulo 3, seção 3.4, 3.4.1, 3.4.2.    

 
Figura 27 – Unidades de análise do estudo de caso múltiplo - espaços públicos.  

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Cabe ressaltar que o roteiro de entrevista para os quatro grupos de 

atores relevantes fora construído tendo como foco as delimitações dos 

espaços públicos apresentados na Figura 27. 

   

5.4.3 Pesquisa documental 

 

A pesquisa documental apresenta-se como mais uma técnica de 

coleta de dados para esta investigação. Sua importância é devida à 

contradição ou confirmação de documentos e artefatos sobre o 

ambiente/sujeitos investigativo (s). Segundo Taylor e Bogdan (1994), 
registros e estatísticas oficiais são adotados como dados pelos 

investigadores deste o início das ciências sociais. De acordo com os 

autores, este tipo de material (evidência) permite compreender as 

perspectivas, a historicidade, as informações que permeiam a questão 

investigativa social. No tocante aos documentos públicos, cabe lembrar 
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que esses são ainda reconhecidos de livre acesso, como os portais de 

governo e sítios das cidades do IBGE, por exemplo. 

Segundo Gil (2012) e Yin (2005) esta técnica assemelha-se muito 

à pesquisa bibliográfica, sendo sua única diferença a natureza de suas 

fontes, pois as matérias averiguadas são decorrentes de documentos não 

analisados sistematicamente e, não publicados dentre a comunidade 

científica. Yin (2005) expõe que os documentos e os registros em arquivos 

são fontes de evidências, restauração e informações valiosas para a 

investigação. Sua relevância está amparada nos seguintes objetivos: 

 

• Identificar se as cidades selecionadas para a 

investigação implementaram o Projeto Orla em suas 

orlas locais/municipais. 

• Conhecer elementos citadinos como: densidade 

demográfica, gabarito dos edifícios multifamiliares 

construídos em avenida beira mar ou subjacente; 

quantidade de espaços públicos de lazer, como praças 

e parques urbanos; índices de arborização e de 

urbanização das cidades, média dos últimos três anos 

da população flutuante; etc. 

• Apresentar, se houver, a agenda 21 local acerca das 

cidades costeiras turísticas selecionadas e, destacar as 

principais recomendações e ações efetivadas. 

• Identificar a existência de informações que subsidiam 

a política urbana municipal em consonância ao turismo 

e ao meio ambiente, com destaque para: inventário e 

diagnóstico dos espaços públicos, responsabilidades 

pelo seu planejamento e manutenção, projetos de 

revitalização e segurança de espaços públicos, entre 

outras partes. 

• Destacar projetos de acessibilidade, ciclovias, parques 

ecológicos, BRTs, economia criativa, inclusão social e 

tecnológica, revitalização de bairros, etc. 

• Identificar a existência considerável de vazios urbanos 

disponíveis nas cidades costeiras e sua interferência 

para a ascensão de moradores de rua e consumo de 

drogas. 
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No intuito de conhecer as informações anteriormente apresentadas, 

é fundamental a análise dos seguintes documentos, além, naturalmente, 

das entrevistas realizadas com os atores relevantes: 

• Plano Diretor das cidades de Torres (RS), Balneário 

Camboriú (SC) e Guaratuba (PR); 

• Plano de Gestão Integrada da Orla (PGI) municipal 

(is), se houver; 

• Documentos administrativos (propostas, relatórios e 

documentos internos); 

• Registros organizacionais; 

• Registros pessoais (diários de campo); 

• Informações disponíveis na web. 
 

Além desses, outros tipos de documentos podem ser pesquisados, 

pois toda e qualquer investigação qualitativa deve ser flexível e adaptável 

às condições e situações deparadas no campo. Ademais, os objetivos 

destacados neste subcapítulo visam subsidiar primeiramente a etapa de 

entrevistas e, após a construção das diretrizes, como prevê a seção 5.4 

Procedimentos Metodológicos. 

 

5.4.4 Pesquisa de campo: observação espontânea 

 

A pesquisa empírica na ciência social confere subsídios 

indispensáveis ao alcance dos pressupostos e objetivos traçados em seu 

delineamento. A realidade no campo de estudo necessita de 

contextualização e conceitos para que o pesquisador seja capaz de 

confrontar suas hipóteses, preceitos teóricos e processo de aprendizagem 

com a realidade empírica vivenciada (MINAYO, 2010). Cabe lembrar 

que todo pesquisador, ao adentrar no campo de estudo, deve estar 

subsidiado pelos referenciais teóricos e aspectos operacionais 

previamente planejados, como ensina Minayo (2010). Isso é pertinente 

porque o espaço social não é neutro, e não só pode, como deve revelar 

contradições e afirmações acerca dos pressupostos concebidos no 

planejamento da pesquisa. Outra questão importante é praticar a epoché, 

ou seja, desprover-se de valores e preconceitos inerentes ao objeto e aos 

sujeitos. Goode e Hatt (1972, p. 155) esclarecem que: “a observação é a 

mais antiga e a mais moderna das técnicas de pesquisa”, enquanto 

Triviños (2011, p.153) relata que “a observação espontânea ou ‘livre’ 

satisfaz as necessidades principais da pesquisa qualitativa”.  
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O campo de investigação desta tese é formado pelas cidades 

costeiras turísticas de Torres, estado do Rio Grande do Sul; Balneário 

Camboriú, estado de Santa Catarina e, Guaratuba, estado do Paraná. 

Pessoas, recursos naturais e elementos físicos referentes às três cidades 

serão observados e analisados, segundo as variáveis selecionadas no 

modelo European Smart Cities (GIFFINGER, 2007).  

Segundo Jacobs (2011), a melhor maneira de decifrar o que ocorre 

no comportamento das cidades é observar mais de perto, com o mínimo 

de expectativa possível, as cenas e os acontecimentos mais comuns, tentar 

compreender o que significam e ver se surgem explicações entre eles. Isso 

se aplica também, à técnica adotada por Gehl (2013), quando o autor 

ilustra sua obra com imagens de pessoas usufruindo as cidades, espaços 

variados e contextos emblemáticos, que traduzem de forma natural, o que 

realmente acontece nos espaços públicos. Em suma, as fotografias junto 

ao processo de observação espontânea conferem este aporte (adotados por 

Jacobs e Gehl) à pesquisa de Tese.   

Nesta pesquisa, foi adotada a definição de Gil (2010, 2012) para a 

técnica de observação espontânea, que consiste na permanência alheia do 

pesquisador na comunidade, observando-a de maneira espontânea os fatos 

que ocorrem, seguido de um processo de análise e interpretação com 

atenção aos seus cinco sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar 

(CAMPOS, 2008). Mesmo assim, esta classificação exige um mínimo de 

controle na obtenção dos dados. De modo geral, Gil (2012, p. 102) diz 

não existir regras fixas acerca do que observar, mas suas recomendações 

são relevantes e foram consideradas para esta pesquisa. São elas: 

 

a) Os sujeitos. Quem são os participantes? Quais 

são suas idades? Qual sua relação com o espaço 

público? 

b) O cenário. Onde as pessoas se situam? Quais as 

características desse local?  

c) O comportamento social. O que realmente 

ocorre em termos sociais? Como as pessoas se 

relacionam com os espaços públicos? De que 

modo o fazem? 

 
Creswell (2014) recomenda a criação de um “protocolo 

observacional” como método para registro das observações no campo72. 

                                                 
72O protocolo observacional segue as mesmas informações que o protocolo para 

coleta de dados visuais (registro das imagens do campo), com a inclusão de 
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De toda forma, as referências de Leite (2012) e Gehl (2013) foram as 

principais fontes teóricas para fundamentar esta etapa da pesquisa. 

Somando-se a isso, outras questões são relevantes e devem ser ressaltadas 

como: o comportamento das pessoas nos espaços públicos de convivência 

social; estado de manutenção dos equipamentos instalados nos espaços 
públicos; políticas de segurança adotadas; oscilação da demanda 

turística; oferta turística local; impactos ambientais; impactos sociais e 
culturais; impactos econômicos; infraestrutura básica; uso e ocupação 

do solo e da orla marítima local; características inerentes à construção 

civil e imobiliário turístico; vazios urbanos e patrimônio público; 

calçadas, ciclovias e ciclofaixas, políticas públicas urbanas e ambientais, 

etc. 

A observação espontânea foi realizada no início da segunda etapa 

da pesquisa de Tese, ou seja, após o exame de qualificação, e acompanhou 

as demais etapas de entrevistas e coleta de dados visuais. Segundo Minayo 

(2010), o campo de pesquisa social apresenta uma gama de fenômenos 

que não podem ser registrados somente por meio de perguntas, 

documentos ou ainda fotografias, mas devem ser vivenciados, observados 

e percebidos in loco, na situação concreta em que acontecem. Esta técnica 

é fundamental para que o pesquisador social realmente vivencie o 

processo de pesquisa qualitativa, adquirindo propriedade sobre o 

conhecimento em foco. 

 

5.4.5 Pesquisa de campo: dados visuais73 

 

A pesquisa qualitativa apresenta diversos enfoques, dependendo 

do viés do pesquisador, assim como do fenômeno a ser investigado. Para 

que se obtenha resultados mais consolidados nesta vertente, alguns 

autores defendem a estratégia da triangulação de dados, bem como as 

interações entre os sujeitos investigativos, incluindo, por sua vez, 

documentos e outras formas de evidências materiais (MERRIAM, 1998; 

LEWIS; GRIMES, 1999). Segundo Yin (2005) e Banks (2009), dispor-se 

                                                 
informações como: notas sobre experiências pessoais, impressões e 

aprendizados, data, local e horário das observações. Como a pesquisa realizou-

se em cidades distintas, com realidades diferentes, a técnica de observação é 

considerada fundamental para apoiar a análise e interpretação de dados e para 

a construção do framework. 
73 Os métodos de pesquisa ‘dados visuais e observação espontânea’ estão 

diretamente interligados nesta pesquisa, sendo um inteiramente dependente do 

outro.  



219 
 

de um único método pode ser sociologicamente limitador para o alcance 

dos resultados de uma pesquisa de qualidade.  

Lesy (citado por TAYLOR; BODGAN,1994) e Banks (2009) 

consideram que objetos visuais como as fotografias podem ser 

consideradas ‘dados’ em si mesmos, agregando valor aos demais métodos 

de coleta de dados qualitativos. Para Banks, “as metodologias de pesquisa 

visual são diferenciadas e valiosas, devendo ser consideradas pelo 

pesquisador social, seja qual for o seu projeto” (2009, p. 18). Há, segundo 

Banks (2009), duas correntes no contexto da pesquisa visual nas ciências 

sociais. A primeira enfoca a criação de imagens pelo próprio pesquisador 

para documentar aspectos da sociedade analisada ou ainda, cotejar dados 

primários oriundos de entrevistas, levantamentos de campo entre outras 

técnicas. A segunda corrente está mais atenta à coleta e ao estudo de 

imagens produzidas pelos sujeitos de pesquisa, tendo, por sua vez, uma 

relação mais intensa, social e pessoal com as imagens (BANKS, 2009).  

Nesta investigação, adotaram-se os preceitos de Banks (2009) para 

justificar a importância da pesquisa visual para as unidades de caso 

analisadas, utilizando-se fotografias como dados para complementar a 

técnica de entrevista. O material visual coletado nos principais espaços 

públicos das cidades de Torres (RS), Balneário Camboriú (SC) e 

Guaratuba (PR) teve por objetivo ilustrar, apoiar e/ou evidenciar os 

discursos dos entrevistados sobre o tema central da pesquisa, além de, se 

for relevante, fornecer contra-argumentos (SILVA, 2013). A Figura 28 

demonstra uma sistematização desta etapa de pesquisa e sua justificativa: 

 
Figura 28 -Técnica de coleta de dados visuais – Uso dos espaços públicos. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Para a apresentação dos dados visuais, a relação mais importante a 

ser evidenciada será identificar e ilustrar “o modo, o como e, a forma” 

com que as pessoas se comportam ao “usar” o espaço público (forma 

física e comportamento humano), como também o “estado físico” destes 

para o bem-estar social dos habitantes das cidade. Isso será possível por 

meio da imagem (fotografias), com inclusão de legendas e situando-as no 
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contexto da descrição e/ou dos argumentos expostos por outras fontes de 

evidências. Para Banks (2009, p. 126), o “objetivo é garantir que texto e 

imagem sejam empregados de modo a maximizar seu potencial 

comunicativo ou expressivo, pois “[...] as imagens devem formar um 

texto paralelo ao texto escrito, [...] tendo a finalidade de fornecer um 

contraponto para as palavras e de ir além delas (2009, p. 26).  
74As imagens apontam a realidade vivenciada pela sociedade e pelo 

pesquisador, demonstrando originalidade e sustentação à pesquisa. Um 

exemplo é evidenciado por Gehl (2013), em “Cidades para Pessoas”, 

onde o autor ilustra de forma fidedigna, as inúmeras facetas das cidades 

em que investigou. Taylor e Bogdan (1994, p.148) citam que Whyte 

(1980) empregava formas fotográficas para estudar pequenos espaços 

urbanos, como parques e praças. Ao fotografá-los durante dias inteiros, 

ele era capaz de examinar como as pessoas usavam os espaços públicos. 

Sua investigação demonstra que a fotografia feita em intervalos 

subsequentes é um enfoque investigativo especialmente frutífero 

(TAYLOR; BOGDAN, 1994). De fato, o resultado ao leitor se torna 

muito mais atraente e interessante, denotando aproximação entre ciência 

e realidade cotidiana, enquanto para o pesquisador, confere mais 

envolvimento com o objeto e sujeitos, contribuindo para o processo de 

criticidade e reflexão. 

As fotografias nesta Tese são apresentadas no capítulo ‘Resultados 

da Pesquisa’, por meio de um ensaio fotográfico dos principais espaços 

analisados nas cidades costeiras. Serão inseridas entre os discursos 

(DSCs) dos entrevistados, tornando o processo de triangulação mais 

aderente e a exposição do conhecimento mais interessante. Banks (2009) 

esclarece que “as imagens não se destinam a ser lidas independentemente 

do texto ou a formar um meta-argumento por conta própria, mas são, em 

vez disso, obrigadas pelo texto a exercer uma função específica” (2009, 

p. 126), tornando o trabalho de pesquisa mais emoldurado. Para alcançar 

o objetivo destacado por esta técnica de pesquisa, elaborou-se um 

“protocolo para coleta de dados visuais”, adotado para a criação das 

imagens acerca das pessoas usufruindo (consumindo) os espaços públicos 

                                                 
74 Banks (2009, p.152) defende que “os métodos visuais particularizam 

incessantemente, enfatizam o único, vão além da padronização de estatísticas e 

linguagem”. Além disso, as metodologias de pesquisa visual são diferenciadas 

e valiosas [...] (2009, p. 18). 
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das cidades investigadas75 e também para a observação crítica das 

unidades de análise.  

O protocolo fora construído com base nos seis domínios do modelo 

European Smart Cities (GIFFINGER, 2007). A primeira coluna refere-se 

ao domínio do modelo (ex.: economia inteligente) e suas variáveis 

selecionadas, enquanto a segunda faz menção a espaços, ambientes e 

elementos a serem observados, identificados e analisados in loco e, se 

relevantes, fotografados. Yin (2005) defende o uso do protocolo para as 

pesquisas que adotam o método ‘estudo de caso’, pois, segundo ele, é 

importante porque contém os procedimentos e as regras gerais que devem 

ser seguidas. O protocolo de coleta de dados visuais é ilustrado a seguir, 

na Figura 29: 

 
Figura 29 – Protocolo para coleta dos dados visuais. 

 

 

                                                 
75 As imagens são onipresentes na sociedade e, por isso, algum exame de 

representação visual pode ser potencialmente incluído em todos os estudos da 

sociedade. (BANKS, 2009, p. 17). Para esta pesquisa, a imagem constitui 

elemento indispensável, e não meramente ilustrativo. 
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 Fonte: Autora, 2019. 

 

Cabe ressaltar que um mesmo elemento disposto na segunda 

coluna de um dado domínio pode ser foco de atenção de outro domínio, 

uma vez que muitas das variáveis são inter-relacionadas. Por fim, o 

contato visual aos espaços públicos pelo pesquisador, confere-lhe uma 

comunicação intensa e multifacetada, o que apoia a interpretação dos 

dados sob “o olhar do observador”. Segundo Gehl (2013), a vida no 

espaço urbano tem um forte impacto na forma como o percebemos 

(TUAN, 2012). Uma rua sem vida é como um teatro vazio, não há plateia. 

Isso imprime o calor humano e o conceito de cidade para pessoas, ou 

cidades humanas. 

 

5.4.6 Pesquisa de campo: entrevistas  

 

Depoimentos pessoais oriundos de percepções emergem insights 

sobre a forma de gerar mudanças na sociedade, a partir da averiguação de 

um determinado fenômeno. Por meio de um processo de análise dos 

discursos e ordenação do conhecimento, é possível para o pesquisador 

social, (re) avaliar o caso que está sendo investigado e, a partir disso, 

propor ações baseadas na criatividade, na inovação, na aprendizagem e 

em reflexões críticas (suas e com base na de seus informantes) (SENGE, 

2016). Taylor e Bogdan (1994) ressaltam que as entrevistas qualitativas 
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requerem uma atitude flexível de investigação, pois de início não é 

possível determinar com exatidão quantas pessoas devem ser 

entrevistadas, nem tampouco, quantas perguntas alcançam o objetivo 

geral. Isso surge do processo de investigação, à medida que há troca de 

informações por meio das entrevistas iniciais e da observação espontânea 

do pesquisador no campo (TAYLOR; BOGDAN, 1994). Contudo, é 

aconselhável que o pesquisador adote um guia para a condução das 

entrevistas, tal como um roteiro, a fim de facilitar a pesquisa qualitativa e 

não perder informações valiosas recolhidas no campo (CRESWELL, 

2014).  

A meta fundamental da técnica de entrevista adotada nesta Tese é 

reunir pessoas em torno de uma identidade e senso de destino comuns 

(SENGE, 2016), tidas como a valorização do bem-estar e a dignidade 
que deve ser conferida pelas cidades por meio de seus espaços públicos 

para todas as pessoas. 
O framework HUGEP proposto nesta Tese visa contribuir para a 

gestão e melhor uso dos espaços públicos, por isso a técnica de entrevista 

se justifica pela Figura 30, a seguir: 

 
Figura 30 – Técnica de entrevista semiestruturada – gestão dos espaços públicos 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

A disciplina “Aprendizagem em equipe” anunciada por Senge 

(2016) enfatiza que o diálogo76 é indispensável para a promoção do 

‘pensar em conjunto’, em que as pessoas (ou participantes) devem deixar 

de lado suas crenças e ideias preconcebidas, colocando em consenso 

ideias coletivas em conjunto a empatia. Segundo o autor, a prática do 

diálogo se perdeu quase totalmente na sociedade moderna, sendo que os 

padrões de defesa pessoais e o sentimento de desconfiança, 

frequentemente minam o processo de aprendizagem e o crescimento 

                                                 
76 Para os gregos, dia-logos denotava o livre fluxo de significado em um grupo, 

permitindo novas ideias e percepções que os indivíduos não conseguiriam ter 

sozinhos.  
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pessoal e coletivo77. Isso é perfeitamente visível também, na gestão 

pública78. Por isso há a necessidade em considerar os valores, 

expectativas e necessidades da população que vivencia o dia a dia das 

cidades, pois somente elas têm condições para “sentir” e “perceber” a 

realidade citadina. A aplicação das ferramentas de aprendizagem 

organizacional propostas por Senge (2016) confere a este processo de 

pesquisa, subsídios importantes como “mecanismos de alavancagem”. 

As entrevistas, antes de tudo, é uma forma de interação social. Gil 

(2012, p.109) comenta que muitos cientistas consideram a “entrevista 

como a técnica por excelência na investigação social, atribuindo-lhe valor 

semelhante ao tubo de ensaio na Química e ao microscópio na Biologia”. 

Com este propósito, a técnica da entrevista para esta investigação pode 

ser metaforicamente comparada ao “tubo de ensaio”, haja vista que as 

informações capazes de construir o conhecimento científico estão 

presentes também nas mentes das pessoas, explicitados pela linguagem 

(SILVA, 2013). A entrevista semiestruturada propicia uma densidade 

bastante rica em dados e informações, que devem ser codificados para se 

chegar ao conhecimento (SILVA, 2013).  

Portanto, nesta pesquisa, as entrevistas classificam-se como 

semiestruturadas com perguntas abertas e fechadas, possibilitando ao 

informante discorrer sobre o assunto proposto. As entrevistas foram 

aplicadas com quatro grupos de pessoas distintos, os quais compõem os 

atores relevantes da pesquisa. Admite-se que esses atores constituem o 

arcabouço de conhecimento a ser explicitado para o resultado do estudo. 

Cabe ressaltar a necessidade de rapport79 no processo de entrevista, caso 

contrário, os depoimentos podem apresentar-se superficiais ou sem a 

valoração almejada. A Figura 31 ilustra uma representação dos atores 

relevantes e suas interfaces. Algumas das questões que se buscaram 

                                                 
77 Um exemplo por ser mencionado nas redes sociais.  
78 Especialmente quando há conflitos de poder, corrupção, desconhecimento do 

sistema, ignorância e alienação perante as necessidades da população, 

reatividade disfarçada, estagnação, deficiências de aprendizagem, 

egocentrismo, entre outros problemas, atitudes e comportamentos que 

contribuem negativamente para uma gestão eficiente e participativa.  

 
79 Para Triviños (2011), o rapport na pesquisa qualitativa é essencial para seu 

sucesso. Ele é criado por meio de elementos humanos que permitam um clima 

de simpatia, de confiança, de lealdade, de harmonia entre ele e o entrevistado. 

Creswell (2014) explica que o rapport visa o estabelecimento de “laços fortes” 

com alguém ou algum grupo. Em suma, é estabelecer um ótimo canal de 

comunicação, a partir de uma perspectiva de inclusão.  
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conhecer estão descritas na imagem (mapa mental), porém se retratam 

apenas parcialmente nas questões de investigação. 

 
Figura 31 – Atores relevantes e suas correlações com a investigação. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

As questões apresentadas na Figura 31, inerentes aos grupos de 

atores relevantes, compuseram a base preliminar para a construção dos 

roteiros de entrevistas.  

O modelo de roteiro está fundamentado nos estudos de Anjos 

(2004), Junqueira (2006) e Silva (2013), tendo em vista a aplicabilidade 

do instrumento com sucesso. Levou-se em consideração os seguintes 

aspectos: 

a) constructos e variáveis: questões de investigação que 

propiciam a elaboração do roteiro de entrevista, a 

interpretação e análise dos resultados; 

b) fundamentação teórica: publicações que possibilitam 

embasamento teórico para a elaboração do roteiro de 

entrevista, interpretação e análise dos dados; 

c) roteiro de entrevista: sequência de perguntas; 

d) estratégias de análise: o que se pretende descobrir, 
qualitativamente, nas repostas dos entrevistados; 

e) formas de medição: técnicas de coleta de dados 

utilizadas na pesquisa e suas correlações metodológicas. 
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Para a elaboração do roteiro de entrevista, adotaram-se as 

dimensões do modelo European Smart Cities e as suas variáveis 

elencadas para esta pesquisa (citadas e destacadas no Capítulo 4, seção 

4.3 Quadro conceitual: domínios e variáveis adotados na tese como 

subsídios para a pesquisa de campo e, também, para a elaboração das 
estratégias e diretrizes como desdobramentos do framework HUGEP). 

 
Devido a heterogeneidade dos atores selecionados para comporem 

o grupo amostral da pesquisa80, foram construídos quatro roteiros 

distintos, mas, ao mesmo tempo, semelhantes no conteúdo e no tema de 

investigação, tendo, por sua vez, algumas questões idênticas para os 

quatro grupos, exatamente para proceder a comparações sob pontos de 

vista acerca de conhecimentos complexos. Os roteiros elaborados e 

aplicados na pesquisa são apresentados no Apêndice B81 e tiveram como 

subsídios um conjunto de protocolos criados para sua estruturação, à 

medida que a pesquisa foi se solidificando. Em síntese, foram elaboradas 

14 questões para cada roteiro (grupo de atores), sendo sempre duas 

questões condizentes a cada domínio do modelo European Smart Cities 

(Economia, Pessoas, Governança, Mobilidade, Meio Ambiente e Vida 

Inteligentes). Assim, como meio de garantir a legitimidade de adoção do 

European Smart Cities Model na pesquisa de Tese, seguiu-se a 

sistemática descrita acima. As questões são detalhadas na codificação do 

conhecimento e na análise dos dados com a aplicação do método DSC, no 

Capítulo ‘8 Apresentação e análise dos resultados’.    

                                                 
80 Nomeado também como ‘Grupo de Controle’. 

 
81 Os Apêndices A1- A6 foram construídos sob a forma de “protocolo” para 

apoiar a estruturação e construção dos roteiros de entrevistas (aspectos estes 

observados in loco e com base na literatura). Assim, partiu-se seguindo 

primeiramente a ordem dos domínios do modelo adotado, elencou-se os atores 

relevantes pré-selecionados e posteriormente os locais e elementos que foram 

foco de atenção, tanto para as entrevistas, fotografias e observação espontânea. 

Cabe ressaltar que o referido protocolo não é inerte, mas passível de alterações 

sempre e quando for conveniente. Ele serve, sobretudo, para conferir subsídios 

e apoio à pesquisa qualitativa desta Tese. Ademais, como se caracteriza uma 

criação metodológica, pode ser perfeitamente adaptado para outras pesquisas, 

com ressalva quanto às condições de tempo, espaço e elementos de 

investigação. Em síntese, a ordem dos domínios em que se apresentam os 

respectivos protocolos são: Economia, Pessoas, Governança, Mobilidade, Meio 

Ambiente e Vida (APÊNDICES A1-A6). 
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A Figura 32 demonstra, por meio de um mapa mental, a 

organização dos grupos de atores relevantes por cidade investigada. 

Como já justificado no texto, o mapa mental auxilia a compreensão do 

raciocínio de forma mais clara (SENGE, 2016). Sendo assim, os quatro 

roteiros de entrevistas foram elaborados segundo a classe a que se 

destinou o informante: residentes permanentes (moradores das cidades), 

visitantes habitués, representantes da gestão pública e sociedade civil 

organizada. 

 
Figura 32 – Grupo amostral dos atores relevantes da pesquisa.  

 
Fonte: Autora, 2019. 

  

Em relação à seleção dos entrevistados, utilizou-se a amostragem 

não probabilística, que segundo Miguel (1970), é aquela em que o 

pesquisador escolhe certo elemento do universo do qual seja 

desconhecido. A amostragem não probabilística classifica-se em: a) 

amostragem por conveniência ou acessibilidade (os elementos ou 

sujeitos são escolhidos por serem mais acessíveis) e b) amostragem 

intencional (se baseia em julgamentos feitos pelo pesquisador, que 

segundo ele, é a melhor para o estudo). Neste estudo foram adotadas as 

duas classificações, dependendo do grupo de informantes. 



229 
 

Cabe esclarecer que para a seleção do grupo condizente à gestão 

pública, foram priorizados servidores de carreira (profissionais 

concursados) e não cargos comissionados (com raras exceções), buscando 

imparcialidade política, como também, devido à transitoriedade do 

profissional no governo executivo municipal, com exceção da “figura” do 

Vereador, pois a Câmara de Vereadores constitui um grupo de interesse 

relevante na percepção dos problemas locais das cidades.  

Todas as entrevistas realizadas nesta pesquisa foram previamente 

agendadas via watts ap ou por telefone, presenciais, individuais, gravadas 

e registradas em áudio para posterior transcrição e análise por meio do 

método do ‘Discurso do Sujeito Coletivo’. Em sua maioria, elas foram 

realizadas no escritório do informante ou em sua residência, com alguns 

poucos em locais públicos como cafeterias. Adotou-se o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelo entrevistado como 

concordância de seu depoimento e publicização das informações. 

Foram realizadas duas entrevistas como ‘pré-teste’ para subsidiar 

o conteúdo do roteiro de entrevista construído - protocolo usual da 

abordagem qualitativa para assegurar maior segurança ao anteceder a 

pesquisa empírica com atores sociais. Estas foram efetuadas com duas 

pessoas distintas (uma visitante da cidade de Balneário Camboriú (SC) e 

outra visitante da cidade de Torres (RS), em 29 de janeiro e 02 de 

fevereiro de 2018, respectivamente. 

Uma breve consideração acerca do segundo pré-teste: Em 02 de 

fevereiro de 2018, o informante foi entrevistado pessoalmente (face a 

face), seguindo todas as etapas mandatórias da abordagem qualitativa. 

Novamente, foi reiterado que o nível sócio-educacional e a experiência 

sensorial de uso da cidade como local de deslocamento e permanência do 

indivíduo foram fundamental para a seleção dos possíveis entrevistados. 

Deste modo, para esta pesquisa, não foi conveniente abordar as pessoas 

que estivessem nos espaços públicos como anteriormente almejado, mas 

sim, selecioná-las por meio de indicações da rede de apoio local (grupo 

de contatos das cidades). A entrevista teve uma duração aproximada de 

45 minutos e as questões foram perfeitamente compreendidas pelo 

entrevistado. Houve pequenos ajustes de retórica, mas não de conteúdo. 

Por isso, resolveu-se considerar o segundo “informante” ‘piloto’ da 

pesquisa, como entrevistado oficial do grupo de visitantes habitués da 
cidade de Torres (RS). 

Dado o experimento e resultado de dois pré-testes realizados, os 

atores relevantes desta pesquisa foram escolhidos, em sua maioria, 

considerando o nível de instrução e profissão - devido a complexidade do 

tema e dos conhecimentos requeridos para a pesquisa. O número amostral 
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de entrevistados (residentes permanentes e visitantes habitués) foi de oito 

pessoas para cada grupo. Nestes dois grupos buscou-se entrevistar 

profissionais autônomos como médicos, psicólogos e outros que integram 

a área da saúde, advogados, arquitetos e engenheiros, professores, 

empresários e comerciantes. Essa heterogeneidade de multiplicidade de 

visões de mundo é fundamental para a compreensão da realidade, dos 

anseios e das expectativas dos usuários das cidades.82  

O Quadro 7, a seguir, apresenta a quantidade de entrevistas 

realizadas por cidade, e por grupos amostrais: residentes permanentes 

(RP), visitantes habitués (VH), representantes da gestão pública (GP) e 

representantes da sociedade civil organizada (SC). Ao total, foram 101 

entrevistas realizadas face a face e transcritas para a análise das cidades 

costeiras turísticas, por meio de seus atores relevantes. 

 
Quadro 7 – Quantidade de entrevistas realizadas face a face nas cidades de 

análise.  
Relação de Entrevistas realizadas – Cidades Costeiras Turísticas 

Torres (RS) Balneário Camboriú 

(SC) 

Guaratuba (PR) 

Grupo Quantidade Grupo Quantidade Grupo Quantidade 

RP 08 RP 09 RP 08 

VH 08 VH 08 VH 04 

GP 10 GP 14 GP 05 

SC 14 SC 12 SC 01 

Total 

parcial: 

40 Total 

parcial: 

43 Total 

parcial: 

18 

Total geral: 101 

Fonte: Autora, 2019.  

 

Foram elaborados quadros sínteses que visam demonstrar o perfil 

do entrevistado e um mailing (nome, e-mail e telefone) de todos os 

informantes, a fim de manter os dados de contato. Os quadros sínteses são 

apresentados no Capítulo 8 deste Tese (antecedendo o Discurso Coletivo 

do grupo amostral), e o mailing não consta na pesquisa, por entender ser 

este um material de construção permanente da rede de contatos propiciada 

pela e, para a Tese. Almeja-se, após a conclusão da pesquisa e defesa da 

                                                 
82 Nesta Tese, optou-se por apresentar os dados do perfil dos entrevistados na 

forma de quadro síntese, porém, quando da elaboração dos artigos derivados da 

pesquisa, buscar-se-á criar gráficos para demonstrar os mesmos dados, haja 

vista que são resultados de pesquisa e, acredita-se ser assim mais conveniente 

para a publicação de artigos.  
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Tese, apresentar os resultados para os participantes de cada cidade 

investigada em plenária, como meio de retornar os conhecimentos 

codificados ao público participante (à comunidade). O objetivo é levar os 

benefícios de uma pesquisa científica com sustentação empírica para fora 

do laboratório, ao alcance do mais amplo círculo humano. Ao mesmo 

tempo, compartilhar as ideias, protótipos e possíveis soluções encontradas 

para o Uso e a Gestão Sustentável e Humana dos espaços públicos das 

cidades costeiras turísticas. 

 

5.4.7 A técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 

 

As pesquisas sociais empíricas, especialmente aquelas em que o 

sujeito tende a ser o protagonista do processo de investigação, requer 

metodologias que consigam capturar suas ideias e conjunto de 

pensamentos83, resultando em dados e informações derivados de 

percepções sobre o fenômeno social em evidência. Dessa forma, a 

percepção passa a ser uma pré-condição cognitiva para se gerar o 

conhecimento de uma sociedade ou do conjunto de atores sociais que 

assim a representam. Contudo, considerando que o pensamento ou 

opinião dos indivíduos que compõem uma coletividade somente podem 

ser vistos como um depoimento discursivo, entende-se que a 

manifestação linguística de um posicionamento sobre determinado 

assunto será composta por uma ideia central (IC) e demais argumentos 

que a subsidiem (LEFÈVRE; LEVÈVRE, 2005).  

O pensamento adquirido por meio da técnica de entrevista, quando 

preservada sua essência, assegura a originalidade da opinião do 

entrevistado, influenciado notadamente por sua percepção e visão de 

mundo, no que consiste aos aspectos requeridos pelo pesquisador (o que 

se deseja conhecer ou saber). (SILVA, 2013). Lefèvre e Lefèvre (2005, p. 

15) explicam que o pensamento coletivo surge sob a forma discursiva, por 

meio de um “conjunto de extratos de respostas discursivas individuais 

justapostas que, se articulam a um discurso teórico [...] protegido pela 

impessoalidade retórica, [...] acrescido do expediente das citações”. 

Em termos metodológicos, o conhecimento está mais validamente 

presente no indivíduo do que no grupo, uma vez que o pensamento 

coletivo se constitui do “saber” e “pensar” de cada um dos membros da 
coletividade, de esquemas sociocognitivos ou de pensamento socialmente 

                                                 
83 Ou valores, crenças, representações, enfim, as várias formas de que se reveste 

o sentido atribuído pelos atores sociais aos eventos que cercam a vida deles. 

(LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2009, p.13). 



232 
 

compartilhado (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005), fazendo-se representar 

socialmente, agregando novos conhecimentos. Goleman (2016, p. 69) 

explica que Francisco Varella lidera um movimento da neurociência 

cognitiva chamada “neurofenomenologia”, o qual apresenta coerência 

com o método DSC, ainda que seja nas ciências da saúde. 

 
Varela defende que as pesquisas sobre o cérebro 

devem considerar seriamente os relatos do paciente 

sobre experiências subjetivas – os dados em 

“primeira pessoa”. Isso pode ser usado para 

entender melhor os dados em “terceira pessoa” - os 

resultados obtidos por medições cerebrais (que 

normalmente são os únicos dados coletados na 

neurociência). 

 

Como estratégia de pesquisa, “a combinação de ângulos de 

observação se mostrou inestimável em estudos de práticas 

contemplativas”, cita Dalai Lama e Varela (GOLEMAN, 2016, p. 69). 

Lefèvre e Lefèvre (2003, 2005) propuseram a metodologia do 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) ao final da década de 1990, cujo 

objetivo foi suprir a “lacuna” do pensamento individual, criando-se um 

“pensamento coletivo”, por meio de discursos individuais. Sua base 

teórica teve origem na Teoria das Representações Sociais, debatida por 

Moscovici em 1978 (2009). Além disso, os autores buscavam um método 

de “enfrentamento dos problemas relativos à análise de corpus qualitativo 

e à análise quantitativa de pesquisas de opinião que findam por 

negligenciar a discursividade.” (GONDIN; FISCHER, 2009, p.13).  

O DSC apresenta-se como uma representação não matemática, 

nem metalinguística, mas com a aplicação de operações rigorosas e 

sistemáticas, do pensamento de uma coletividade, reunindo respostas de 

diferentes indivíduos com conteúdo discursivos semelhantes (LEFÈVRE; 

LEVÈVRE, 2005). Ainda, segundo os autores (2003), esta técnica 

permite a realização de pesquisas por meio do resgate de opiniões 

coletivas, onde qualquer equívoco tende a ser superado. Segundo Lefèvre 

et al. (2009) cada DSC e conjuntos de DSCs que difundem opiniões 

coletivas podem sugerir, incitar e estimular a presença de outros discursos 

(da teoria, do contexto, das implicações). Neste sentido, Lefèvre e Lefèvre 
(2005) apontam que o DSC representa uma inovação nas pesquisas 

empíricas de opinião baseadas em depoimentos verbais, na medida em 

que os resultados, ou seja, as opiniões ou sentidos dos pensamentos das 

coletividades são processados discursivamente e não em categorias.  



233 
 

Sua estrutura é apresentada a seguir. Nesta investigação, justifica-

se a técnica metodológica tendo em vista a aderência com o estudo sobre 

a percepção dos atores sociais dos espaços públicos das cidades costeiras 

turísticas e demais variáveis selecionadas nos seis domínios do modelo 

European Smart Cities para a proposição do framework HUGEP e seus 

desdobramentos. 

 

5.4.7.1 Estrutura do DSC 

 

A metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) preocupa-

se em analisar os depoimentos e demais materiais verbais coletados no 

campo, constituindo seu principal corpus de dados primário, extraindo‐se 

de cada um deles as ideias centrais (IC) ou ancoragens a partir de 

expressões chave (E-Ch) a que se referem, constituindo dessa forma o 

discurso coletivo (LEFÈVRE; LEVÈVRE, 2005; GONDIM; FISCHER, 

2009). Sua estrutura está sistematizada em quatro operações 

metodológicas, quais sejam: 

 

1. Expressões-Chaves (E-Ch): são trechos selecionados a 

partir dos depoimentos dos entrevistados (transcrições das 

entrevistas), que melhor declarem a essência de conteúdo. 

2. Ideias-Centrais (IC’s): são fragmentos de textos que 

revelam a ideia central do depoimento de cada entrevistado 

e, também, nos conjuntos de respostas de diferentes 

indivíduos que apresentam sentido semelhante ou 

complementar.  

3. Ancoragens (AC’s): estão presentes quando se percebe, no 

depoimento do entrevistado, de forma explícita, marcas 

linguísticas claras e genéricas, teorias, ideologias, crenças e 

valores (DA SILVA, 2011). 

4. Discurso do Sujeito Coletivo (DSC): discurso-síntese 

formado pela reunião das E-Ch presentes nos discursos 

analisados. 

 

Lefèvre e Lefèvre (2005) explicam que os DSCs são redigidos na 

primeira pessoa do singular, cuja finalidade está em marcar 
expressivamente a presença do pensamento coletivo. O DSC não deve se 

apresentar entre aspas, pois não se trata de uma citação literal, mas sim 

apresentar-se em itálico em consideração à fala coletiva (LEFÈVRE; 

LEFÈVRE, 2005). A ligação entre as “peças” do quebra-cabeça 

(discurso) é feita por meio de conectivos que dão coesão ao texto (assim, 
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então, logo, pois, enfim...), uma vez que descreve e expressa opiniões 

sobre algum evento presente em determinada sociedade. Compete 

destacar que o resultado do DSC tem na entrevista a mais cerente técnica 

de coleta de dados, cabendo ao pesquisador operar as etapas da 

metodologia para alcançar o discurso coletivo, podendo apresentá-los por 

questão ou ainda, formular quadros sínteses (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 

2005; DA SILVA, 2011; SILVA, 2013).  
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6 CIDADES COSTEIRAS TURÍSTICAS 

 
“A curiosidade humana é a força motriz da 

atividade de visitação que a história viria a batizar 

de turismo” 

José Roberto Provesi 

 

“O homem é um animal social e, através da 

história, a maior alegria do homem foi encontrar 

pessoas” 

Jan Gehl 

 

As cidades costeiras selecionadas para o desenvolvimento da 

pesquisa foram escolhidas segundo as especificidades anteriormente 

citadas e justificadas no Capítulo 1 – Introdução - desta Tese84. Cabe 

ressaltar que o principal recorte se deu pela região Sul do Brasil, cujas 

cidades apresentam características morfodinâmicas diferentes, sobretudo 

em relação aos seus principais aspectos urbanos e paisagísticos. As 

cidades costeiras de Torres (RS), Balneário Camboriú (SC) e Guaratuba 

(PR) são consideradas os principais destinos turísticos de sol e praia dos 

respectivos Estados do sul do país. Este fato, especialmente, compôs a 

predileção por tais cidades, tendo em vista que o turismo e seus 

desdobramentos econômicos, ambientais, urbanos, sociais e humanos são 

elementos proeminentes para a construção e consolidação do framework 

HUGEP para cidades costeiras com predominância da atividade turística 

como principal vertente econômica. 

Apresenta-se, por meio do estudo de caso, utilizando-se do 

Protocolo para coleta de dados visuais (APÊNDICES A1-A6), citados na 

Seção 5.5.5 do Capítulo 5 – Metodologia, apresentação das cidades 

seguindo o escopo “Espaços, ambientes e elementos físicos e visuais”, o 

que compõe parte dos resultados da pesquisa. A Figura 33 ilustra a síntese 

do “Protocolo para coleta de dados”, já explicitado nesta Tese e exposto 

como Apêndice A: 

 

  

                                                 
84 Não sendo necessário e nem conveniente repetir tais informações.  
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   Figura 33 – Síntese do Protocolo para Coleta de Dados. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Quanto ao relato e descrição das cidades de Torres (RS), Balneário 

Camboriú (SC) e Guaratuba (PR), tem-se um diagnóstico que subsidia a 

construção do framework HUGEP e seus desdobramentos. Dado o 

contexto apresentado, o texto a seguir apresenta sucintamente as cidades 

analisadas a fim de situar o leitor acerca dos objetos de estudo, atendo-se 

a dados essenciais de localização, população, elementos históricos, 

ambientais e econômicos predominantes, com especial atenção à 

explanação dos espaços públicos (permanência e deslocamento).  O foco 

deste trabalho não é a discussão das três cidades, mas, utilizou-se também 

na discussão, a delimitação municipal, visto que muitos dados utilizados 

na análise se referem a resultados que abrangem os três municípios como 

um todo, incluindo as áreas urbanas e rurais.  

 

6.1 TORRES – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Torres é um município brasileiro situado no extremo norte do 

litoral Atlântico do estado do Rio Grande do Sul. A paisagem da cidade 

se destaca por possuir a única praia do Rio Grande do Sul em que 

sobressaem paredões rochosos à beira-mar, e por ter à sua frente a única 

ilha marítima do Estado, a Ilha dos Lobos, gerenciada pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Natureza (ICMBio). 

A cidade de Torres é reconhecida no estado do Rio Grande do Sul 

como uma das que possui maior destaque de movimentação turística na 

estação de verão, junto às demais cidades costeiras situadas ao longo da 

costa, como Capão da Canoa e Tramandaí. Isso se deve em relação à 
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diversidade de atrativos naturais, paisagísticos e infraestrutura disponível 

para atendimento aos veranistas (população flutuante)85. Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o censo de 2010 

constatou uma população de 34.656 hab. Para o município de Torres, 

embora o número de residentes venha crescendo, tem como elementos 

indutor a qualidade de vida citadina, a proximidade ao mar e seus recursos 

naturais adjacentes e o baixo índice de criminalidade, quando comparado 

à capital do estado – Porto Alegre e outras cidades rio grandenses. Já para 

o ano de 2018, o IBGE estimou uma população de 38.386 hab. Segundo 

a Secretaria de Turismo da cidade (2018)86, a população flutuante 

referente aos meses que compõem a temporada de verão é de 

aproximadamente 300 mil pessoas. O aumento da população total da 

região ocorre devido aos veranistas e turistas provenientes, 

principalmente, de outras cidades do Rio Grande do Sul (FEE, 2018). 

Segundo a Fundação de Economia e Estatística (FEE) do estado do 

Rio Grande do Sul (2018), que anualmente acompanha a oscilação da 

população permanente e flutuante do litoral norte do RS, estimou para o 

mês de fevereiro de 2018 um acréscimo de 59,6% em relação a população 

permanente para a cidade de Torres, considerada a menor variação para 

as cidades litorâneas do litoral norte gaúcho.  

O índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) é de 

0,762 segundo IBGE (2010). Torres dispõe de apenas uma Instituição de 

Ensino Superior (presencial), a Universidade Luterana do Brasil 

(ULBRA) sediada na cidade de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul, 

com campi em várias cidades do Estado e de outros do país, dentre estes, 

a cidade de Torres, com dezesseis cursos de graduação e ensino à 

distância. É uma IES particular.  

A cidade de Torres, apesar de toda beleza natural emblemática, 

ainda é deficitária em infraestrutura urbana básica, especialmente na 

qualificação dos espaços de deslocamento, exploração inadequada ou 

ineficiente do turismo, baixo nível de produção de conhecimento e 

investimentos externos relevantes para a cidade. Isso é exposto e debatido 

no desenvolvimento desta Tese. 

 

  

                                                 
85 Nesse caso, incluem-se turistas, excursionistas, proprietários de segundas 

residência, e demais pessoas que aproveitam a temporada de verão para fruição 

do lazer e também do trabalho temporário proveniente do turismo.   
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6.1.1 Localização geográfica 

 

O município de Torres está localizado no extremo norte do litoral 

do estado do Rio Grande do Sul, nas coordenadas 29°20'07"S e 

49°43'37"W, compreendendo uma área de 162 km², distante a 198 km da 

capital do estado - Porto Alegre e a 280 km da capital do estado de Santa 

Catarina - Florianópolis. Apresenta como municípios limítrofes, Passo de 

Torres (SC) ao norte, Dom Pedro de Alcântara e Arroio do Sal (RS) ao 

sul e, Mampituba (RS) a oeste, e o oceano Atlântico a leste. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017). O mapa a 

seguir, situa o município de Torres no estado do Rio Grande do Sul e no 

Brasil: 

 
 Mapa 1 – Localização do município de Torres no estado do Rio Grande do Sul 

– Brasil.  

 
Fonte: Mapa elaborado por Heloisa Lalane87 e Maria Emília Martins da Silva 

Garbuio (2017), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante 

desta. 

 

Torres faz parte da Mesorregião Metropolitana de Porto Alegre e 

Microrregião de Osório. Encontra-se a 16 metros acima do nível do mar 

                                                 
87 Currículo apresentado na Capítulo 1. A profissional confeccionou todos os 

mapas desta Tese. 
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e apresenta 22 km de extensão de costa (orla marítima). A área de Torres 

está incluída no bioma da Mata Atlântica, caracterizado localmente pelo 

predomínio da floresta perenifólia hidrófila costeira. Na definição de 

1999 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a área de Torres é 

caracterizada como de restinga: 

 
[...] um conjunto de ecossistemas que compreende 

comunidades vegetais florísticas e 

fisionomicamente distintas, situadas em terrenos 

predominantemente arenosos, de origem marinha, 

fluvial, lagunar, eólica ou combinações destas, de 

idade quaternária, em geral com solos pouco 

desenvolvidos. Estas comunidades vegetais 

formam um complexo vegetacional edáfico e 

pioneiro, que depende mais da natureza do solo que 

do clima, encontrando-se em praias, cordões 

arenosos, dunas e depressões associadas, planícies 

e terraços (GUADAGNIN, 1999). 

 

6.1.2 Histórico do município88  

 

Segundo o historiador Ruy Ruben Ruschel, o descobrimento do 

litoral torrense é atribuído à expedição náutica de 1514 comandada por 

João de Lisboa, o qual teriam denominado Torres de ‘Ilha da Baya’. Os 

primeiros habitantes foram os indígenas Guaranis Carijós que viviam da 

pesca, da caça e de práticas agrícolas, os quais permaneceram no território 

até meados de 160089. Em 1761 houve a concessão de sesmarias entre a 

Itapeva e o Rio Mampituba. 

 Diz-se que Manoel Ferreira Porto é considerado o fundador de 

Torres. Sargento do império, em 1801 foi removido para tomar conta da 

guarda já existente desde 1773. Em 1818 o Marquês de Alegre despacha 

autorizando a formação do povoado e a criação de um templo e, em 1820 

inicia a "Povoação das Torres". Em paralelo, Manoel Ferreira Porto, em 

1815 conseguiu autorização através do Bispo do Rio de Janeiro, D. José 

Caetano Coutinho para construir uma igreja na vila, tendo sido a primeira 

missa realizada em 1820 no Distrito das Torres que pertencia à Santo 

Antônio da Patrulha. Em 1837 a povoação foi elevada à freguesia. Em 21 

                                                 
88 Informações retiradas do sitio da Prefeitura Municipal de Torres (2017) e do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Cidades. 
89 Vários indícios foram encontrados em sítios arqueológicos (sambaquis).  
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de maio de 1878 através da Lei nº 1.152 foi elevada à categoria de Vila 

emancipando-a de Conceição do Arroio – data esta de sua emancipação. 

 

6.1.3 Uso e ocupação da terra  

 

O mapa que apresenta a ocupação de uso das terras de Torres, que 

também forneceu informações a respeito da cobertura vegetal existente 

das áreas de estudo, foi elaborado a partir da interpretação de imagens de 

satélite Bing, oferecidas gratuitamente pela Microsoft. O mapeamento 

foi realizado em escala detalhada (1:2.000) e foi exportado na escala 1: 

80.000, utilizando-se o software ArcGis 10.1 

O mapa de uso e ocupação das terras foi construído a partir da 

interpretação das seguintes categorias: agricultura, área de mineração, 

área urbanizada e/ou construída, corpos d’água, praias, dunas, florestas 

em estágio inicial (pioneiro), florestas em estágio médio ou avançado, 

pastagens e campos naturais, reflorestamento, solo exposto e vegetação 

de várzea e restinga. Utilizou-se como embasamento o Manual Técnico 

de Uso da Terra e o mapeamento de uso das terras de Santa Catarina 

realizado pelo IMA – Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina 

(antiga FATMA) para a definição destas classes. 
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Mapa 2 – Uso das terras do município de Torres (RS).  

 
Fonte: Mapa elaborado por Heloisa Lalane e Maria Emília Martins da Silva 

Garbuio (2018), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante 

desta. 
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Por meio da análise do Mapa de Uso e Ocupação das Terras, 

percebe-se claramente uma concentração urbana no litoral do município, 

principalmente próximo a foz do rio Mampituba. Já as áreas rurais estão 

localizadas no interior. As áreas com vegetação em estágio médio e 

avançado de regeneração apresentam-se em manchas fragmentadas. 

Pôde-se concluir que, predominam hoje no município de Torres as classes 

antropizadas, as quais totalizam 73% da área total. O destaque fica por 

conta das áreas rurais (agricultura + pastagem), que totalizam 57,9% das 

áreas totais, enquanto as áreas urbanizadas totalizam 11,3%, os 

reflorestamentos 4%, solo exposto 0,4% e a atividade de mineração 0,1% 

da área em estudo, conforme demonstra a Tabela 1, a seguir.  
 

Tabela 1 - Percentual das áreas de uso e ocupação das terras de Torres (RS). 

 

Tipo Área % 

Áreas naturais 119 73 

Áreas antropizadas 43 27 

Total  100,0% 

Fonte: Elaborado por Heloisa Lalane e Maria Emília Martins da Silva Garbuio 

(2018), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante desta. 

 

Entre as classes de uso naturais, destacam-se as áreas de vegetação 

em estágio médio e avançado de regeneração, totalizando 6,9%, e as áreas 

Classe Área (km²) % 

Agricultura 43,93 27,2% 

Área urbanizada 18,34 11,3% 

Campo de dunas 5,36 3,3% 

Vegetação em estágio inicial de regeneração  7,55 4,7% 

Vegetação em estágio médio e avançado de 

regeneração 11,18 6,9% 

Corpos d'água 7,59 4,7% 

Área de mineração 0,14 0,1% 

Pastagem 49,85 30,7% 

Praia 2,69 1,7% 

Reflorestamento 6,45 4,0% 

Solo exposto 0,57 0,4% 

Vegetação de várzea e restinga 8,68 5,3% 

Total 162 100,0% 
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de vegetação de várzea e restinga, totalizando 5,3% da área total do 

município. 

O município de Torres contempla cinco Unidades de Conservação 

da natureza, sendo duas municipais, uma estadual e duas federais. Sua 

descrição é apresentada a seguir, acompanhada do Mapa 3, que as 

identifica no território de Torres (RS): 
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Mapa 3 – Unidades de Conservação do município de Torres (RS). 

 
Fonte: Mapa elaborado por Heloisa Lalane e Maria Emília Martins da Silva 

Garbuio (2018), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante 

desta. 

 

A descrição das Unidades de Conservação mapeadas é apresentada 

a seguir: 
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- Parque Estadual da Guarita: Teve seu início com a promulgação do 

Decreto Estadual 21.540, de 28 de dezembro de 1971, o qual declarou 

utilidade pública, para fins de desapropriação, duas áreas de terras 

situadas no município de Torres, na periferia da zona urbana ao sul da 

cidade. Em 14 de outubro de 1981 o Estado declarou por meio do Decreto 

30.377 o Parque da Guarita como área especial de interesse turístico. Em 

2003, teve seu nome alterado pela Lei Estadual 11.884 para Parque 

Estadual José Lutzenberger, em homenagem ao engenheiro agrônomo e 

ambientalista José Lutzenberger (1926-2002), por ter sido um dos 

maiores incentivadores da criação do parque e inclusive colaborado na 

concepção e execução do mesmo. Este local também possui grande 

importância cultural e econômica, sendo referência no lazer ambiental 

local. O Parque da Guarita localiza-se em uma área que correspondia a 

um complexo turístico. É constituído essencialmente por ecossistema 

costeiro, contando com a praia da Guarita, porém na sua implantação 

foram criadas áreas reproduzindo outros ecossistemas da região. Possui 

cerca de 350 há de área. (UC Municipal). 

 

- Reserva Particular do Patrimônio Natural Federal Recanto do 

Robalo:  Unidade de Conservação de Uso Sustentável, com 9,95 ha de 

área, localizada no município de Torres. (UC Federal). 

 

- Parque Estadual de Itapeva (APA): Unidade de Conservação de 

Proteção Integral com 1.000 ha, localizado no bioma Mata Atlântica, no 

município de Torres. Seus principais objetivos são: proteger ecossistemas 

e espécies da fauna e flora raros e ou ameaçados e promover atividades 

de pesquisa científica, educação ambiental e turismo ecológico. Abriga 

ambientes de dunas, vegetação de restinga, campos secos e alagados, 

banhados e turfeiras e Mata Paludosa (floresta formada sobre solos 

bastante úmidos). (UC Estadual). 

 

- Refúgio de Vida Silvestre Ilha dos Lobos: A Unidade de Conservação 

e Proteção gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, autarquia pública federal vinculada ao Ministério do 

Meio Ambiente. Ela foi criada em 1983 como Reserva Ecológica e em 

2005 foi recategorizada como Refúgio de Vida Silvestre Ilha dos Lobos 
(REVIS Ilha dos Lobos). Ela é uma UC de proteção integral e possui uma 

área de 142, 39 ha que inclui a ilha em si e mais 500m para cada um dos 

lados. O refúgio está situado a cerca de 1,8km da praia de Torres, com 

uma profundidade média de 15 a 20m. A Ilha dos Lobos é a única ilha na 

costa gaúcha; existem registros de lobos e leões-marinhos na ilha que 
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datam de 1797; apesar de receber o nome de ilha dos lobos os animais que 

mais frequentam a ilha são os leões-marinhos. (UC Federal). 

 

- Área de Proteção Ambiental Lagoa de Itapeva:  Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável, com 436,99 ha de área, localizada no 

bioma Mata Atlântica, no município de Torres. Criada pela Lei Municipal 

n° 3.372/99 de 07 de dezembro de 1999. Segundo o Art. 3° do seu Decreto 

de criação, tem por objetivo: preservar o conjunto da margem nordeste da 

Lagoa de Itapeva e de duas dunas lacustres; preservar os ambientes 

naturais e dos recursos genéticos, facilitando as atividades de pesquisa 

científica e educação ambiental, propiciando formas primitivas de 

recreação; compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a 

proteção de ecossistemas naturais ali existentes. Além disso, servir como 

medida compensatória aos impactos ambientais gerados pela 

implementação do Aeroporto Regional do Litoral Norte, adjacente à Área 

de Proteção; conservar o solo e os recursos hídricos, com a 

implementação de estratégias de gerenciamento em nível de bacia; 

recuperar áreas degradadas com vistas a regeneração dos ecossistemas 

naturais; proteger a flora e fauna nativas, principalmente as espécies da 

biota, raras, endêmicas, ameaçadas ou em perigo de extinção; proteger 

locais de reprodução e desenvolvimento da fauna e flora nativas. (UC 

Municipal). 

 

Percebeu-se, contudo que, apesar de o município de Torres abrigar 

áreas relevantes de conservação da natureza, como fauna e flora, e outros 

elementos característicos locais que valorizam sua paisagem e seu 

território para exploração do turismo sustentável, pouco se nota essa 

expressividade em termos de gerenciamento e valorização local (poder 

executivo). Isso é afirmado nos depoimentos dos entrevistados assim 

como na observação in loco, como por exemplo, a má conservação de 

ciclovias (as poucas existentes), lixeiras e placas de sinalização precárias 

no Parque Estadual da Guarita (espaço público de permanência de valor 

histórico e ambiental da cidade). A percepção é a de que a natureza existe 

e isso já é o bastante para a cidade, sem a necessidade de sua conservação 

e manutenção.  

 

6.1.4 Economia 

 

A economia do município de Torres está baseada inicialmente na 

pesca, no comércio e no segmento de serviços, sendo o turismo seu 

principal propulsor econômico. Segundo o IBGE (2017), o Produto 
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Interno Bruto (PIB) per capita referente ao ano de 2015 foi de R$ 

26.349,96. Em comparação aos demais municípios do Estado, Torres está 

na posição 282 em um universo de 497 cidades rio-grandenses. 

Aliado ao turismo, o segmento da construção civil tem se 

desenvolvido no município, com edifícios multifamiliares, loteamentos e 

condomínios horizontais em ascendência. O turismo, representando 

aproximadamente 60% da receita total do município, é um dos maiores 

responsáveis pela explosão na construção civil verificada em anos 

recentes (última década), tornando-se um desafio conciliar as 

necessidades de desenvolvimento urbano com a preservação ambiental. 

Torres, sendo uma cidade litorânea com potencial para alavancar de forma 

sustentável o turismo de sol e praia, tem na sua orla e recursos naturais 

seus principais elementos de referência para residentes permanentes e 

visitantes. Por isso, a orla marítima constitui um ambiente propício para 

a investigação desta pesquisa, já que ela é também um espaço público de 

uso comum, e constitui o principal ambiente de especulação econômica 

(imobiliário turístico) da atualidade, não somente na cidade de Torres, 

mas historicamente na costa brasileira. A Figura 34 ilustra a orla urbana 

de Torres caracterizada como orla mista90, o que demonstra que o 

processo de urbanização verticalizada ainda não se configurou totalmente.  

 

  

                                                 
90 “Quando não se configura de fato uma continuidade morfológica 

(caracterização da forma), isto é, quando em toda a área urbanizada não se 

observa uma predominância numérica e visual de nenhum dos tipos apontados 

de edificações. Esta forma de configuração urbana é característica de áreas em 

processo de transformação, que, em geral, estão passando de uma forma de 

configuração horizontal para uma vertical”. (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE - PROJETO ORLA, 2006, p.44-45). 
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Figura 34 – Orla marítima de Torres (RS). 

 
Fonte: Google Earth, fev.2019. 

 

A cidade de Torres, conforme orientação do Projeto Orla91, ainda 

se encontra em fase de urbanização (em relação a orla), mas seu 

diferencial é que sua orla inclui dunas móveis em grande parte de sua 

extensão, sob proteção da Lei Federal 7.803 de 18 de julho de 1989, que 

confere maior fiscalização e manutenção pelos órgãos ambientais, sendo 

considerada área de proteção ambiental (APA). 

O Plano Diretor do município data de 1995 e atualmente está em 

revisão, mas não estão previstas grandes modificações, ressaltando que 

esta “morosidade” é uma ansiedade e insatisfação da comunidade local. 

                                                 
91 Segundo o Decreto Federal n° 5300 de 2004, que regulamenta a Lei Federal no 

7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro, “Orla marítima é a faixa contida na zona costeira, de largura 

variável, compreendendo uma porção marítima e outra terrestre, 

caracterizada pela interface entre a terra e o mar”. 
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Há uma preocupação de que o incentivo à construção civil derivado do 

turismo de sol e praia (segundas-residências) represente ameaça ao meio 

ambiente local. Para evitá-la, prédios com mais de 10 andares precisam 

de licença especial, concedida após estudo de impacto ambiental. Na 

região central da cidade não há limite de altura de construção, porém são 

necessárias as análises de impacto. Obras até a três quadras da praia 

podem ter no máximo nove metros de altura, ou seja, três andares, e nas 

praias pequenas, como a da Cal, prédios não são permitidos.  

 

6.1.5 Principais elementos de referência (espaços de permanência) 

  

Os elementos de referência de uma cidade constituem os espaços 

(naturais ou construídos) que mais motivam seus moradores e visitantes a 

apreciarem, a usarem, a identificarem-se por meio dos seus sentidos. No 

contexto desta Tese, os espaços identificados e, outrora citados, são os 

espaços públicos da cidade costeira turística de Torres (RS).  

O mapa 4, a seguir, demonstra os recursos e atrativos turísticos do 

município de Torres (espaços naturais e construídos) que são de uso 

público, ou seja, apreciados e utilizados por residentes permanentes, 

quanto mais por visitantes. A identificação desses espaços foi realizada 

na pesquisa empírica, nas visitas técnicas in loco, e também aqueles 

mencionados pelos informantes nas entrevistas.  Sendo assim, sob o 

contexto de interesse desta Tese, foram identificados 23 espaços públicos, 

o que não significa que esses sejam os únicos, mas sim os mais 

importantes e referenciados tanto pelos residentes permanentes, como 

pelos visitantes habitués, ou seja, são “os espaços de referência”.  
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Mapa 4 – Espaços de permanência ou atrativos turísticos da cidade de Torres 

(RS). 

 
Fonte: Mapa elaborado por Heloisa Lalane e Maria Emília Martins da Silva 

Garbuio (2018), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante 

desta. 

 

A cidade de Torres possui, por sua formação geológica e 

geográfica, ocupação do uso da terra e preservação dos recursos naturais, 

características que atribuem à cidade “qualidade de vida” ambiental, 

mencionada por unanimidade pelos entrevistados na pesquisa de Tese. 

Ainda, sendo de interesse da pesquisa destacar / conhecer os espaços 

públicos tidos como “referência” pelas pessoas, além do mapeamento e 
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sua localização no território da cidade, os 23 pontos são brevemente 

apresentados a seguir: 

 

1. Dunas: A extensa planície arenosa costeira do Rio Grande do 

Sul, foi formada pelas subidas e descidas do nível do mar. Esses 

movimentos originaram uma imensa praia arenosa caracterizada 

pela presença de dunas costeiras. As dunas se desenvolvem a 

partir da interação do vento, da areia e da vegetação. Do mar vem 

a areia, que carregada pelo vento acumula-se ao encontrar um 

obstáculo. Com o crescimento da vegetação típica, a areia vai 

sendo fixada, formando dunas de diferentes desenhos e 

tamanhos. Tem-se então o sistema de dunas. As mais próximas 

ao mar, são baixas e nestas a vegetação é capaz de resistir ao sal 

e às subidas do mar – são ditas dunas embrionárias. Logo atrás, 

estão as dunas mais altas com vegetação variada e delas podemos 

ver a amplidão da praia – a estas se denomina dunas primárias e 

secundárias. As dunas costeiras exercem funções ambientais 

importantes: a) estabilizam a linha de costa, b) protegem o lençol 

freático, c) constituem barreira natural contra as ressacas do mar 

e, d) são habitat para diferentes espécies da fauna e da flora. As 

dunas são áreas de preservação permanente (APP), protegidas 

por legislação específica. Para a realização de qualquer atividade 

é necessário a autorização do IBAMA, da FEPAM e das 

Prefeituras Municipais.  Compatibilizar a preservação do sistema 

de dunas com as necessidades das zonas urbanas e uso das praias 

do litoral é um desafio. A construção de uma passarela na praia 

do Cassino permitiu às pessoas caminhar por cima das dunas para 

a praia, assim como manter o florescer da vegetação fixadora. O 

acesso a pé́ até a praia e o contato direto com o ambiente, 

transforma a passarela em um interessante atrativo turístico 

integrado à paisagem92.  

 

2. Igreja São Domingos: A Igreja São Domingos, localizada no 

Morro do Farol, é o marco inicial do núcleo urbano de Torres, 

pois foi a partir dela que a cidade se desenvolveu. Sua construção 

iniciou-se em 1820 e sua inauguração se deu em 24 de outubro 
de 1824. Constitui-se a primeira igreja construída no trecho 

litorâneo entre Laguna (SC) e Osório (RS) e também é a segunda 

                                                 
92 Projeto Dunas Costeiras: Disponível em: https://nema-

rs.org.br/files/projetos/6-dunas-costeiras.pdf. Acesso em 28 jan.2019. 

https://nema-rs.org.br/files/projetos/6-dunas-costeiras.pdf
https://nema-rs.org.br/files/projetos/6-dunas-costeiras.pdf
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mais antiga no litoral do Estado. Erguida por prisioneiros de 

guerra, guarani-cristãos castelhanos, a edificação é 

representativa da arquitetura luso-brasileira com trato barroco. O 

prédio e sua decoração interna têm um estilo eclético, com alguns 

traços neoclássicos e mesmo neogóticos. Tombada desde 1983 

pelo patrimônio histórico e precioso elemento da memória 

histórica e religiosa do Rio Grande do Sul, a Igreja passou por 

um importante processo de restauro que durou em torno de sete 

anos, sendo reinaugurada em abril de 2017. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TORRES). 

 

3. Ilha dos Lobos: A ilha dos Lobos é uma ilha brasileira localizada 

no estado do Rio Grande do Sul, a única ilha marítima desse 

Estado. Está situada no litoral norte, defronte à cidade de Torres 

e abriga lobos-marinhos e leões marinhos em certas épocas do 

ano. Por causa disso, sua área é protegida por lei federal através 

da criação do Refúgio da Vida Silvestre da Ilha dos Lobos. A ilha 

dos Lobos é a menor Unidade de Conservação Ambiental do 

Brasil. A pesca ali é proibida, e o surfe junto à ilha é controlado 

pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 

cuja coordenação da UC é sediada na cidade de Torres. A ilha 

tem cerca de 17 mil metros quadrados e é muito impactada pela 

pesca e pelo turismo, por estar a apenas 1,8 quilômetros da costa. 

 

4. Lagoa do Violão: Localizada no centro da cidade, tem esse 

nome por seu formato original assemelhar-se a um violão. Tem 

cerca de 2km quadrados de extensão, possui uma passarela e a 

avenida ao seu entorno é toda pavimentada e iluminada. Em suas 

águas é possível observar peixes, tartarugas e aves aquáticas, 

além de dispor, por parte de empresas terceirizadas, de esportes 

aquáticos, como stand up paddle e pedalinhos. Todavia, cabe 

ressaltar que este espaço público, de relevante potencial turístico, 

encontra-se atualmente degradado pela ausência de manutenção 

e revitalização por parte da gestão pública municipal. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2018). 

 

5. Molhes da Barra (Praia dos Molhes): A Praia dos Molhes está 

localizada ao lado da passarela construída no início dos anos 

1970 para facilitar a entrada e saída de embarcações pequenas de 

pesca (principal fonte de economia do município vizinho Passo 

de Torres / SC). Neste ponto turístico existe o encontro da água 
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doce do Rio Mampituba com o Oceano Atlântico, além de fazer 

divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A 

pesca também costuma ser praticada na região por alguns 

moradores. A praia recebe o nome devido aos famosos Molhes 

da Barra.  

 

6. Morro do Farol: Conhecido também por Torre Norte, o Morro 

do Farol é um local de intensa visitação devido a sua beleza 

natural e perspectiva visual. Entre os três morros à beira-mar, é o 

único que tem acesso de carro, sendo o local preferido de 

moradores e turistas para observar a imensidão do mar. Dele é 

possível avistar todas as praias, as torres, a lagoa do violão, as 

serras, as dunas e a ilha dos lobos. É também um local propício 

para voos de paraglider e parapente. Em 1777, abrigou um 

cemitério indígena e o Forte de São Diogo e, em 1911, foi 

construído o primeiro farol. O Morro do Farol também é um 

observatório perfeito das baleias francas. No período de agosto a 

novembro é comum as baleias francas passarem pelo Rio Grande 

do Sul. São baleias que procuram águas mais quentes para 

procriar e ter filhotes. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TORRES). 

 

7. Parque Estadual da Guarita: O Parque Estadual José 

Lutzenberger – Parque da Guarita – é o principal atrativo turístico 

do município de Torres, procurado por milhares de turistas, 

atraídos pela sua paisagem singular, formada pelo contraste das 

torres basálticas com o mar, além do contato com a natureza e 

importante geossítio do projeto Geoparque Cânions do Sul. A 

praia é propícia à prática de surfe. O Parque Estadual da Guarita 

teve seu início com a promulgação do Decreto Estadual 21.540, 

de 28 de dezembro de 1971, o qual declarou utilidade pública, 

para fins de desapropriação, duas áreas de terras situadas no 

município de Torres, na periferia da zona urbana ao sul da cidade. 

Em 14 de outubro de 1981 o Estado declarou por meio do 

Decreto 30.377 o Parque da Guarita como área especial de 

interesse turístico, sendo uma Unidade de Conservação. Em 
2003, teve seu nome alterado pela Lei Estadual 11.884 para 

Parque Estadual José Lutzenberger, em homenagem ao 

engenheiro agrônomo e ambientalista José Lutzenberger (1926-

2002), por ter sido um dos maiores incentivadores da criação do 
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parque e inclusive colaborado na concepção e execução do 

mesmo. (PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES). 

 

8. Praça Alberto Teixeira da Rosa: A Praça Alberto Teixeira da 

Rosa anteriormente abrigava o Ginásio de Esportes Municipal, 

demolido por problemas de estrutura. Hoje, conta com um 

terreno plano, utilizado para Feira de Produtos Ecológicos, que 

acontece aos sábados de manhã. O projeto arquitetônico de 

implantação de infraestrutura esportiva inicialmente fora 

aprovado em 2014, o que gerou uma licitação que teve ordem de 

serviço em março de 2015 e, por inexecução da contratada a 

partir de junho de 2015, o contrato foi encerrado em fevereiro de 

2016. Atualmente a “praça” consiste em um terreno plano 

praticamente abandonado. Está praça está localizada no centro da 

cidade, ao lado da Lagoa do Violão. 

 

9. Praça Borges de Medeiros: Mais conhecida como a praça da 

Prainha. Reúne moradores de Torres praticamente todo final de 

tarde, pela extensão de seu gramado e proximidade a orla da 

Prainha. Neste local ocorre vários eventos, como a Feira do 

Livro, voos de balões, entre outros. O obelisco que é o mais 

antigo dos monumentos da cidade, data de 1940, foi erguido para 

festejar a entrega da rede hidráulica e está situado nesta praça, 

que apresenta muito sentimento para a comunidade local.  

 

10. Praça dos Escoteiros: Localizado ao extremo da Lagoa do 

Violão, com limite a sudeste com a rua São Pedro, a noroeste pela 

Lagoa do Violão e a sudoeste pela rua Cruzeiro do Sul. Esta praça 

foi sancionada pela Lei nº 3106/97 de 19/06/1997. 

 

11. Praça Getúlio Vargas: Localizada na rua Manoel José de Matos 

Pereira, em frente a igreja Santa Luzia.  

 

12. Praça João Neves da Fontoura: Localizada na Av. Silva 

Jardim. Esta praça inicialmente era nomeada de “Praça dos 

Cavalos”. Atualmente, ela é conhecida como “as quatro praças” 
já que engloba de fato quatro praças em uma. A praça é 

gerenciada pelos moradores do bairro como uma ‘Associação da 

Praça’ desde 1999, como manutenção do paisagismo, corte de 

grama, iluminação, sistema de irrigação da grama, etc. Seu 

principal objetivo é a socialização e a contemplação, já que este 
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espaço público em Torres é destaque pelo cuidado e beleza, além 

de contribuir para a valorização paisagística e imobiliária da 

cidade.  

 

13. Praça Nossa Senhora dos Navegantes: Localizada na rua 

Nossa Senhora dos Navegantes. É uma praça pequena, com 

pouca estrutura (bancos e alguns ornamentos antigos), e abriga a 

imagem da Santa Padroeira dos Pescadores. Próxima a subida 

que dá acesso ao Morro do Farol. Frequentada por moradores e 

hóspedes do local.  

 

14. Praça Pinheiro Machado: É uma das principais praças de 

Torres, situada em frente a Praia Grande, a maior e mais 

movimentada da cidade. A praça foi reformada há algum tempo 

e se encontra bem conservada, contando com áreas de lazer e 

esportes, como basquete, bocha e 'skate'. O 'Dunas Praia Hotel', 

funciona bem ao seu lado, próxima também da Prefeitura 

Municipal. A praça está sempre cheia de pessoas de todas as 

idades, que vão lá a procura de lazer e diversão. 

 

15. Praça São Domingos: Uma pequeníssima praça em frente a 

Igreja São Domingos, recém revitalizada com recursos do 

IPHAN. 

 

16. Praça XV de Novembro: Localizada no centro da cidade, a 

Praça XV de Novembro possui bancos, lixeiras, diversos tipos de 

pequenas árvores e uma grande seringueira. No centro da praça, 

está instalado um coreto conhecido como Coreto da Praça XV, 

local que propicia em diversas épocas do ano eventos culturais, 

como apresentações de grupos de teatro, de música entre outras 

apresentações culturais de artistas de rua. Em seu entorno há 

estabelecimentos para alimentação e compras. Há feirinhas de 

artesanato no local (indígena em especial). 

 

17. Praça Moisés Camilo de Farias: Sem informação.  

 

18. Praia da Cal: Localizada entre o Morro do Farol e o Morro das 

Furnas, com aproximadamente 800 metros de extensão. Costuma 

receber um bom número de turistas durante a alta temporada. A 
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maior parte dos que visitam o lugar são surfistas, que aproveitam 

para treinar no mar mais agitado, com boas ondas. É ideal para o 

banho e prática de esportes náuticos. Seu nome se deve à antiga 

presença de fornos de torrefação de conchas retiradas de 

sambaquis para fabricação de cal. Essa praia possui boa 

infraestrutura próxima, com bares e restaurantes.  

 

19. Praia da Guarita: A Praia da Guarita fica localizada dentro do 

Parque Estadual da Guarita – José Lutzenberger, criado em 1971 

através do empenho de ambientalistas locais buscando proteger 

este cenário geológico de grande valor ambiental e paisagístico, 

é uma Área Especial de Interesse Turístico. É constituído 

essencialmente por ecossistema costeiro, porém na sua 

implantação foram criadas áreas reproduzindo outros 

ecossistemas da região. Possui cerca de 350 hectares. Suas águas 

são as mais propensas para surf e esportes náuticos em geral na 

cidade.  

 

20. Praia Grande: A Praia Grande com cerca de 2 km de extensão, 

é um dos pontos mais movimentados durante a temporada de 

verão, localizada em grande parte na Av. beira mar urbanizada, 

com áreas de lazer, práticas de esportes e quiosques, é um dos 

espaços mais procurados por turistas e veranistas que visitam a 

cidade. Com diversos prédios em sua orla e infraestrutura 

correspondente, há várias opções de bares e restaurantes. É o 

principal ponto de concentração nos eventos de verão, como 

shows, eventos esportivos e o tradicional Réveillon. 

 

21. Prainha: Localizada entre a Praia Grande e o Morro do Farol, 

possui cerca de 600 m de extensão. Parte da praia possui grama, 

um diferencial para atividades como piquenique e encontros ou 

roda de conversa com familiares e amigos, ao final da tarde. 

Embora muito agradável, não é indicada para banhos, devido a 

incidência de rochas no mar. É uma das praias mais urbanizadas 

da região, sendo muito procurada por turistas e moradores 

durante todo o ano. É na prainha que está instalado a monumento 
Torres (recém construído – 2018), e acontecem eventos culturais, 

esportivos e de lazer, mesmo fora de temporada de veraneio. 

Apresenta movimento constante, principalmente nos feriados e 

finais de semana, muito frequentada pela comunidade local. 
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22. Rio Mampituba: Banha uma área habitada por mais de doze mil 

pessoas e atravessa áreas inseridas na Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica. Sua superfície é de 11.300 hectares, com um 

perímetro de 14,5 km. O Rio Mampituba nasce na Serra Geral e, 

em Torres, desemboca no Oceano Atlântico, após percorrer 62 

km, delimitando, em seu baixo curso, a fronteira entre os estados 

de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem, no lado 

riograndense, entre seus afluentes o Rio Pavão e duas 

importantes lagoas que extravasam através do Rio do Forno: a 

Lagoa do Morro do Forno, formada pelo Rio do Mengue e o Rio 

das Pacas, e a Lagoa do Jacaré. Em Santa Catarina recebe as 

águas da grande Lagoa do Sombrio e do Rio Sertão, seu principal 

afluente. 

 

23. Vista das Furnas: É a mais importante das “Torres”. Também 

conhecida por Morro das Furnas, fica entre a Praia da Cal e a 

Praia da Guarita. A trilha que atravessa por cima do platô é uma 

ótima opção de caminhada com uma vista espetacular da cidade 

e da paisagem. 

 

A cidade de Torres mantém espaços públicos relevantes para a 

manutenção de sua qualidade ambiental e preservação de praças públicas, 

em sua maioria, arborizadas e com vegetação gramínea, que são muito 

utilizadas e apreciadas por todas as pessoas. Independente da manutenção 

por parte da gestão pública ou associação de bairros, pode-se considerar 

que estas praças constituem o pulmão da cidade, mantendo o ar livre de 

índices relativos de poluição e uma paisagem visual aprazível aos olhos 

do observador. Todavia, ainda é preciso valorizar estes espaços que se 

mantêm livres de concreto e possíveis construções futuras. As praças e 

parques existentes na cidade de Torres precisam ser realmente vistos, 

explorados, cuidados, e gerenciados com sustentabilidade.  

 

6.2 BALNEÁRIO CAMBORIÚ – ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

A cidade de Balneário Camboriú é reconhecida como a ‘Capital 

Catarinense do Turismo’. Além de sua localização privilegiada dentro do 
estado de Santa Catarina, às margens da BR 101, apresenta clima 

temperado, praias paradisíacas e águas marítimas convidativas para banho 

de mar (com temperaturas amenas). Além disso, o município promove o 

turismo como principal vetor de produção econômica durante o ano todo, 

com promoção de eventos e prospecção de outros segmentos de mercado, 
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como turismo de negócios e da melhor idade. É incontestavelmente um 

dos principais destinos turísticos do sul do Brasil e do Mercosul, com 

atrativos turísticos modernos e inovadores, comércio diversificado, alta 

gastronomia e, atualmente adentrando também no mercado de luxo e do 

turismo urbano, devido ao seu processo de urbanização significativo.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

o censo de 2010 constatou uma população de 108.089 hab., com 

estimativa de 138.732 para o ano de 2018. Já em relação a população 

flutuante, a Secretaria de Turismo Municipal (2018)93 estima que visitam 

a cidade durante a alta temporada aproximadamente 800 mil pessoas/mês, 

provenientes dos estados do Sul e Sudeste principalmente, mas também 

de países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru e Venezuela, 

chegando a 4 milhões de turistas entre os meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro.  

Segundo o IBGE (2017), Balneário Camboriú é o 11º município 

mais populoso do Estado e o 2º menor em área territorial total, com apenas 

46,2 km². Destaca-se ainda como o município com maior densidade 

demográfica de Santa Catarina, com mais de 2.350 hab./km2 e possui uma 

das maiores densidades de prédios do Brasil. Apesar de possuir pouco 

mais de 140.000 habitantes, sua estrutura de casas, edifícios e hotéis 

comporta aproximadamente 500.000 pessoas simultaneamente, marca 

ultrapassada nas noites de Réveillon. 

Balneário Camboriú possui um Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) classificado entre os mais altos do país. O 

índice avalia critérios como educação, demografia, saúde, renda, trabalho, 

habitação e vulnerabilidade social. A expectativa de vida média no 

município passou de 70,1 em 1991 para 78,6 anos em 2010. Cerca de 20% 

da população do município é composta por idosos, pessoas aposentadas 

que imigram para Balneário Camboriú devido a sua diversidade de 

aparatos e ‘qualidade de vida’ urbana.  

A cidade apresenta um polo relevante de produção de 

conhecimento, pois além de contar com quatro IES reconhecidas em seu 

território (destaque para a Universidade do Estado de Santa Catarina - 

UDESC, Faculdade Avantis, Unisociesc FGC, Universidade do Vale do 

Itajaí), esta também há uma pequena proximidade de cidades relevantes 

em coprodução de conhecimento, como Blumenau (Vale Europeu) e 
Florianópolis (Capital do estado). Isso contribui significativamente para 

o IDHM municipal e pela constante captação de negócios e investimentos 

externos na cidade, como grupos empresariais, além de apresentar sob 

                                                 
93 Informação obtida via e-mail com a Secretaria Municipal de Turismo.   
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este aspecto, uma forte e constante imigração de jovens de cidades do 

interior em busca de inserção no mercado de trabalho local (comércio, 

turismo, construção civil, pequenos negócios entre outros). 

Mesmo assim, Balneário Camboriú apresenta também, sérios 

problemas urbanos, como poluição visual da paisagem natural, poluição 

do mar oriundo de redes clandestinas de esgotos, poluição em nível 

extremo do rio Camboriú e rio Marambaia, segregação social relevante, 

gentrificação, problemas de ordem psicossociais como índices 

preocupantes de depressão e suicídio, entre outros fatores que são 

expostos e debatidos no decorrer desta Tese. 

 

6.2.1 Localização geográfica 

 

O município de Balneário Camboriú está localizado no litoral 

centro norte do estado de Santa Catarina, nas coordenadas 26°59'28"S e 

48°38'7"W, compreendendo uma área de 46,2 km², distante a 80 km da 

capital do estado - Florianópolis. Apresenta como municípios limítrofes, 

Itajaí (SC) ao norte, Itapema (SC) ao sul e, Camboriú (SC) a oeste 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2018). Balneário Camboriú pertence à Microrregião da Foz do Rio Itajaí. 

Está a 2 metros de altitude acima do nível do mar e apresenta 22 km de 

extensão de costa (orla marítima). 

O mapa 5, a seguir, situa o município de Balneário Camboriú no 

estado de Santa Catarina e, no Brasil: 
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Mapa 5 – Localização de Balneário Camboriú no estado de Santa Catarina – 

Brasil.  

 
Fonte: Mapa elaborado por Heloisa Lalane e Maria Emília Martins da Silva 

Garbuio (2018), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante 

desta. 

 

6.2.2 Histórico do município94 

 

O processo de colonização de Balneário Camboriú traz relatos de 

1758, mas foi somente em 1826 que o colono Baltazar Pinto Corrêa 

recebeu do Governo da Província de Santa Catarina uma área de terra para 

cultivo e moradia, na localidade que hoje se denomina de “Bairro dos 

Pioneiros”. Em 1884, criou-se o município de Camboriú, sendo a 

produção de café seu principal propulsor econômico. Paralelo à produção 

cafeeira, a exploração das jazidas de mármore, granito e calcário também 

tiveram destaque neste período. Finalmente, em 1954, a cidade foi 

elevada a Distrito com a denominação de Praia de Camboriú, mas ainda 

subordinado ao município de Camboriú e, em 20 de julho de 1964, foi 

emancipado o município de Balneário Camboriú, de Camboriú. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2018). 

A agricultura, como quase em todo período de colonização no país, 

era valorizada enquanto a faixa litorânea não tinha valor para seus 

                                                 
94 Informações retiradas do sitio da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.   



261 
 

habitantes na época - os açorianos. Foi então que no final da década de 

1920, deu-se início ao processo de desenvolvimento do turismo no 

município, gradualmente. Em 1926, começaram a surgir as primeiras 

casas de veraneio, na atual ‘Praia Central’, pertencentes a moradores da 

cidade de Blumenau. Em 1928 foi inaugurado o primeiro hotel e, seis anos 

após o segundo empreendimento hoteleiro. Foram os alemães do Vale do 

Itajaí quem trouxeram para Balneário Camboriú o hábito de frequentar a 

praia como reduto de lazer. Mas foi somente na década de 1950 e 1960 

que a atividade turística tomou impulso, agregando valor à paisagem 

litorânea e recursos naturais adjacentes, atraindo, por sua vez, visitantes 

de vários locais do Estado e, posteriormente do Brasil e países vizinhos 

(Mercosul). Segundo o professor da Universidade do Vale do Itajaí, 

Marcus Polette, um momento importante para o crescimento da cidade 

ocorreu na década de 1960, com a implantação da rodovia BR-101, que 

contribuiu para o desenvolvimento, inclusive, de todas as cidades 

costeiras do litoral centro norte do Estado. 

 

6.2.3 Uso e ocupação da terra 

 

O mapeamento de uso e das terras de Balneário Camboriú também 

foi elaborado a partir da interpretação de imagens de satélite Bing, 

oferecidas gratuitamente pela Microsoft.  O mapeamento foi realizado 

em escala detalhada (1:2.000) e exportado na escala final de 1:50.000. 

O Mapa 6, igualmente ao mapa de uso da terra do município de 

Torres, foi construído a partir da interpretação das seguintes categorias: 

agricultura, área de mineração, área urbanizada e/ou construída, corpos 

d’água, praias, dunas, florestas em estágio inicial (pioneiro), florestas em 

estágio médio ou avançado, pastagens e campos naturais, reflorestamento, 

solo exposto e vegetação de várzea e restinga. Utilizou-se como 

embasamento o Manual Técnico de Uso da Terra e o mapeamento de uso 

das terras de Santa Catarina realizado pelo IMA – Instituto do Meio 

Ambiente de Santa Catarina para a definição destas classes.  
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Mapa 6 – Uso das terras do município de Balneário Camboriú (SC). 

 
Fonte: Mapa elaborado por Heloisa Lalane e Maria Emília Martins da Silva 

Garbuio (2019), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante 

desta. 

 

Apesar do intenso processo de urbanização e verticalização da 

cidade e da orla marítima, respectivamente, predominam hoje no 
município de Balneário Camboriú as classes naturais, as quais totalizam 

59% da área total. Entre as classes de uso naturais, destacam-se as áreas 

de vegetação em estágio médio e avançado de regeneração totalizando 

36,4% e as áreas de vegetação em estágio inicial de regeneração (copeira, 

capoeirinhas, capoeirão), totalizando 17,6% da área total do município. 
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Percebe-se que o relevo (morros e encostas íngremes) foi um fator 

limitante para a expansão da urbanização. As áreas antropizadas totalizam 

41% da área total do município. O destaque fica por conta das áreas 

urbanizadas que totalizam 32,4% da área total. A Tabela 2 demonstra 

especificamente o percentual de uso das terras do município: 

 
Tabela 2 – Percentual das áreas de uso e ocupação das terras de Balneário 

Camboriú (SC). 

Classe 
Área 

(Km2) 
% 

Afloramento ou costões rochosos 0,35 0,8% 

Agricultura 0,11 0,2% 

Área urbanizada 15,0 32,4% 

Praias e dunas 0,94 2,0% 

Vegetação em estágio inicial de regeneração  8,12 17,6% 

Vegetação em estágio médio e avançado de 

regeneração 16,8 36,4% 

Corpos d'água 0,69 1,5% 

Área de mineração 0,04 0,1% 

Pastagem 2,93 6,3% 

Reflorestamento 0,47 1,0% 

Solo exposto 0,37 0,8% 

Vegetação de várzea e restinga 0,42 0,9% 

Total 46,2 100,0% 

 

Tipo Área (Km2) % 

Áreas naturais 27,32 59% 

Áreas antropizadas 18,88 41% 

Total 46,2 100,0% 

Fonte: Elaborada por Heloisa Lalane e Maria Emília Martins da Silva Garbuio 

(2019), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante desta. 

 

Balneário Camboriú, em síntese, apresenta praticamente metade de 

seu território totalmente urbanizado e com relevante adensamento 

demográfico, conforme já citado, são 2.350 hab./km2 e possui uma das 

maiores densidades de prédios do Brasil, o que constitui uma cidade 

altamente complexa, por este e tantos outros motivos explorados nesta 

Tese.  

O Município de Balneário Camboriú́ possui três Unidades de 

Conservação, sendo uma na categoria de Proteção Integral e duas de Uso 



264 
 

Sustentável. São elas, respectivamente: O Parque Raimundo Malta, a 

APA Costa Brava e a RPPN Normando Tedesco, compondo um mosaico 

que constitui um Sistema Municipal de Unidades de Conservação, o qual 

se efetivou por meio de ações de manejo previstas nos Planos de Manejo. 

Elas contribuem com a manutenção de parcela dos ecossistemas e da 

biodiversidade remanescentes de Balneário Camboriú́, município 

predominantemente urbano. Sua descrição é apresentada a seguir, 

acompanhada do Mapa 7, que as identifica no território de Balneário 

Camboriú (SC): 
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Mapa 7 – Unidades de Conservação do município de Balneário Camboriú (SC). 

 
Fonte: Mapa elaborado por Heloisa Lalane e Maria Emília Martins da Silva 

Garbuio (2019), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante 

desta. 

 

A descrição das Unidades de Conservação mapeadas é apresentada 

a seguir: 

 

- Parque Natural Raimundo Gonçalves Malta: O Parque Natural 

Municipal Raimundo Gonçalez Malta, é uma Unidade de Conservação de 
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Proteção Integral instituído pela Lei Municipal nº 2.611, de 03 de julho 

de 2006. Somente com a elaboração de seu Plano de Manejo95, concluído 

em abril de 2018, é que o possibilitou integrar o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC). Sua área é de 17,26 ha. As atividades 

realizadas no Parque são trilhas guiadas, palestras de educação ambiental. 

Dispõe de um laboratório de fitoterapia (produção própria) que faz doação 

de fitoterápicos para a comunidade. Com 172.625 m², o espaço abriga 

ainda os setores administrativos e técnico da Secretaria do Meio 

Ambiente, um horto de plantas medicinais e viveiro de produção de 

mudas de árvores nativas para recuperação de áreas degradadas na Bacia 

Hidrográfica do Rio Camboriú. (UC Municipal). 

 

- RPPN Normando Tedesco: Está localizada no Morro da Aguada e, 

desde a implantação do Parque Unipraias, mais de 12 mil mudas de 

árvores nativas da Mata Atlântica foram plantadas para a recuperação da 

área que estava desmatada pela extração de pedras. Atualmente a área está 

em processo avançado de regeneração sendo possível observar diversas 

espécies que já não eram vistas nesta região. Criada pela Portaria no 

57/1999, com uma área de 3,82 ha. A RPPN Normando Tedesco é de 

propriedade de Tedesco S/A – Empreendimentos e Serviços, tendo sido 

reconhecida por Portaria do IBAMA. Trata-se constituindo-se parte 

integrante do imóvel denominado Aguada, sob o número de matricula 

00390, Livro n° 2, folha 01 registrado no 2° Ofício de Registro de Imóveis 

da comarca de Balneário Camboriú (MMA, 1999). Essa RPPN se 

encontra na região do Parque Unipraias e ainda não tem o seu Plano de 

Manejo aprovado (UC Municipal). O Parque Unipraias, é um complexo 

turístico que liga três “estações” através de Bondinhos Aéreos. São 47 

bondinhos, interligando o lado Sul da orla de Balneário Camboriú 

(Estação Barra Sul), subindo até o morro da Aguada (Estação Mata 

Atlântica), até a Praia de Laranjeiras (Estação Laranjeiras). Trilhas 

ecológica com mirantes de tirar o fôlego e três atrações imperdíveis na 

Estação Mata Atlântica: o Youhooo!, o ZipRider e a Fantastic Forest. (UC 

Municipal). 

 

- Área de Proteção Ambiental - APA Costa Brava: Criada pela Lei no 

1985/2000, com uma área de 1076,64 ha. A APA da Costa Brava, 

                                                 
95 Plano de Manejo do Parque Natural Raimundo Gonçalvez Malta, 2018. 

Disponível em: 

https://www.bc.sc.gov.br/arquivos/conteudo_downloads/DE9DD7ZX.pdf. 

Acesso em 31 jan. 2019. 

https://www.bc.sc.gov.br/arquivos/conteudo_downloads/DE9DD7ZX.pdf
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localizada na região das praias agrestes de Balneário Camboriú́, foi criada 

como medida compensatória pela construção da Interpraias. A Lei que a 

criou estabeleceu como finalidades dessa UC:  

 
I - Proteger as nascentes de todos os cursos de 

águas existentes nos limites da A.P.A., tendo em 

vista a preservação e conservação natural da 

drenagem em suas formas e vazões e sua condição 

de fonte de água para abastecimento humano;  

II - Garantir a conservação da Mata Atlânticas 

(floresta ombrófila densa) e ecossistemas 

associadas (restinga e manguezal) existentes na 

área;  

III - Proteger a fauna silvestre;  

IV - Melhorar a qualidade de vida da população 

residente, através da orientação e disciplina das 

atividades econômicas locais;  

V - Fomentar o turismo ecológico não destrutivo e 

a educação ambiental;  

VI - Preservar a cultura e as tradições locais 

(PMBC, 2000).  

 

Segundo documento que trata sobre o Plano de Manejo (2018), não 

foram definidos os limites e as coordenadas geográficas no ato de criação 

da APA, apenas descreveu-se que constitui - se “pela área delimitada à 

norte e leste pelo Oceano Atlântico, à oeste pela linha imaginária que se 

inicia na Ponta das Laranjeiras e segue pelo divisor de águas de 

microbacias das praias de Taquarinhas, das Taquaras, do Pinho e do 

Estaleiro, daí seguindo à leste pelo divisor de águas da praia do 

Estaleirinho, que forma o limite sul desta APA., até a ponta do Malta, no 

limite com o Município de Itapema” (PMBC, 2000). Assim, a 

recomendação de ampliação de áreas e a indicação de coordenadas 

geográficas que deverão compor a UC fazem parte do processo de Plano 

de Manejo, cuja análise encontra-se paralisada decorrente de 

problemática relacionada ao seu Conselho Gestor (UC Municipal). 

Balneário Camboriú, mesmo apresentando unidades de 

conservação, aparenta estar em “perigo iminente” pela continuidade 

(desenfreada) da urbanização nestas áreas, especialmente ao entorno da 

APA Costa Brava (que somente em 2018 concluiu seu plano de manejo) 

e das demais praias agrestes. Os conselheiros de classes, pertencentes a 

Sociedade Civil Organizada mantém-se firmes em favor da preservação 

ambiental no município, especialmente nas áreas de interesse ambiental, 
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vegetação ainda conservada e manutenção da biodiversidade. Todavia, é 

evidente a falha ou anuência do poder público municipal e estadual na 

fiscalização desses ambientes (novamente em relação a limites na 

construção civil), que acabam por negligenciar a liberação de licenças 

ambientais entre outros privilégios que se justificam pelo 

“desenvolvimento” do turismo.  Essa informação foi declarada em 

inúmeras entrevistas realizadas para a pesquisa, assim como é notória a 

ausência de planos de manejo das áreas mapeadas de UCs do município.  

 

6.2.4 Economia 

 

A economia predominante em Balneário Camboriú está baseada no 

comércio, no turismo e na construção civil. A cidade é considerada um 

dos melhores destinos turísticos nacionais, e um dos 65 municípios 

indutores de turismo do país, homologado pelo Ministério do Turismo. É 

citado ainda como o 9° destino brasileiro mais procurado por turistas para 

visitação, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), 

com a recepção de 1,9% do total de turistas estrangeiros no ano de 2010, 

ficando à frente de cidades como Porto Alegre, Fortaleza, Angra dos Reis, 

Vitória, Brasília e Parati. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2018)96. O PIB per capita em 2016 foi de 

R$ 37.429,23 e, em comparação aos demais municípios do Estado, 

Balneário Camboriú está na posição 64 para um universo de 295 

municípios catarinenses. 

A cidade atualmente tem em construção mais dois edifícios do tipo 

arranha-céu, o Infinity Coast e Yatchouse, de 240 e 275 metros de altura, 

respectivamente. Como comparação, o Mirante do Vale, edifício mais 

alto de São Paulo, mede “apenas” 170 metros. Segundo Anthony Ling 

(arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul)97, 

veranistas de longa data da cidade alegam que os edifícios “estragaram 

Balneário Camboriú” e que em breve não haverá água suficiente para 

abastecer a população local e flutuante. Estimativas mostram que cerca 

de dois a quatro milhões de pessoas passam pela cidade durante a 

temporada de verão, um número assombroso perto da população residente 

                                                 
96 Balneário Camboriú é o nono destino mais visitado do país. Disponível em: 

http://www.secturbc.com.br/turismo/pt-br/noticia/balneario-camboriu-e-o-

nono-destino-mais-visitado-do-pais 
97 Balneário Camboriú: sucesso ou catástrofe urbana? Estadão. Disponível em: 

http://www.esquina.net.br/2018/03/09/balneario-camboriu-sucesso-ou-

catastrofe-urbana/. Acesso em 02 fev. 2019. 

http://www.esquina.net.br/2018/03/09/balneario-camboriu-sucesso-ou-catastrofe-urbana/
http://www.esquina.net.br/2018/03/09/balneario-camboriu-sucesso-ou-catastrofe-urbana/
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de um pouco mais de 140 mil pessoas. Esses veranistas ficam hospedados 

nos quase 20 mil leitos hoteleiros e nos imóveis que ficam vazios durante 

o ano — quase 60% dos imóveis residenciais da cidade (as também 

chamadas segunda-residências). O primeiro efeito visível das leis que 

regulam o crescimento da cidade é que os arranha-céus requerem recuos 

significativos dos limites do terreno, o que faz com que o incorporador 

valorize a altura do edifício, construindo torres cada vez mais estreitas e 

altas.  

É evidente que edifícios altos têm seus problemas na urbe, como a 

sombra projetada na praia e o vento canalizado em corredores estreitos de 

edifícios, mas os problemas de infraestrutura urbana são muito mais 

preocupantes, como a capacidade da rede de abastecimento de água e 

as ligações irregulares de esgoto, que também são apontados com 

frequência. No entanto, as construções na cidade permitem 

uma significativa contribuição para a receita municipal, tanto na 

forma do IPTU como no pagamento das capacidades construtivas 

adicionais para edifícios mais altos. Tal arrecadação parece ter surtido 

efeitos na administração da cidade, que planeja a implementação de 

uma rede de esgotos em parceria com sua cidade limítrofe e 

dormitório - o município de Camboriú. Além disso, Balneário 

Camboriú parece investir na constante qualificação de seus espaços 

de deslocamento, como as avenidas, vias lindeiras e vias de acessos, 

além de manter a cidade limpa e com acessibilidade em 

aproximadamente 80% da área urbana, por meio da NBR 9050/2015 

e do Projeto Cidades Caminháveis, da Secretaria de Planejamento 

Urbano. É visível o capricho da cidade (administração pública) neste 

sentido, com ciclovias e ciclofaixas, paraciclos, canteiros sempre 

conservados, iluminação da orla, paisagismo, nivelamento de 

calçadas, pavimentação asfáltica conservada, entre outros elementos 

que condizem à qualificação dos espaços de deslocamento. Todavia, 

em bairros periféricos mais vulneráveis socialmente, a realidade não 

é a mesma, o que fora confirmado nas entrevistas e observado nas 

visitas in loco.  A Figura 35 retrata a orla da praia central de Balneário 

Camboriú totalmente urbanizada98 e verticalizada, demonstrando sua 

alta densidade demográfica, o que justifica sua economia voltada ao 

                                                 
98 “Quando as construções ultrapassam, na sua maioria, os cinco andares ou 18 

metros de altura e/ou apresentando ao observador como visualmente contínuas, 

isto é, formando paredes, como se observa em Vila Velha (ES), em Boa 

Viagem, no Recife (PE) ou em Balneário Camboriú (SC) “. (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE - PROJETO ORLA, 2006, p. 44-45). 
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turismo e à construção civil, com um alto percentual de segunda-

residências e uma das maiores densidades de prédios no país. 

 
Figura 35 - Orla marítima de Balneário Camboriú (SC). 

 
Fonte: Google Earth, fev. 2019. 

 

A orla de Balneário Camboriú apresenta características 

morfológicas99 relevantes quando comparadas às demais cidades costeiras 

turísticas de interesse desta pesquisa. Apesar de constituir uma cidade 

proeminente para o desenvolvimento e promoção do turismo urbano e de 

sol e praia, com infraestrutura e serviços de qualidade para atendimento 

aos visitantes; alguns aspectos inerentes à sustentabilidade ficam aquém 

do desejado. Isso é devido, inclusive, ao alto índice de urbanização 

consolidada (41% da extensão territorial) e especulação imobiliária 

intensa, resultando, por sua vez, na alta densidade demográfica que 
inevitavelmente demonstra excesso de capacidade de carga para suprir 

necessidades humanas urbanas básicas, como por exemplo ausência e/ou 

                                                 
99 Morfologia: Características da forma. 
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insuficiência de projeção do sol na praia e principalmente nas vias 

lindeiras, iluminação natural e ventilação ao longo das vias públicas 

causando sérios problemas de saúde física e psicossocial100. Segundo 

Trigo101 (informação audiovisual) “Balneário Camboriú é um exemplo 

significativo de excesso de carga em cidade turística litorânea brasileira, 

disponível ao longo de quase toda a costa”. Outros elementos 

(problemáticas e experiências exitosas) são apresentados no Capítulo 8, 

visando demonstrar as disparidades e convergências entre as três cidades 

analisadas na pesquisa, como também de cada uma delas em 

conformidade aos domínios do European Smart Cities Model. 

 

6.2.5 Principais elementos de referência (espaços de permanência) 

 

O mapa 8 a seguir, ilustra os recursos e atrativos turísticos do 

município de Balneário Camboriú (espaços naturais e construídos) que 

são de uso público, ou seja, apreciados e utilizados por residentes 

permanentes e por visitantes (habitués ou não). A identificação desses 

espaços foi realizada na pesquisa empírica, nas visitas técnicas in loco, e 

também os mencionados pelos entrevistados como sendo de relevância. 

Então, sob o contexto de interesse desta Tese, foram identificados 45 

espaços públicos de permanência, o que não significa que esses sejam os 

únicos, mas sim os mais importantes e referenciados pelos usuários, ou 

seja, são os “os espaços de referência”, com menção, especialmente, às 

praias.  

 
  

                                                 
100 Este é apenas um exemplo da urbanização acelerada que posteriormente será 

pesquisado e analisado demais aspectos com suporte do Modelo European 

Smart Cities. 
101 Informação audiovisual publicada no sitio do facebook em 13 set. 2017, às 

12h10min, por Luiz Gonzaga Godoi Trigo. 
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Mapa 8 – Espaços de permanência da cidade de Balneário Camboriú (SC).  

 
Fonte: Mapa elaborado por Heloisa Lalane e Maria Emília Martins da Silva 

Garbuio (2019), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante 

desta. 

 

Os pontos mapeados são, sucintamente, descritos a seguir: 

 

1. Av. Interpraias: A Rodovia Interpraias ou Avenida Interpraias, 

oficialmente denominada Linha de Acesso às Praias Rodesindo Pavan, é 

uma rodovia cênica localizada no litoral de Santa Catarina. Possui 14 
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quilômetros de extensão, e liga Itapema à Balneário Camboriú. A rodovia 

inicia no quilômetro 136 da BR-101, próximo ao túnel Morro do Boi e 

termina na Praia de Laranjeiras. Ao todo, seis praias são interligadas pela 

via: Estaleirinho, Estaleiro, Pinho, Taquaras, Taquarinhas e Laranjeiras. 

 

2. Biblioteca Municipal Machado de Assis: Vinculada 

administrativamente à Fundação Cultural de Balneário Camboriú, a 

Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis objetiva promover o 

desenvolvimento socioeducativo, cultural e intelectual do cidadão. Com 

um acervo composto por livros, periódicos, obras raras, gibis, multimeios, 

dicionários, enciclopédias e livros em braille, a biblioteca tem mais de 

12.600 usuários cadastrados. Criada em 1968, já teve cinco endereços. A 

localização atual é em prédio próprio, na 3ª Avenida, nº 1325, esquina 

com a Rua 2500, no centro da cidade. Em abril de 2015, foi iniciado o 

processo de informatização por meio do programa Pergamum, sistema de 

gerenciamento de acervo adotado por grandes bibliotecas.  

 

3.Calçadão da Central: Importante polo comercial e ponto turístico de 

Balneário Camboriú, local que reúne pessoas diariamente em bares, 

lanchonetes, cafeterias e lojas em geral. Atualmente ele está sendo 

iluminado com lâmpadas do tipo Led. Localizado no centro da cidade, 

Av. Central, n. 20.  

 

4. Canal do rio Marambaia ou Lagoa do Canto: A nascente do afluente 

sul localiza-se na altura das atuais ruas 2400 com a Terceira Avenida. O 

rio segue na direção norte, cortando diversos quarteirões do centro da 

cidade até desaguar na antiga lagoa da Cacimba, atual avenida da Lagoa. 

“O rio Marambaia não é aquele trecho aberto que a população vê, ele 

nasce em torno da rua 2.450 e tem varias ramificações vindo da região da 

4ª avenida, dos bairros Nações e Ariribá que alimentam o rio Marambaia.  

Antigamente ele era um rio navegável, as pessoas pescavam, nadavam e 

toda região central de Balneário Camboriú, de alguma maneira, ou outra, 

eram influenciadas por ele, por exemplo: na Praça Almirante Tamandaré, 

você tinha um pontilhão para passar de um lado para o outro por que ali 

era uma saída de um braço do rio Marambaia para o mar. Foi fechado há  

tempo atrás. Mais recentemente acabou sendo canalizado, porque em dias 
de chuvas poderia ver a língua preta que escorria ao mar. O rio Marambaia 

tem uma extensão bastante grande e ele está quase que na sua totalidade 

preso no meio das construções; no meio de prédios em Balneário 

Camboriú.  Quando ele chega lá, no final, não é mais um rio, e sim, uma 

vala de esgoto. Temos milhares de esgotos clandestinos sendo jogados 
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dentro do rio Marambaia. Sobre o Plano Diretor não dar prioridade e 

manutenção de manter o Rio Marambaia aberto, quando começou a se 

preocupar com isso, mais recentemente (dez. 2018), o rio Marambaia já 

estava todo tomado, por construções.  Os planos diretores e essa 

preocupação de riozinhos que passam dentro da cidade é uma 

preocupação de 15 anos para cá, e nesses últimos 15 anos muito pouca 

coisa avançou para cima do rio, e essas poucas coisas, aí sim, tem um 

problema sério de fiscalização do município. O problema do Marambaia 

é muito mais antigo do que isso, ele vem da década de 1970, 1980 e 1990 

quando não se tinha esta preocupação e a cidade estava em plena 

expansão, o que se preocupava na ocasião era construir de qualquer 

maneira, aterrar, aterrar. A região da 4ª avenida, só para dar um exemplo 

diferente do Rio Marambaia; foi toda aterrada, ali era uma região de 

banhado, a região onde está a Câmara de Vereadores atualmente, é uma 

região que foi toda aterrada, então, muitas partes de Balneário Camboriú 

foram aterradas para dar espaço à construção civil. (CORADINI, 

2018.)102 

 

5. Casa Linhares: A Casa Linhares está localizada no Bairro da Barra, 

ela retrata alguns fragmentos da história de Balneário Camboriú. Ela foi 

construída, aproximadamente, na década de 1950, por Ademar Rebelo 

Linhares, que realizou a obra com a comercialização de grãos de café. A 

Casa tem 66 anos e é de propriedade da família Linhares. Na mesma casa 

vivia o casal com onze filhos e ainda funcionava um pequeno armazém, 

considerado um dos primeiros comércios do bairro. A Casa Linhares foi 

escolhida para sediar a Fundação Cultural de Balneário Camboriú, aonde 

também funciona a Escola de Arte e Artesanato “Cantando, Dançando e 

Tecendo nossa História”. 

 

6. Complexo Turístico Morro do Careca: O Complexo Turístico Morro 

do Careca – CTMC engloba uma elevação montanhosa com cerca de 

158.00 m², sendo composto por áreas públicas e privadas, tendo seu cume, 

uma altitude de 104m acima do nível do mar. Localiza-se no extremo 

norte do município de Balneário Camboriú, divisa com Itajaí, sendo 

limitado em sua grande maioria pelo oceano atlântico, o que envolve a 

Praia dos Amores, a Praia do Buraco e a Praia Brava. Dispões de 

                                                 
102 CORADINI, L. Canal do Marambaia, problema de décadas. Folha do Litoral, 

28 nov. 2018. Disponível em: 

http://jornalfolhalitoral.com.br/2018/11/28/canal-do-marambaia-problema-de-

decadas/ Acesso em 3 fev. 2019. 

http://jornalfolhalitoral.com.br/2018/11/28/canal-do-marambaia-problema-de-decadas/
http://jornalfolhalitoral.com.br/2018/11/28/canal-do-marambaia-problema-de-decadas/
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cobertura florestal do tipo Mata Atlântica, mirante, rampa ou área de 

decolagem para prática de esportes de aventura, lanchonete, lojinha de 

souvenires, banheiros, estacionamento, e acesso com vias asfaltadas. 

 

7. Deck Barra Norte: O Deck do Pontal Norte está localizado na 

ponta esquerda da Praia Central de Balneário Camboriú, são 

aproximadamente 500 metros de passarela, com vistas da praia e da orla 

de Balneário Camboriú. Ao longo do deck tem bancos de madeira e, ao 

final do deck, fica a Praia do Buraco, uma praia mais preservada, com 

poucas pessoas e ondas mais fortes, ideal para surfistas. 

 

8. Dog Park:  O Dog Park está localizado na Quarta avenida, com entrada 

pelas ruas 2870 e 2950. O acesso é gratuito e ele pode ser visitado, 

diariamente, em qualquer horário. O parque para cães foi inaugurado em 

19 de julho de 2018, com o prolongamento da 4ª Avenida. O local tem 

bancos, cancha de areia, slalom (barras para treino dos animais em zigue-

zague), espaço para salto simples e salto com pneu.  

 

9. Estrada da Rainha: A obra consiste numa via panorâmica que liga a 

Avenida Atlântica (beira-mar) à Praia dos Amores, no lado norte do 

município. É a primeira etapa da construção de um anel viário com 8,5 

quilômetros de extensão. O passeio começa pela praia central, cortando o 

Morro do Careca. Ao longo do trajeto, com direito a curvas, subidas e 

descidas acentuadas, os turistas contemplam amplas vistas para o mar e 

para os edifícios que cercam a orla da praia central, observando os 

contrastes com as paisagens. Além da total estrutura, da pavimentação, da 

sinalização e da iluminação, a via facilita o acesso às praias ao norte da 

cidade e ao topo do Morro do Careca, ponto de partida para a prática de 

esportes radicais como saltos de asa-delta e parapente. 

 

10. Galeria Municipal de Arte: Tem por objetivo oferecer estrutura 

adequada aos artistas para exposição de trabalhos e oportunizar à 

comunidade o acesso aos acervos de artistas locais, regionais, nacionais e 

internacionais. Localiza-se na Avenida Central, esquina com a rua 300, 

no centro da cidade. 

 

11. Hotel Marambaia: O Marambaia Hotel e Convenções é reconhecido, 

internacionalmente, como precursor da hotelaria em Balneário Camboriú. 

Ele foi inaugurado em novembro de 1964, sendo o primeiro hotel com 

formato arredondado do mundo. Este formato lhe proporcionou um 

impressionante hall social. Com o desenvolvimento da cidade a estrutura 
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física do hotel foi ampliada. O arquiteto da época sugeriu que o prédio 

anexo fosse construído na forma de um livro aberto, sendo que a união 

dos blocos redondo e anexo aconteceu em 1980. Localiza-se na Avenida 

Atlântica, 300, Bairro Pioneiros. 

 

12. Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso: A Igreja Nossa Senhora do 

Bom Sucesso é conhecida como Capela de Santo Amaro. Conserva peças 

barrocas do séc. XIX doadas pela Família Imperial. O prédio foi tombado 

pelo Patrimônio Histórico do Estado e do Município. A Capela de Santo 

Amaro é uma das mais antigas de Santa Catarina. Foi construída por 

escravos, entre 1849 e 1863, em pedra bruta e argamassa misturada com 

óleo de baleia. Conserva a arquitetura em estilo colonial. Contam os 

moradores que no dia da assinatura da Lei Áurea, que levou à abolição da 

escravatura, escravos tocaram o sino por 24 horas ininterruptas, e isso 

teria resultado na rachadura do sino. Localiza-se na rua Manoel Ribeiro 

dos Santos, no Bairro da Barra.   

 

13. Ilha das Cabras:  Situada há 600 metros da Praia 

Central de Balneário Camboriú, com 1,2 km2 de extensão. É considerada 

um dos principais cartões postais do município e foi tombada como área 

de preservação. A ilha tem uma iluminação toda especial durante o ano 

todo. A ilha tem esse nome devido a um antigo morador que criava de 

cabras no local. 

 

14. Mirante Praia Laranjeiras: Rua Bento Cunha, 360 – Bairro da 

Barra, localiza-se no complexo do Parque Unipraias. 

 

15. Molhe da Barra Sul: O Molhe da Barra Sul está localizado no final 

da Avenida Atlântica, lado direito da Praia Central de Balneário 

Camboriú, em frente ao Parque Unipraias. São 452 metros de 

comprimento, proporcionando uma vista ampliada de toda a orla de 

Balneário Camboriú. 

 

16. Morro da Aguada: Já referenciado como RPPN do Parque Unipraias. 

Seu acesso se dá através Parque Unipraias. O morro é uma UC, e sua vista 

privilegia a paisagem de Balneário Camboriú e da praia de Laranjeiras.  
 

17. Morro da Cruz: Localizado na rua Indonésia, n.800 – Bairro das 

Nações 
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18. Morro do Gavião: Localizado atrás do Cristo Luz, o lugar possui 

rapel com 15 metros de altura, trilhas para caminhada. O local é lindo, 

propicia uma vista de toda a cidade, a interação com a natureza e o ar 

puro. 

 

19. Museu Arqueológico: Localizado no Complexo Ambiental CYRO 

GEVAERD – ZOOLÓGICO, Instituto Catarinense de Conservação da 

Fauna e Flora- ICCO 

BR 101 - Km 137.  

 

20. Museu do Artesanato Catarinense: O MAC – Museu do Artesanato 

Catarinense surgiu para mostrar a diversidade étnica Estado: cerca de 30 

povos diferentes, a maioria de origem europeia, que através de seus 

artesanatos não só demonstram as tradições regionais, como também 

enfeitam com suas cores e formas diferenciadas. Único em Santa Catarina 

com um acervo de 716 peças predominando cerâmicas, vimes, madeiras, 

couros, esculturas em madeiras etc. Grupos folclóricos representando boi-

de-mamão, pau-de-fita, bandeira do divino, e réplica de um engenho de 

farinha com 22 peças fazem parte deste acervo. Localizado no Complexo 

Ambiental CYRO GEVAERD – ZOOLÓGICO, Instituto Catarinense de 

Conservação da Fauna e Flora – ICCO BR 101 - Km 137.  

 

21. Museu do Pescador e Oceanográfico: O museu oceanográfico 

apresenta uma exposição permanente de espécies marinhas que tem por 

finalidade dar suporte às atividades de ensino e auxiliar pesquisas sobre 

biodiversidade oceânica. Entre as coleções de peixes da costa catarinense, 

há diversas espécies de moluscos, crustáceos, equinodermos, corais e 

algas, além de tubarões e raias encontradas em nosso litoral. O museu do 

pescador é uma homenagem ao pescador artesanal catarinense, ambiente 

que reproduz o seu trabalho, reunindo embarcação, equipamentos e 

acessórios utilizados na pesca artesanal no litoral catarinense. Localizado 

no Complexo Ambiental CYRO GEVAERD – ZOOLÓGICO, Instituto 

Catarinense de Conservação da Fauna e Flora – ICCO BR 101 - Km 137.  

 

22. Parque Natural Raimundo Gonçalez Malta: Localizado na Rua 

Angelina - Bairro dos Municípios, o Parque Natural Municipal Raimundo 
Gonçalez Malta é um dos espaços públicos de Balneário Camboriú para 

quem quer estar em contato com a natureza e fugir da agitação da vida 

urbana. Por meio do Decreto Municipal 2.351 de 1993, o Parque 

Ecológico Rio Camboriú foi criado com o objetivo de disponibilizar um 

espaço apropriado para o contato da população com a natureza, para a 



278 
 

educação ambiental, pesquisa de fauna e flora e viabilizar a preservação 

de espécies animais e vegetais da Mata Atlântica. Em 2006, pela Lei 

2.611/2006, o espaço recebeu o nome de Parque Natural Municipal 

Raimundo Gonçalez Malta, em homenagem a um dos seus fundadores. 

 

23. Parque Unipraias:  Inaugurado oficialmente em 26 de agosto de 

1999.  O símbolo do Parque Unipraias são os 47 bondinhos aéreos 

interligando três estações entre o lado sul da orla de Balneário Camboriú, 

subindo até o Morro da Aguada e descendo até a praia de Laranjeiras, 

sendo o único do mundo a ligar duas praias. Nos 202.000m² de área total, 

com área de preservação de 132.000m², os bondinhos se deslocam a uma 

velocidade de 16 Km/h, mantendo uma distância de 97 metros entre eles. 

Cada cabine tem capacidade para seis passageiros e as 47, ao total, podem 

transportar até 282 pessoas simultaneamente ou 800 pessoas por hora. O 

trajeto completo, de ida e volta, tem 3250 metros e dura aproximadamente 

30 minutos se for realizado sem paradas. 

 

24. Passarela da Barra: A passarela da Barra foi inaugurada em 

setembro de 2016, tem 190 metros de comprimento, 114 metros de vão 

livre, e 57 metros de altura, faz a travessia do Rio Camboriú, para 

pedestres e ciclistas, ligando a Barra Sul ao bairro da Lagoa. A passarela 

recebeu o nome de Manoel Firmino Rocha, em homenagem ao primeiro 

balseiro do rio Camboriú, na década de 1950, que mesmo depois da 

construção da ponte da BR-101, continuou até a década de 1980, 

atravessando pessoas com uma balsa a remo, onde agora está a passarela. 

Ela é gratuita e fica aberta 24h, com acesso por escadas e elevadores, 

podendo ser usada por pedestres, ciclistas e skatistas. 

 

25. Pedra do Ovo: Localizada na Rodovia Interpraias, que dá acesso às 

praias agrestes de Balneário Camboriú. É uma pedra muito antiga. Ela é 

cortada no meio, no sentido vertical, parece um ovo de páscoa, chocolate, 

aberto. No passado, colocavam uma fita gigante nela quando a se 

aproximava a páscoa. 

 

26. Pista de skate Barra Sul: Ambiente idealizado para a prática de skate, 

conta com rampas e diversos obstáculos que reproduzem trechos da 
paisagem urbana, favorecendo a prática da modalidade “street”, além de 

disponibilizar um local seguro para a prática deste esporte. Todo o piso 

da pista foi refeito em 2011, assim como, as cantoneiras, obstáculos e 

arquibancada. O local tem ilustrações em grafite, arte que retrata a 
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realidade do skate.  Permanentemente aberto para a comunidade. 

Localizada na Av. Normando Tedesco – Centro. 

 

27. Praça Almirante Tamandaré: Situa-se no centro de Balneário 

Camboriú - Avenida Atlântica, atuando como ponto de referência dos 

turistas e comércio local. Nela, são promovidos diversos shows, eventos 

culturais, religiosos e beneficentes. No local, há internet pública gratuita 

por Wi-Fi. 

 

28. Praça das Bandeiras: A Praça das Bandeiras fica localizada em um 

dos principais acessos de Balneário Camboriú, na Avenida do Estado, 

próximo ao Posto de Informações Turísticas (PIT). São ao todo 29 

bandeiras dispostas, sendo 26 delas dos Estados da Federação, além do 

Distrito Federal, bandeira do Brasil e do município. A Prefeitura possui 

um estoque com jogos de bandeiras para que as antigas sejam substituídas 

por novas, sendo todas trocadas de uma só vez. 

 

29. Praça do Chafariz: Na rótula do acesso principal à Praia de 

Laranjeiras, localizada na Rodovia Interpraias, está a chamada Praça do 

Chafariz, onde se encontra o monumento em homenagem aos homens do 

mar. Pescadores que movimentaram a economia daquele pedaço de terra 

durante muito anos tinham a pesca, na época, como a principal atividade 

econômica de toda a região. 

 

30. Praça do Pescador: Localiza-se no Bairro da Barra, próxima à 

Capela de Santo Amaro. É uma opção de lazer para os moradores e um 

belo local para se conhecer. Com iluminação a vapor de mercúrio, 

luminárias em estilo açoriano, piso em pedras de granito, bancos e mesas 

com tablados para jogos de xadrez, trilha e dama, além de jogos de 

amarelinha desenhados pelo chão são os detalhes de entretenimento da 

praça.  

 

31. Praça Fonte das Sereias: Em um dos acessos para o município, ao 

lado da Praça das Figueiras, próxima ao Corpo de Bombeiros, está 

localizada a cascata de sereias envolta de águas e luzes. A sereia superior 

segura um Sol, símbolo característico da cidade de Balneário Camboriú. 
 

32. Praça Higino João Pio: Nesta praça, a Fundação Cultural mantém 

uma feira de artesanato, e na temporada, apresentação de peças teatrais, 

bandas e shows. Está localizada na Avenida Alvin Bauer, entre as 

Avenidas Atlântica e Brasil. 

https://www.clickcamboriu.com.br/topicos/balneario-camboriu
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33. Praia Central: A Praia Central é a mais próxima do centro urbano. 

Sua paisagem de litoral tranquilo contrasta com os arranha-céus da orla. 

É a praia de Balneário Camboriú que possui melhor infraestrutura 

turística, com várias opções de hospedagem, bares, restaurantes, lojas, 

shoppings e centros comerciais variados. A Praia Central tem um 

calçadão de 6 quilômetros, com ciclovia e passeios públicos.  

 

34. Praia de Laranjeiras: É a segunda principal praia do município. É 

uma praia de pequena extensão, com apenas 750 metros, circundada 

pela Mata Atlântica e banhada pelo Oceano Atlântico. Ela é uma das mais 

frequentadas de Balneário Camboriú, principalmente por famílias, 

atraídas pelo seu mar mais calmo. A Praia de Laranjeiras possui uma das 

estações do teleférico Unipraias.  

 

35. Praia de Taquaras: Possui 1.1 km de extensão, com areia grossa e 

águas tranquilas, porém profundas. Possui um pequeno núcleo urbanizado 

com colônia de pescadores. Localiza-se a 8 km ao sul do centro. No canto 

sul da praia está localizado o Canto do Santinho, que é uma pequena faixa 

de areia que pode ser acessada por meio de trilhas.  

 

36. Praia de Taquarinhas: A praia tem uma extensão de 600 metros e 

fica ao lado da Praia de Taquaras. Possui areias grossas, águas límpidas, 

tipo tombo e totalmente agreste. Localiza-se a 7 km ao sul do centro da 

cidade. Taquarinhas constitui-se em um dos últimos promontórios 

costeiros preservados no litoral catarinense.  

  

37. Praia do Buraco: Localizada a cerca de 4 Km da Praia Central, faz 

divisa com a Praia do Canto e é frequentada em sua maioria 

por pescadores e por turistas que desejam fotografar, pois a mesma se 

torna imprópria para banho devido às ondas fortes. A faixa de areia é de 

910 metros e o único estabelecimento localizado na praia é um resort.  

 

38. Praia do Canto: A Praia do Canto fica localizada no Pontal Norte, a 

aproximadamente 3 Km do centro da cidade, e tem apenas 50 metros de 

extensão. O acesso a praia é feito através de uma passarela, com mirantes 

e decks, que chama atenção por sua beleza, além de também possuir 
escadas para acesso às areias da praia. Pouco frequentada.  

 

39. Praia do Estaleirinho: Compreende uma faixa de 700 metros de 

extensão, com águas fortes e límpidas. Possui hotel e pousadas e uma 

gastronomia diversificada de frutos do mar, por conta do excesso de 
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turistas que vem buscando o local. Seus costões e vegetação não 

permanecem mais preservados. 

 

40. Praia do Estaleiro: A praia do Estaleirinho possui aproximadamente 

1 km de extensão, com águas limpas, cristalinas e areia grossa. O costão 

direito possui pedras, enquanto o costão esquerdo é um morro por onde 

passa a rodovia Interpraias, rumo à praia do Estaleiro, que vem na 

sequência da estrada. 

 

41. Praia do Pinho: A praia do Pinho é considerada a primeira praia de 

naturismo do Brasil. Além disso, também é reconhecida por suas belezas 

naturais e pela filosofia de vida dos seus frequentadores. Seu acesso se dá 

pela Rodovia Interpraias, através de um trevo da BR-101, e compreende 

uma faixa de aproximadamente 500m de extensão. 

 

42. Praia dos Amores: Localizada nos limites entre Itajaí e Balneário 

Camboriú, a Praia dos Amores é uma das poucas onde é possível se ter 

contato com a natureza em seu estado mais primitivo. Ela é uma praia 

agreste, de mar aberto, com águas cristalinas e bastante agitadas, sendo 

separada da Praia Brava pela Lagoa de Santa Clara. A praia é urbanizada, 

com quiosques em sua orla, e hotéis próximos. O acesso à praia pode 

começar pela Rodovia Oswaldo Reis ou pela Estrada da Rainha, porém, 

só é possível chegar à praia atravessando uma trilha passando pelo Morro 

do Farol.  

 

43. Rio Camboriú: Corta o município de Camboriú no sentido oeste-

leste e deságua no município de Balneário Camboriú. Tem importância 

estratégica para o desenvolvimento dos municípios de Camboriú e 

Balneário Camboriú, situados no litoral centro-norte do estado de Santa 

Catarina. É nele que se localiza o principal sistema de captação e 

instalação para tratamento de água que abastece as duas cidades. Este fato 

imprime elevada importância a este rio, requerendo, em função da 

qualidade e disponibilidade do manancial de água, estudos e 

administração adequada dos recursos ali existentes. Outro problema que 

ameaça a rio Camboriú é a falta de tratamento de esgoto na cidade de 

Camboriú, onde o rio tem o seu maior percurso. Além do que uma parte 
do rio e a sua foz estão na cidade de Balneário Camboriú, onde o homem 

extraiu quase toda a camada protetora às margens do rio (mata ciliar), 

destruindo o ecossistema ali presente, com a crescente urbanização às 

suas margens. 
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44. Praça e Teatro Municipal Bruno Nitz: Inaugurada em 1996, a praça 

está localizada entre as ruas 200 e 300 - Centro, e onde foi inaugurado 

recentemente o Teatro Municipal. Aos sábados, ao lado da praça, 

funciona uma feira livre, onde os moradores comercializam hortifruti e 

outras iguarias. 

 

45. Vila do Artesanato: A Vila do Artesanato é onde 37 artesãos 

comercializam seus produtos em 37 lojas-padrão localizadas na Praça da 

Cultura, nos fundos do Atlântico Shopping, próximo a praia Central. Nela 

há produtos variados, sempre com a identidade cultural de Balneário 

Camboriú que tem muito a ver com o mar e com tradições como o Boi de 

Mamão, o Terno de Reis e as Abayomis. 

 

46. Praça da Bíblia: Localizada ao lado de um dos shoppings da cidade, 

entre as ruas 1001 e Avenida Alvin Bauer, a praça é ponto de encontro 

cultural. No local, há o comércio dos artesãos com pequenas construções 

que lembram casas açorianas. Também um coreto para apresentações 

culturais.  

 

A cidade de Balneário Camboriú apresenta uma diversidade e 

variedade de espaços públicos para visitação e fruição das pessoas, desde 

espaços construídos a espaços naturais. Além dos 45 atrativos citados 

nesta Tese, existem outros mais, que são particulares/ privados e, por isso, 

não foram computados. Sob a realidade desta cidade, pode-se fazer duas 

breves análises: 1) Os espaços públicos naturais, com vegetação original 

ou exótica, gramínea ou arborização, são minoria e, os existentes 

aparentam estarem em processo de “artificialização”, a exemplo da Praia 

dos Amores e algumas praias agrestes. 2) Os espaços construídos são 

maioria, contando com criatividade na sua construção e/ou revitalização, 

inovação, facilidades, beleza cênica, entre outros adjetivos, a exemplo da 

Passarela da Barra e Praia de Laranjeiras. Contudo, sendo Balneário 

Camboriú uma cidade essencialmente urbana, com alta densidade 

demográfica e poluição de rios importantes que abastece a cidade, como 

o Rio Camboriú e o Canal do Marambaia, os espaços essencialmente 

verdes e naturais passam a ser fundamentais para a saúde da cidade. 

Todavia, percebeu-se que não há esta percepção e valorização por parte 
da gestão pública, que continua em um processo acelerado de construção 

urbana e coloca em perigo iminente a qualidade ambiental das pessoas e 

da própria cidade, que não comporta mais tamanha demanda (de tudo - 

pessoas, edifícios, vias pavimentadas, água potável, ar puro, etc.). Em 

síntese, ao mesmo tempo em que se observa inteligência na criação de 
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estruturas públicas para satisfazer os visitantes, a “ignorância” ou “falta 

de visão” acarreta na desumanidade da cidade e de seus habitantes / 

turistas, quando se pensa em dignidade e bem-estar.  

6.3 GUARATUBA – ESTADO DO PARANÁ 

 

Guaratuba é uma das cidades litorâneas mais antigas do estado do 

Paraná, e também uma das mais desenvolvidas e visitadas anualmente, 

junto a Matinhos e Caiobá. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2018), o último Censo constatou uma população de 32.095 

hab., com estimativa de 36.595 hab. para o ano de 2018 e uma densidade 

demográfica de 24,19 hab./km². Guaratuba é considerada a 2ª cidade mais 

populosa do litoral paranaense, atrás apenas de Paranaguá – famosa por 

abrigar o Porto de Paranaguá. Seus principais visitantes são provenientes 

do interior do Paraná, já que o estado vizinho (Santa Catarina) recebe 

grande parte dos turistas paranaenses. 

"Guaratuba" é um termo de origem tupi que significa "ajuntamento 

de guarás". Esse nome foi concebido pelos nativos que habitavam a região 

de mangues na época do descobrimento do Brasil pelos 

portugueses. Guará é o nome de uma ave de plumagem vermelha que 

existia em abundância nesta área e deu nome à cidade. 

Suas principais atividades econômicas são a pesca, a agricultura e 

o turismo de sol e praia, que ainda não se desenvolveu com qualificação 

o suficiente para se manter como vetor econômico. Guaratuba é 

considerada uma cidade de veraneio, semelhante a Torres (RS), com 

acentuada sazonalidade.  

Em relação a existência de Instituição de Ensino Superior no 

município, em 1999 foi instalada a Faculdade do Litoral Paranaense – 

Faculdade ISEPE, sendo credenciada em 2002 pelo Ministério da 

Educação. Em visita in loco na IES, bem como em entrevista com seu 

Diretor, percebeu-se que a atuação na cidade é relevante para a formação 

e qualificação profissional de muitos residentes, que já não buscam se 

deslocar para municípios vizinhos a fim de realizar um curso superior de 

graduação. Para praticamente 100% dos entrevistados da cidade de 

Guaratuba, a Faculdade ISEPE contribuiu muito para o desenvolvimento 

da cidade nos últimos anos, assim como fomentou a busca por 

qualificação profissional e autoestima da população pelas atividades de 
pesquisa e extensão que sutilmente realiza, mesmo sendo faculdade, haja 

vista que o acesso às cidades vizinhas como Joinville (SC) e Curitiba (PR) 

é dificultoso em detrimento da via de acesso ‘contorno de Garuva’. A BR 

101 não permeia a costa litorânea do estado do Paraná por questões 

ambientais legais. 
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6.3.1 Localização geográfica 

 

O município de Guaratuba está localizado no litoral centro norte 

sul do estado do Paraná, nas coordenadas 25°52′58″S e 48°34′30″ W, 

compreendendo uma área de 1.325,883 km², distante a 122 km da capital 

do estado - Curitiba. Guaratuba faz parte da Mesorregião Metropolitana 

de Curitiba e pertence à Microrregião de Paranaguá. Apresenta como 

municípios limítrofes, Morretes (PR) ao norte, Itapoá (SC) ao sul e, 

Tijucas do Sul (PR) a oeste (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018). A cidade está situada em uma 

planície peninsular, arenosa, com uma frente para a baía à noroeste, e 

outra frente para o oceano Atlântico à sudeste. Está posicionada entre a 

Serra do Mar e o Oceano Atlântico, em uma altitude de seis metros em 

relação ao nível do mar. A baía de Guaratuba é a segunda maior do 

Paraná, com 48,72 km2 de área de proteção ambiental. Era pela baía o 

único acesso que a comunidade dispunha para chegar à "Vila", no começo 

de sua colonização. Atualmente, o acesso entre Matinhos e Guaratuba é 

feito pela travessia pela baía com o ferry-boat. Ela é ainda própria para 

passeios de barcos, pesca amadora e esportes náuticos. O mapa 9, a seguir, 

situa o município de Guaratuba no estado do Paraná, e no Brasil: 
 

Mapa 9 – Localização de Guaratuba no estado do Paraná – Brasil.  

Fonte: Mapa elaborado por Heloisa Lalane e Maria Emília Martins da Silva 

Garbuio (2019), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante 

desta. 
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6.3.2 Histórico do município 

 

Segundo relatos históricos, o rei de Portugal, D. José I, assessorado 

pelo Marquês de Pombal, em 26 de janeiro de 1765, ordenou ao Capitão-

General da Capitania de São Paulo, D. Luiz Antônio de Souza Botelho 

Mourão, que fundasse povoados em pontos mais convenientes do Brasil, 

especialmente nas proximidades do litoral. Logo, em dezembro do mesmo 

ano, formou-se uma enseada em Guaratuba a pedido do Tenente Coronel 

das Tropas Auxiliares. Mas como havia ainda poucos povoadores, o 

Capitão da Capitania de São Paulo ordenou que enviassem mais 

colonizadores, e assim, Guaratuba desenvolveu-se mais rapidamente. 

Mas foi somente em 27 de abril de 1771 que a povoação de Guaratuba foi 

elevada à categoria de vila – data oficial de sua fundação. Em 1938, o 

então município foi extinto, passando a constituir um distrito do 

município de Paranaguá. Somente no dia 10 de outubro de 1947, pela Lei 

n° 02, é que foi restaurada a autonomia municipal, sendo reinstalado no 

dia 25 de outubro do mesmo ano, tornando-se independente. 

Guaratuba é dos mais antigos municípios do estado do Paraná, 

estando entre os dois que foram fundados no regime colonial. Foi a partir 

do século XVIII que houve uma preocupação maior em ocupar a costa sul 

do Brasil com vilas e povoados. (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017). Mesmo assim, passados dois 

séculos e meio de emancipação, a cidade de Guaratuba parece não 

desenvolver suas atividades econômicas de forma pró-ativa, prospectiva 

e inteligente sob o ponto de vista da sustentabilidade integral do turismo, 

especialmente porque a atividade turística apresenta um relevante 

potencial de exploração econômica sustentável para a população local e 

está inerte. 

 

6.3.3 Uso e ocupação da terra 

 

O mapeamento de uso e ocupação das terras de Guaratuba foi 

elaborado a partir da interpretação de imagens de satélite Bing, em escala 

detalhada (1:2.000) e exportado em escala final 1: 125.000. 

O Mapa 10, semelhante aos mapas de uso da terra dos município 

de Torres e de Balneário Camboriú foi construído a partir da interpretação 
das seguintes categorias: agricultura, área de mineração, área urbanizada 

e/ou construída, corpos d’água, praias, dunas, florestas em estágio inicial 

(pioneiro), florestas em estágio médio ou avançado, pastagens e campos 

naturais, reflorestamento, solo exposto e vegetação de várzea e restinga. 

Utilizou-se como embasamento o Manual Técnico de Uso da Terra do 
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IBGE e o mapeamento de uso das terras de Santa Catarina realizado pelo 

IMA – Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina para a definição 

destas classes.  
   

Mapa 10 – Uso das terras do município de Guaratuba (PR).  

 
Fonte: Mapa elaborado por Heloisa Lalane e Maria Emília Martins da Silva 

Garbuio (2019), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante 

desta. 
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No município de Guaratuba predominam as áreas naturais, que 

totalizam 92% de sua área territorial, com destaque para as áreas com 

vegetação em estágio médio e avançado de regeneração (74,8% da área 

total do município). As áreas antropizadas representam apenas 8% do 

município, destacando-se as áreas de reflorestamento, compondo 3,2% da 

área total do município.  A Tabela 3 demonstra especificamente o 

percentual de cada classe de uso das terras do município: 

 
  Tabela 3 – Percentual das áreas de uso e ocupação das terras de Guaratuba (PR). 

Classe Área (Km2) % 

Agricultura 601,73 0,5% 

Área urbanizada 1910,0 1,4% 

Praias e dunas 254,964236 0,2% 

Vegetação em estágio inicial de regeneração  9539,929436 7,2% 

Vegetação em estágio médio e avançado de 

Regeneração 99229,10726 74,8% 

Corpos d'água 4639,736484 3,5% 

Área de mineração 11,53 0,01% 

Pastagem 3329,810712 2,5% 

Reflorestamento 4189,968352 3,2% 

Solo exposto 85,883404 0,1% 

Vegetação de várzea e restinga 8886,412886 6,7% 

Total 132679,1 100,0% 

   

   

Tipo Área (Km2) % 

Antropizadas 10128,91 8% 

Naturais 122550,1503 92% 

Total 132679,1 100,0% 

Fonte: Elaborado por Heloisa Lalane e Maria Emília Martins da Silva Garbuio 

(2019), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante desta. 

 

Guaratuba apresenta esse pequeno percentual de área antropizada, 

pois o município faz parte da APA de Guaratuba, que possui cerca de 200 

mil hectares e abrange parte dos Municípios de Guaratuba (65,61% da 

APA), São José dos Pinhais (11,25%), Tijucas do Sul (9,24%), Morretes 

(6,43%), Paranaguá́ (5,69%) e Matinhos (1,78%). Do ponto de vista 

territorial, os maiores municípios que compõem a APA são Guaratuba (o 

maior de todos e também aquele que tem a maior porção de seu território 

na APA), São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Morretes. Os três juntos 
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representam 85% da área total da APA de Guaratuba (PLANO DE 

MANEJO APA GUARATUBA103, 2006). 

A APA de Guaratuba foi criada pelo Decreto Estadual no 1.234, de 

27 de março de 1992, com o objetivo de compatibilizar o uso racional dos 

recursos ambientais da região, e a ocupação ordenada do solo, proteger a 

rede hídrica, os remanescentes da floresta atlântica e de manguezais, os 

sítios arqueológicos e a diversidade faunística, bem como disciplinar o 

uso turístico e garantir a qualidade de vida das comunidades caiçaras e da 

população local. Ela é gerenciada pelo Instituto Ambiental de Guaratuba 

(IAG), uma autarquia composta por um quadro de sete funcionários que 

respondem pela fiscalização do município e também pelas questões do 

aterro sanitário, limpeza urbana e do horto-municipal. Diante disso, há 

uma restrição rigorosa quanto a ocupação e urbanização de áreas 

territoriais da cidade, uma vez que o município está “praticamente” dentro 

de uma unidade de conservação. Considerada esta relevância, é válido 

demonstrar / ilustrar a Ficha de Unidade de Conservação da APA de 

Guaratuba, Na Figura 36: 

  

                                                 
103 O Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba é um 

instrumento de planejamento que visa orientar a gestão participativa de modo 

a assegurar a conservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de 

vida, em consonância com os interesses das gerações presente e futuras. Busca 

estabelecer as diretrizes e orientar programas, projetos e ações que venham a 

ser realizados na região pelos diferentes grupos de interesse, atuantes direta ou 

indiretamente na APA. Disponível em: 

http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Planos_de_Manejo/APA_Guaratuba/P

lano_de_Manejo_APA_de_Guaratuba.pdf. Acesso em 4 fev. 2019. 

 

http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Planos_de_Manejo/APA_Guaratuba/Plano_de_Manejo_APA_de_Guaratuba.pdf
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Planos_de_Manejo/APA_Guaratuba/Plano_de_Manejo_APA_de_Guaratuba.pdf
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Figura 36 – Ficha Técnica da Unidade de Conservação APA Guaratuba. 

Fonte: Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Guaratuba (2006).  

 

Além da APA Guaratuba, o município contempla mais três 

Unidades de conservação (UC), sendo o Parque Estadual do Boguaçu, 

Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange, Parque Nacional Guaricana. O 

mapa 11 ilustra as UCs dentro do território de Guaratuba: 

 

 

 

 



290 
 

 Mapa 11 – Unidades de Conservação do município de Guaratuba (PR). 

 
Fonte: Mapa elaborado por Heloisa Lalane e Maria Emília Martins da Silva 

Garbuio (2019), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante 

desta. 

 

Os três parques (Unidades de Conservação) são brevemente 

descritos a seguir, uma vez que a APA Guaratuba já o fora anteriormente: 
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- Parque Estadual do Boguaçu: O Parque Estadual do Boguaçu foi 

criado por meio do Decreto 4.056104, de 26 de fevereiro de 1998. Possui 

uma área de 6.052 ha, e tem por objetivo assegurar a preservação de 

ecossistemas típicos dos manguezais e restingas, patrimônio arqueológico 

e pré-histórico, em especial os sambaquis. O Parque Estadual do Boguaçu 

é administrado e fiscalizado pelo Instituto Ambiental do Paraná́ – IAP, 

com coordenação local em Guaratuba. (UC Estadual). 

 

- Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange: Criado por meio da Lei 

10.227105, de 23 de maio de 2001. Possui uma área de 24.352,43 e abrange 

os municípios de Matinhos, Guaratuba, Morretes e Paranaguá. Tem por 

objetivo proteger e conservar ecossistemas de Mata Atlântica existentes 

na área e assegurar a estabilidade ambiental dos balneários sob sua 

influência, bem como a qualidade de vida das populações litorâneas.  O 

Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange é administrado e fiscalizado pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

com coordenação local em Matinhos. (UC Federal). 

 

- Parque Nacional Guaricana: Criado por meio do Decreto 4.340, de 22 

de agosto de 2002 (Decreto de 13 de outubro de 2014)106. Possui uma área 

de 49.286,87 e abrange os municípios de Guaratuba, Morretes e São José 

dos Pinhais. Tem por objetivo garantir a preservação de remanescentes de 

floresta ombrófila densa e floresta ombrófila mista, incluídos flora, fauna, 

recursos hídricos e geológicos, geomorfologia e paisagens naturais 

associadas.  O Parque Nacional Guaricana é administrado e fiscalizado 

pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), com coordenação local em Morretes. (UC Federal). 

A cidade de Guaratuba é riquíssima em biodiversidade e muito 

preservada pelo amparo legal das esferas municipais, estaduais e federais 

                                                 
104 Decreto 4.056, de 26 de fevereiro de 1998, que institui a criação do Parque 

Estadual do Boguaçu. Disponível em: 

http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Decretos/1998/dec

_4056_1998_parqueestadualboguacu_pr.pdf. Acesso em 04 fev. 2019. 
105 Lei 410.227, de 23 de maio de 2001, que institui a criação do Parque Nacional 

de Saint-Hilaire/Lange. Disponível em: 

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-

coservacao/hilaire%20lange.pdf. Acesso em 04. fev. 2019. 
106 Decreto de 13 de outubro de 2014, que institui a criação do Parque Nacional 

Guaricana. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-

2014/2014/Dsn/Dsn14014.htm. Acesso em: 04 fev. 2019. 

http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Decretos/1998/dec_4056_1998_parqueestadualboguacu_pr.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Decretos/1998/dec_4056_1998_parqueestadualboguacu_pr.pdf
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/hilaire%20lange.pdf
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/hilaire%20lange.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Dsn/Dsn14014.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Dsn/Dsn14014.htm
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de conservação da natureza e da biodiversidade. Isso é notório, tanto ao 

visualizar o mapa de uso e ocupação das terras do município e ao conhecer 

e adentrar em suas leis que regem as UCs e planos de manejo, como 

também, na visitação in loco. Um aspecto interessante a destacar é que a 

população local, ao mesmo tempo em que valoriza e estima esta 

conservação, se sente restrita ao desenvolvimento econômico da região 

(sobretudo em Guaratuba). Segundo eles, a cidade não se desenvolve mais 

em detrimento da rigorosidade da legislação ambiental que não permite 

construções e intervenções urbanas de maior adensamento. Todavia, a 

exploração do turismo ecológico e ecoturismo ainda se mantêm incipiente 

e até inexplorada pela gestão pública e sociedade local, que poderiam 

tornar Guaratuba um refúgio de turismo sustentável e ecológico a 

exemplo de várias cidades do país, como Bonito (Mato Grosso do Sul) e 

Fernando de Noronha (Pernambuco) que, semelhante a Guaratuba, são 

municípios com relevante biodiversidade (fauna, flora, paisagem, 

recursos hídricos, etc.) e que conseguiram, por meio do turismo, explorar 

economicamente a cidade, recebendo turistas de todo o país e de outros 

países, com sustentabilidade. 

 

6.3.4 Economia 

 

A economia de Guaratuba está baseada na agricultura, na pesca e 

no turismo de sol e praia, respectivamente nesta ordem. A pecuária 

destaca-se como um considerável rebanho de búfalos, e a pesca também 

apresenta destaque na economia do município, sendo uma das suas 

principais fontes de renda. Guaratuba tem instalada duas indústrias de 

palmito que são marcas no Brasil e no exterior. O turismo constitui 

relevante fonte de receita para o município, o que promove um efeito 

multiplicador de renda entre seus habitantes, mas somente três meses 

durante o ano. Turistas de todo o Brasil, visitam anualmente seus 22 km 

de praias. O PIB per capita em 2016 foi de R$ 21.129,77 segundo o IBGE 

e, em comparação aos demais municípios do Estado, Guaratuba está na 

posição 287 para um universo de 399 cidades paranaenses. 

A cidade de Guaratuba sofre demasiadamente com a sazonalidade 

turística, dependente exclusivamente do turismo de sol e praia, o que traz 

inúmeras limitações para sua população local, incutindo, sobretudo, na 
autoestima de seus habitantes. A sazonalidade é uma das características 

das cidades costeiras turísticas, mas há estratégias eficazes para equilibrar 

ou minimamente equacionar a demanda de visitantes durante os demais 

meses do ano. Todavia, para isso, é necessária uma governança 

participativa e ativa frente ao turismo, além de inovação, criatividade, 
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empreendedorismo e incentivo do poder público, e fomento das parcerias 

público privada. Uma pesquisa de Scheuer e Bahl (2011) demonstrou que 

durante a estação de  verão, a gestão pública do município de Guaratuba 

em parceria com o governo do Estado e empresários locais oferecem uma 

diversificação de atividades de lazer, esportivas e culturais, atividades 

essas, que em outras épocas do ano não ocorrem, pois o município afirma 

não possuir verbas para tais investimentos. As atividades de lazer são 

financiadas pelo governo do estado do Paraná, e que, ao findar a 

temporada de verão, retira sua “Operação Verão” e a maioria dos 

empresários encerram suas atividades, retomando novamente no início da 

próxima estação de turismo de verão (dezembro, janeiro e fevereiro).  Em 

síntese, Guaratuba é nitidamente volúvel à renda advinda da alta 

temporada (verão), o que causa grandes impactos sociais e econômicos 

durante outros períodos do ano. (SCHEUER; BAHL, 2011). Tais 

informações foram, inclusive, afirmadas e confirmadas nos depoimentos 

dos entrevistados da pesquisa.  

Em Guaratuba o turismo de massa tem como principal atividade o 

lazer e a recreação nos seus 22 km de praia, ou seja, o “turismo de sol e 

praia” que se estende desde a localidade de Caieiras até a Barra do Saí, 

inclui-se ainda a Prainha - balneário situado ao norte da baía de Guaratuba 

(SCHEUER, 2010 citado por SCHEUER; BAHL, 2011 ). Com faixas que 

variam de 6 a 280 metros de largura, são as praias os maiores atrativos do 

turismo e a geração de atividade econômica na temporada de verão, assim 

como o Carnaval que tem relevante expressividade no município 

(CONSELHO DO LITORAL, 2002). Guaratuba apresenta ainda uma 

diversidade de ambientes cujo potencial turístico é de grande valor, 

ressaltando-se por seu grau de importância o complexo estuarino da baía, 

e em especial, o Rio Boguaçu e seus afluentes, e os parques naturais. São 

expressivos o rio Saí-Guaçu, rio São João e a lagoa do Parado 

(CONSELHO DO LITORAL, 2002).  

A cidade de Guaratuba, conforme já citado, é regrada 

“urbanisticamente” por estar em uma APA, e também por isso, a cidade 

mantém um pequeno adensamento na orla marítima, quando comparada 

ao município de Balneário Camboriú, sendo em sua grande maioria, 

residências unifamiliares na área central, com limite de gabarito dos 

edifícios multifamiliares de nove metros de altura. A Figura 37 demonstra 
a orla marítima de Guaratuba como horizontal107, segundo o Projeto Orla 

(2006).  

                                                 
107 “São as orlas total ou parcialmente ocupadas por casas e/ou edifícios de, no 

máximo três andares (em mais de 50% da área) ou apresentando extensas 
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Figura 37 – Orla marítima de Guaratuba (PR). 

 
Fonte: Google Earth, fev. 2019. 

 

Apesar de apresentar-se como uma cidade litorânea de 242 anos, a 

densidade de prédios é muito baixa. O que se depara é uma cidade com 

predominância de casas, residenciais e de veraneio. Ao contrário da 

cidade costeira vizinha – Caiobá, existe uma diferença substancial em sua 

morfologia, urbanização, características de desenvolvimento e 

organização territorial. Caiobá já se apresenta (comparativamente a 

Guaratuba) semelhante a Balneário Camboriú, como uma cidade mais 

elitizada, moderna e adensada. 

 

6.3.5 Principais elementos de referência (espaços de permanência) 

 

Nesta seção são apresentados os espaços públicos de permanência 

da cidade de Guaratuba, incluindo naturalmente, suas praias. Foram 

mapeados 18 pontos de destaque (atrativos turísticos) que motivam as 

pessoas a os visitarem, o que não significa, por sua vez, que não existam 
outros tão importantes quanto os aqui apresentados: 

                                                 
manchas contínuas de tal tipo de construção.” (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE - PROJETO ORLA, 2006, p. 44-45). 
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Mapa 12– Espaços de permanência ou atrativos turísticos na cidade de 

Guaratuba.  

 
Fonte: Mapa elaborado por Heloisa Lalane e Maria Emília Martins da Silva 

Garbuio (2019), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante 

desta. 

 

Os espaços mapeados são, sucintamente, descritos a seguir: 
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1. Baía de Guaratuba: É a segunda maior baía do estado do Paraná 

depois da baía de Paranaguá. Existem várias ilhas na baía, entre as quais 

pode-se citar a ilha do Capim e a ilha da Sepultura. É por meio desta baía 

que se acessa o balneário de Guaratuba, através de uma balsa (ferry-boat) 

que transporta veículos e passageiros. 

 

2. Iate Clube: Localizado na Av. Ponta Grossa, rua José Bonifácio. Clube 

de esporte e lazer da cidade, com restaurantes, piscinas e outros espaços 

para a prática de esportes.  

 

3. Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso: A origem do 

povoamento de Guaratuba, segundo cronistas paranaenses, data do ano de 

1656. A época da fundação da Igreja de Guaratuba perde-se nos meados 

do século XVIII. Sabe-se tão somente que no ano da instalação da Vila, 

isto é 1771, já existia ali uma igreja, pois o Auto de Criação da vila reza 

assim: “... visto contar a dita povoação com bastantes casas, Igreja e 

edifícios públicos...” (Livro do Tombo de Guaratuba, Auto de 27-4-

1771). Era um dos melhores templos do litoral.  É opinião corrente que a 

aludida igreja é a atual matriz, pequena joia da arquitetura do Brasil 

colônia e declarada Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Espaço 

bastante citado pelos entrevistados na pesquisa.  

 

4. Largo Nossa Senhora de Lourdes: Na encosta do Morro do Pinto, em 

frente ao Colégio 29 de abril, está localizada a fonte do Itororó, 

popularmente conhecida como a Gruta da Santa. A fonte natural de água 

é um dos atrativos turísticos do município. Em 1955, algumas melhorias 

foram realizadas com a construção de uma caixa para contenção e 

armazenamento de água e uma escadaria para se chegar à imagem. As 

antigas rezadeiras da pequena “Vila de São Luís de Guaratuba”, 

utilizavam as águas desta fonte e suas ervas, para realizar seus 

benzimentos, rezas e curas, práticas que acontecem até os dias atuais. 

 

5. Morro do Cabaraquara: O morro do Cabaraquara localiza-se dentro 

do Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange. Ele tem cerca de 455 metros de 

altimetria e uma trilha que dura em média uma hora de caminhada. 

 

6. Morro do Cristo (Brejatuba): O Morro do Cristo está localizado 

na praia do Brejatuba. A praia é mais conhecida pelo nome 

do morro (Praia do Morro do Cristo), pois em seu cume está 

a estátua do Cristo Redentor com um dos braços abertos apontando para 

a entrada da barra, e o outro com a mão no coração. A estátua foi doada 
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ao município em 1952 pela família de João Cândido Ferreira. O acesso ao 

cume é feito por uma escadaria de cimento, com 197 degraus. No morro 

também fica a torre repetidora da RPC Curitiba e o reservatório 

da SANEPAR, que se constitui em um mirante natural. 

 

7. Salto Parati:   Salto Parati é uma queda de água localizada no Rio 

Parati, dentro do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange no município 

de Guaratuba, no fundo da Baía de Guaratuba. É uma atração turística 

deste município, sendo acessada através de barcos e caminhada. O local 

possui piscinas naturais utilizadas para banho. 

 

8. Parque Nacional Saint-Hilaire: O Parque Nacional de Saint-

Hilaire/Lange ('Sænt Hi'lare) abrange os municípios 

de Matinhos, Guaratuba, Morretes e Paranaguá. Ocupa um trecho da 

Serra do Mar, conhecido como Serra da Prata e possui uma área de 

24.352,43 ha. Foi criado em 23 de maio de 2001, pela Lei Federal 

no10.227, tendo sido o primeiro Parque Nacional brasileiro criado por 

iniciativa do Congresso Nacional. Seu nome é uma homenagem ao 

naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire e ao biólogo e ambientalista 

paranaense Roberto Ribas Lange. O objetivo do Parque é proteger e 

conservar ecossistemas de Mata Atlântica existentes na área e assegurar a 

estabilidade ambiental dos balneários sob sua influência, bem como a 

qualidade de vida das populações litorâneas.  

 

9. Praça Coronel Alexandre da Silva Mafra: O detalhe que faz a 

diferença nesta praça é o contexto histórico em que ela está inserida, pois 

é nesta área que começou a colonização da cidade. Na frente está a Igreja 

Nossa Senhora do Bom Sucesso, um dos marcos daqueles tempos. É 

bastante arborizada com alguns ciprestes bem altos, mas merecia uma 

dedicação maior na preservação ou uma revitalização, pois ela se encontra 

um pouco degradada e perigosa pela frequência de moradores de rua.  

 

10. Praia Barra do Saí: Considerada uma das mais extensas praias da 

cidade. A praia está na divisa dos estados do Paraná com Santa Catarina. 

É bem tranquila, com uma grande extensão de areia e com a foz do rio 

Saí-Mirim como atrativo. Muitas conchas e bolachas-do-mar são 
existentes ali. Existe um vilarejo de pescadores que usa a foz do rio como 

corredor de passagem para embarcações. Última praia do sul do estado.  

 

11. Praia Brava: Considerada uma das praias mais urbanizadas da 

cidade, ela é de grande extensão e tranquilidade. Costuma receber um 
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bom número de turistas durante a alta temporada. Já no restante do ano 

fica praticamente deserta, recebendo a visita de alguns moradores da 

região e pescadores. Na orla dessa praia encontra-se alguns prédios, 

diversos coqueiros e boa infraestrutura com vários bares e restaurantes. 

Localiza-se na Av. Brejatuba, n.389. 

 

12. Praia Caieiras: Pequena praia (extensão de 1 Km) de Guaratuba, 

acesso próximo ao ferry boat, com poucas ondas, muitos barcos (vila de 

pescadores), conta com pouca infraestrutura em seu entorno. No final 

desta praia, quando a maré está baixa, pode-se observar o vapor São 

Paulo, pois foi nesse local que afundou o Vapor São Paulo que retornava 

da guerra do Paraguai em 1868. De toda a extensão da praia podem ser 

vistas, do outro lado da baia, a bucólica Prainha e Caiobá com seus 

importantes prédios. 

 

13. Praia Coroados: A Praia de Coroados foi, em 1.771, o local onde 200 

famílias foram alocadas para dar início ao povoado de Guaratuba. 

Atualmente é um bairro bem dinâmico, com praia limpa e com seus 

moradores muito hospitaleiros. Ótima praia para ir com família, caminhar 

pela orla que é extensa até a Barra do Saí, poucos bares e restaurantes 

durante a temporada, mas com vários mercados. Muitas ruas de acesso à 

praia sem pavimentação, em dias chuvosos sofre com buracos e 

alagamentos.  

 

14. Praia do Cristo:  A Praia do Cristo é o nome dado a um trecho da 

Praia Central, mais especificamente ao trecho situado próximo ao final da 

Avenida Atlântica, aonde está o Morro do Cristo (Morro de Brejatuba), 

principal ponto turístico da cidade. Além de ser muito visitada para acesso 

ao Morro do Cristo, a Praia do Cristo é uma meia enseada com águas 

tranquilas e cristalinas, sendo perfeita para um bom banho de mar. 

 

15. Praia Guaratuba (Central): Uma das praias mais urbanizadas da 

cidade, é também um dos destinos mais procurados por turistas que 

chegam durante a alta temporada. De grande extensão, essa praia é 

considerada uma das melhores opções para todos os públicos, já que 

normalmente recebe famílias, jovens e esportistas. É ideal para os que 
preferem lugares mais movimentados e não abrem mão do conforto por 

meio da infraestrutura de bares, restaurantes, etc. 

 

16. Prainha: A Prainha está situada na divisa entre a cidade de Guaratuba 

e a cidade de Matinhos, tendo início na ponta de Caiobá e se estendendo 
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até a entrada da Barra de Guaratuba, no Porto de Passagem. Quase 

totalmente encravada no Morro da Passagem, a Prainha tem um mar 

bastante calmo, sendo bastante propícia para a pesca de arremesso.  

 

A cidade de Guaratuba apresenta espaços públicos quase que, 

essencialmente naturais, com pouca infraestrutura urbana ou construída. 

Por isso, percebeu-se que o município é procurado por pessoas atraídas 

pelo contato com a natureza, trilhas, caminhadas e sua orla com suas 

praias, mais tranquilas em relação a um adensamento populacional, 

comparável a Balneário Camboriú. No entanto, volta-se ao mesmo 

limitador da cidade de Torres, onde ambas as cidades ainda são 

consideradas de veraneio, e não turísticas, pela capacidade de organização 

e gestão do turismo durante o ano todo, criando novos atrativos que se 

unam a natureza e ao patrimônio histórico local para obter um 

desenvolvimento econômico sustentável baseado na atividade turística, 

diminuindo os efeitos da sazonalidade e melhorando a renda de seus 

habitantes.  

 

6.4 SÍNTESE DOS PRINCIPAIS DADOS DAS CIDADES 

COSTEIRAS TURÍSTICAS DE TORRES (RS), BALNEÁRIO 

CAMBORIÚ (SC) E GUARATUBA (PR) 

 

No intuito de facilitar a interpretação e comparação sucinta das 

cidades pesquisadas, o Quadro 8 apresenta dados relevantes para 

posicionar o leitor acerca de seus principais atributos que subsidiam a 

compreensão dos resultados da pesquisa, dos desdobramentos do 

framework HUGEP e, das considerações finais da Tese. Então, a 

discussão (literal) dos dados referentes ao Quadro 8 não foi realizada, mas 

sim refletida sob um escopo geral e subjetivo para embasar os resultados 

da pesquisa apresentados no Capítulo 8 e “concluídas”108 no Capítulo 10. 

Como já evidenciado, a interlocução de conhecimentos desta pesquisa é 

fundamental para a compreensão de uma cidade costeira turística sob a 

perspectiva de um modelo de cidade humana, inteligente e sustentável. 

 

                                                 
108 Sinalizou-se para a palavra concluídas entre aspas, por entender que uma 

pesquisa qualitativa e interpretativa não tem uma conclusão, mas sim 

considerações finais. 
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Quadro 8 - Síntese dos dados inerentes às cidades de Torres (RS), Balneário 

Camboriú (SC) e Guaratuba (PR).109 
País - Brasil Cidades costeiras turísticas  

Região Sul 

Cidade / 

Município 

Torres 

(RS) 

Balneário 

Camboriú (SC) 

Guaratuba 

(PR) 

Estado Rio Grande do 

Sul 

Santa Catarina Paraná 

Data de 

Emancipação 

21 de maio de 

1878 

140 anos 

20 de julho de 

1964 

54 anos 

27 de abril de 

1771 

242 anos 

Censo IBGE 

2010 

34.656 hab. 108.089 hab. 32.095 hab. 

População 

estimada IBGE 

2018 

38.386 hab. 138.732 hab. 36.595 hab. 

Densidade 

demográfica 

(2010) 

215,84 hab km-2 2.337,67 hab 

km-2 

24,19 hab km-2 

Estimativa 

população 

flutuante 

300 mil 800 mil a milhão 200 mil 

Área territorial 

(2016) 

160,565 km2 46,244 km2 1.326,791 km2 

Altitude nível do 

mar 

16 metros 2 metros 6 metros 

Tipologia da orla Mista Verticalizada Horizontal 

Extensão da orla 

municipal 

16 km 22 km 22 km 

Implementação 

do Projeto Orla 

(MMA)110 

Não  Não Não 

Bioma Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica 

 

Unidades de 

Conservação 

(UC) 

5 UCs 

(2 Federais) 

(1 Estadual) 

(2 Municipais) 

3 UCs 

(1 Federal) 

(2 Municipais) 

4 UCs 

(2 Federais) 

(2 Estaduais) 

                                                 
109 Todas as informações contidas no Quadro 8 foram pesquisadas e retiradas do 

site do IBGE – Cidade, no sitio das Prefeituras Municipais, e na pesquisa in 

loco.  
110 As informações pertinentes à implementação do Projeto Orla nos municípios 

não constam atualizadas na internet, por isso, foi uma das questões indagadas 

aos entrevistados. 
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Espaços públicos 

de referência 

(praias, parques, 

praças) 

23 espaços 

públicos de 

permanência 

mapeados 

46 espaços 

públicos de 

permanência 

mapeados 

18 espaços 

públicos de 

permanência 

mapeados 

Percentual de 

praia 

1,7% 2,0% 0,2% 

Esgotamento 

sanitário (IBGE, 

2010) 

62,5% 98,7% 85,9% 

Arborização de 

vias públicas 

(IBGE, 2010) 

82,2% 78,1% 67,2% 

Urbanização de 

vias públicas 

(IBGE, 2010) 

15,6 % 89,6% 18,7% 

PIB per capita 

(2016) 

27.993,21 R$ 37.429,03 R$  21.29,77 R$ 

IDHM 0,762 0,845 0,717 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações do IBGE, 2019. 

 

As três cidades analisadas constituíram o laboratório de pesquisa 

para o desenvolvimento do modelo proposto para a gestão e uso dos 

espaços públicos (de deslocamento e permanência) de uma cidade, em 

especial, de uma cidade costeira turística, - o Framework HUGEP. Sem 

o desenvolvimento profundo da pesquisa empírica, da vivência no campo, 

da interação com as pessoas das cidades, da reflexão, da observação 

crítica e até pretenciosa, seria impossível alcançar o resultado almejado. 

Os dados apresentados no Quadro 8 demonstram que as cidades de 

Torres e Guaratuba são parcialmente semelhantes em relação à 

preservação ambiental e urbanização, analisadas genericamente, pois em 

Guaratuba a cidade está situada dentro de uma APA, e por isso é regrada 

ambientalmente pelas leis inerentes e a seu Plano de Manejo para 

ocupação e uso da terra para construções. Torres (RS) apresenta uma 

paisagem diferenciada relativa à geologia basáltica do extremo sul do 

Brasil, com morros, costões e falésias, que ainda são mantidas 

preservadas pela comunidade local por meio de pressões e participação 

cidadã, em relação ao limite de gabarito para construção na orla e em seu 

entorno. Balneário Camboriú (SC) é uma cidade urbanizada, e o que a 
diferencia das demais é exatamente o modelo de urbanização adotado no 

município, que trouxe consigo modernidade, inovação, produção de 

conhecimento, investimentos externos, mas, em contrapartida, impactos 
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ambientais e também sociais, irreversíveis e preocupantes à população, 

como já citado neste, e nos Capítulos 8 e 10.  

Em síntese, no tocante à teoria que fundamenta o 

“desenvolvimento sob uma perspectiva integral da sustentabilidade”, 

nenhuma das três cidades se enquadra em sua premissa, uma vez que o 

equilíbrio ambiental, social, econômico, humano, urbano, político 

observados e confirmados na pesquisa de Tese não atende aos preceitos 

teorizados e estudados, no que tange ao estudo das cidades por meio de 

seus espaços públicos de deslocamento e permanência. Uma cidade 

costeira turística é significativamente complexa (pelos motivos já 

expostos), mas assume maior preocupação na atualidade, devido a 

fenômenos como aquecimento global e negligência com o ambiente 

natural pela intervenção humana, que são preponderantes para causar e 

aumentar possíveis catástrofes ambientais, ou mesmo, contribuir para o 

declínio da cidade (saúde pública pela contaminação de águas pluviais, 

fluviais e cloacais não tratadas e fiscalizadas adequadamente, 

acessibilidade inadequada e insuficiente, poluição de todos os tipos, etc.), 

concomitante aos efeitos econômicos da sazonalidade, oscilação de 

demanda e dos fluxos econômicos nacionais e internacionais que afetam 

as “estações de turismo”. Além disso, fatores sociais que foram 

identificados na pesquisa, como segregação social e espacial, 

gentrificação, elitização e ostentação e exclusão social mostraram-se 

parcialmente latentes111 aos olhos dos observadores (entrevistados). 

Cabe considerar também que, os temas inerentes à pesquisa dos 

espaços públicos são premissas básicas de desenvolvimento urbano e 

utilidade pública básica para o bem-estar, a dignidade e saúde das pessoas 

que vivem / frequentam as cidades (sejam veranistas, turistas ou 

residentes). É importante observar que, ao mesmo tempo em que se trata 

de temas simples (básicos), citados em diferentes leis que regem à 

organização de uma cidade, esses mesmos assuntos parecem estar 

esquecidos, negligenciados, imbuídos de total descaso / indiferença por 

parte da gestão pública municipal e / ou de outras esferas públicas. Para 

termos uma cidade turística de qualidade, é proeminente que ela seja 

digna de viver para todo e qualquer indivíduo, que resida no centro ou na 

periferia, que seja rico ou pobre, trabalhador ou turista, e o espaço público 

é um elemento de relevância (tornando-se a base) para o alcance desta 
dignidade. 

                                                 
111 Latentes neste caso refere-se a oculto, encoberto, não percebido na sua 

essência. 
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O turismo como atividade econômica somente pode acontecer em 

qualquer local / cidade, se houver acolhimento (físico, emocional, 

sensorial, ambiental), pois compreende tanto as necessidades básicas 

(fisiológicas) como as psicossociais e emocionais das pessoas. Assim 

como uma cidade turística pode chegar ao ápice do desenvolvimento 

econômico (como no caso de Balneário Camboriú), ela também pode 

chegar ao declínio total e permanente, perdendo sobretudo, qualidade de 

vida, credibilidade, e pessoas, que passam a emigrar para outros locais. 

Logo, o equilíbrio é a palavra de ordem, a justiça social, o bem comum, a 

responsabilidade coletiva pelo meio ambiente e pelas pessoas que são, de 

fato, quem fazem a cidade e o turismo acontecer. Sem pessoas não há 

turismo, não há sustentabilidade, não há saúde e nem vida nas cidades. 
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7 PROPOSIÇÃO DE UM FRAMEWORK COM VISTAS A 

CONSOLIDAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS DAS CIDADES 

COSTEIRAS TURÍSTICAS EM AMBIENTES MAIS 

HUMANIZADOS E SUSTENTÁVEIS 
 

“Quem não lança mão de guias locais não pode 

obter vantagens do terreno” 

Sun Tzu 

 

“As organizações que aprendem são aquelas nas 

quais as pessoas aprimoram continuamente suas 

capacidades para criar o futuro que realmente 

gostariam de ver surgir” 

Peter M. Senge 

 

“Administrar é aplicar o conhecimento à ação” 

Peter Drucker  

 

A implementação de estratégias e diretrizes para subsidiar o 

planejamento urbano e a gestão sustentável dos espaços públicos das 

cidades turísticas tem sido tema de políticas institucionais em vários 

países do mundo (HAN; YAN, 1999; ALLIANCE, 2005; ZIARI et al.; 

2014; WISE, 2016; GEHL; SVARRE, 2018). Um exemplo é 

demonstrado pelo documento formulado e decorrente de uma cooperação 

contínua entre a Universidade de Sunshine Coast (USC) e do Ministério 

do Turismo do Camboja (Sudeste Asiático), com base num memorando 

de entendimento iniciado em 2010 (CARTER et al., 2013). O documento 

é intitulado “Strategic Guidelines for Sustainable Tourism on the Khmer 

Coast” – Diretrizes estratégicas para o turismo sustentável na costa 

Khmer.  

Segundo Austin (2014), o desenvolvimento do turismo urbano, 

sem dúvida, traz consequências ambientais e sociais para o meio 

ambiente. Na América do Norte e Europa Ocidental, na última década 

foram instituídas regulamentações mais rigorosas para garantir a 

sustentabilidade ambiental contra a ameaça do turismo urbano e das novas 

infraestruturas implantadas para atender a crescente demanda de 

visitantes. As maiores preocupações permanecem nos destinos urbanos 
(inclusive os de sol e praia), considerando as rápidas expansões da 

atividade turística - principalmente no leste da Ásia e no Oriente Médio. 

O desenvolvimento do turismo em muitas cidades do mundo tem 

resultado em consequências negativas, especialmente no tocante à 

ausência de capacidade de suporte de infraestruturas das cidades e, 
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naturalmente de planejamento para gerenciar uma sazonalidade latente 

(EL-ASMAR et al., 2012 citado por WISE, 2016). 

Um exemplo a que as “cidades inteligentes” enfrentam está no 

risco de exclusão social e gentrificação. O governo de Abu Dhabi nos 

Emirados Árabes criou e construiu um imponente complexo urbanístico 

de lazer e entretenimento utilizando-se de tecnologias globais e esforços 

multinacionais (especialmente nas áreas de engenharia) para investir no 

país estruturas específicas com foco no turismo – tido para o governo 

como uma nova vertente econômica -, uma alternativa financeira a médio 

e longo prazos para a perda progressiva do petróleo na região. Contudo, 

como parte do desenvolvimento urbano a longo prazo do governo de Abu 

Dhabi, havia a intenção em construir “o futuro” por meio de um modelo 

de vida sustentável para todos (YIGITCANLAR, 2016). Yigitcanlar et al. 

(2018) esclarecem que, apesar da frequente presença dos conceitos de 

justiça social e equidade, juntamente com os princípios de 

sustentabilidade no planejamento da nova urbe, a cidade só reserva uma 

pequena área para grupos desprivilegiados. Isso indica que o projeto não 

é tão social e sustentável como prometido e almejado. Esta questão 

também é evidente em muitas outras iniciativas de cidades inteligentes - 

por exemplo, a gentrificação no bairro do Brooklyn (Los Angeles), a Bay 

Area nos Estados Unidos e Toronto no Canadá (BRONSTEIN, 2009; 

ABBRUZZESE, 2017 citado por YIGITCANLAR et al., 2018).  

Para o Ministério do Turismo do Camboja (2010), o turismo é 

atualmente um dos principais vetores de desenvolvimento econômico do 

mundo e um dos quatro pilares econômicos do país. Contudo, há indícios 

de que as práticas de desenvolvimento de uso e ocupação do solo estão 

ameaçando a integridade natural e valores das zonas costeiras, assim 

como sua capacidade de continuar a oferecer serviços de qualidade para 

a comunidade e seus visitantes (CARTER et al., 2013). Percebe-se, de 

forma recorrente, um paradoxo existencial entre a preservação dos 

recursos naturais e, ao mesmo tempo, a ocupação contínua de construções 

e conflitos de interesses presentes na orla marítima das cidades costeiras, 

parques naturais e vegetação original de proteção (APPs ou não). Dentre 

todos os impactos antrópicos incidentes, destaca-se o turismo, que reúne 

benefícios e limitações ao desenvolvimento sustentável de cidades 

costeiras e também aquelas que apresentam o turismo urbano bastante 
desenvolvido (OLIVEIRA; NICOLODI, 2012; FRANCIA, 2012; 

SCHERER, 2013; LANZA; RANDAZZO, 2013; AUSTIN, 2014; 

SILVA; SORIANO-SIERRA, 2016; WISE, 2016), como é o caso de 

vários países europeus.  
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Tendo em vista a percepção dos gestores representantes do 

Governo do Camboja, a construção de estratégicas e diretrizes fornece 

uma direção clara para o planejamento do turismo, desenvolvimento e 

gestão da zona costeira, os quais são derivados de uma política pública 

multisetorial (BARRAGÁN MUÑOZ, 2010; CARTER et al., 2013). 

No Brasil, as diretrizes para o planejamento e ordenamento do 

espaço costeiro remetem à Constituição Federal de 1988, onde a zona 

costeira brasileira foi então declarada como patrimônio nacional e bem de 

uso comum do povo. Após esta legislação, muitos esforços institucionais 

foram concretizados, como por exemplo, a construção do Plano Nacional 

de Gerenciamento Costeiro (PNGC), de 1988 e sua atualização em 1997 

(PNGC II). Em 2001, como resultado do PNGC II, foi instituído o Projeto 

de Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla), cujo objetivo é a 

implementação de diretrizes para promover o planejamento da orla 

marítima por meio da descentralização de gestão da orla, preconizando 

princípios sustentáveis. O Projeto Orla prevê também, a revitalização do 

espaço costeiro, manutenção de suas características físicas e biológicas e 

uma gestão ambiental eficiente em conjunto com a participação cidadã 

(BRASIL, 2005, 2006; OLIVEIRA; NICOLODI, 2012; SILVA; 

SORIANO-SIERRA, 2013, 2016). 

Outro exemplo que denota a relevância de diretrizes estratégicas 

para o planejamento urbano das cidades é mencionado pela Cities 

Alliance (organização internacional, global, que apoia cidades no seu 

desenvolvimento sustentável)112 e pelos pesquisadores da Universidade 

do Estado do Arizona (EUA) - Douglas Webster e Larissa Muller, ao 

desenvolverem o “City Development Strategies– CDS”113. Segundo os 

autores, estratégias de desenvolvimento para cidades são empregadas 

pelas primeiras cidades do mundo a fim de melhorar a sua 

                                                 
112Cities Alliance constitui uma associação global com mais de 30 membros 

associados. Eles compreendem seis grupos distintos: 1. Governos Nacionais; 2. 

Instituições Multilaterais; 3. Associações de Governos Locais; 4. Organizações 

Não-Governamentais Internacionais; 5. Setor Privado e, 6. Fundações 

Universitárias e Redes de Conhecimento. Nos últimos 19 anos, a Cities 

Alliance concedeu mais de 400 subsídios, totalizando mais de US $ 110 

milhões em mais de 80 países, abordando uma série de temas, incluindo 

pobreza urbana, governança local e mudanças climáticas. Cities Alliance 

fornece apoio operacional direto a programas urbanos destinados a reduzir a 

pobreza urbana e a desigualdade de gênero. Disponível em: 

http://www.citiesalliance.org. Acesso em: 28 jul. 2018. 

 
113 Estratégias de Desenvolvimento para Cidades.  

http://www.citiesalliance.org/
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competitividade, habitabilidade, qualidade de vida urbana, saúde e 

dignidade. (CITIES ALLIANCE, 2005; ZIARI et al.; 2014). No caso do 

turismo urbano, diversos pesquisadores apontam a necessidade do 

planejamento estratégico para sua regeneração e prospecção de mudanças 

positivas a médio e longo prazos (ASHWORTH; PAGE, 2011; 

EDWARDS; GRIFFIN; HAYLLAR, 2008; EVANS, 2000; LEW, 2007; 

TALLON, 2010 citados por WISE, 2016). 

As estratégias e diretrizes criadas pela Cities Alliance, Webster e 

Muller (CITIES ALLIANCE, 2005) se baseiam nas lições aprendidas a 

partir de uma variedade de processos, incluindo as apoiadas pela Cities 

Alliance, e as apoiadas por outros organismos internacionais ou 

organizações privadas. A estratégia de desenvolvimento da cidade (CDS) 

de natureza estratégica (CITIES ALLIANCE, 2005) é uma abordagem 

para responder às condições incertas, ineficiências de gestão, diminuição 

da qualidade de vida nas cidades, resiliência entre outros fatores de 

impacto negativo para a urbe.  Os CDS foram incluídos na literatura de 

planejamento urbano desde 1999 (CITIES ALLIANCE, 2007 citado por 

ZIARI et al., 2014). 

Um dos pontos predominantes dos estudos realizados pela Cities 

Alliance em mais de 22 cidades do mundo, como Praga (República 

Checa), Londres (Inglaterra), Glasgow (Escócia), Mumbai (Índia), 

constatou que o desenvolvimento de recursos humanos é fundamental 

para a prevenção da pobreza e prospecção do bem-estar das pessoas - 

habitantes das cidades. O referido estudo também apresenta a construção 

de diretrizes baseadas em domínios, tal como o modelo European Smart 

Cities, que são: a) qualidade de vida, b) qualidade ambiental, serviços e 

eficiência energética, c) infraestrutura espacial, d) recursos financeiros e, 

e) governança. (CITIES ALLIANCE, 2005). 

De acordo com Cities Alliance, Webster e Muller, o 

desenvolvimento de cidades distintas de todo o mundo varia muito em 

relação a determinadas características como sistemas econômicos, 

cultura, recursos financeiros, conhecimento e capacidade de governança. 

(CITIES ALLIANCE, 2005). Mesmo assim, uma cidade humana, 

sustentável e inteligente aborda, antes de mais nada, as pessoas e suas 

necessidades. Em seguida, utiliza-se da tecnologia para favorecer a uma 

conexão direta com essas necessidades (YIGITCANLAR et al., 2018). 
Sun Tzu (2014), considerado um dos precursores a determinar 

tratados sobre estratégia -, o mais antigo tratado militar da história da 

humanidade, intitulado a “A Arte da Guerra”, produzido por volta do ano 

500 a.C. -, já refletia sobre a relevância que o conhecimento exerce sobre 

as pessoas e as nações. Segundo Sun Tzu (2014): “O meio pelo qual 
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governantes sábios e generais sagazes se moveram e conquistaram outros, 

foi o conhecimento acurado”. Ainda segundo ele, “A inteligência, o 

conhecimento (adquirido por meio do estudo e da experiência vivida) e a 

sabedoria para fazer avaliações adequadas são também requisitos 

mínimos para lançar estratégias eficazes” (SUN TZU, 2014). 

Assim, a partir de estudos filosóficos, cases de sucesso, teorias e 

processos administrativos (revisão depois da ação), justifica-se que um 

dos principais objetivos pela preleção por estratégias e diretrizes nesta 

Tese e, posteriormente, almejando a implementação do framework 

HUGEP em cidades costeiras turísticas, é instrumentalizar a gestão 

pública municipal à adoção de um sistema de transformações flexíveis 

com a participação da comunidade local, tendo como foco os espaços 

públicos que devem ser ambiente saudáveis com fruição por todas as 

pessoas (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2000). Segundo Wise 

(2016), as receitas geradas advindas do turismo podem e/ou devem ser 

investidas na preservação do meio ambiente natural e na educação da 

população local para melhor garantir a qualidade do turismo urbano, e de 

sol e praia, o bem-estar e o sentimento de pertencimento de toda a 

comunidade. As diretrizes devem prever a cada novo projeto de 

revitalização ou renovação urbana, responder à realidade urbanística, 

econômica, social, ambiental, turística e humana de seu entorno (LEITE, 

2012; GHEL, 2013; WISE, 2016; GHEL; SVARRE, 2018), a exemplo 

das conturbações e cidades dormitórios. 

Leite (2012, p. 230) explica que são “necessárias modificações 

lentas, progressivas e adaptadas às condições preexistentes do lugar, 

evitando traumas na implantação de novos usos”. Além disso, 

obedecendo tais condições, deve-se envolver de forma prioritária, a 

comunidade local nas decisões de projetos, a exemplo do Plano Diretor, 

do Projeto Orla (implementado em inúmeras cidades do Brasil) e, 

também, do “Distrito C”, implementado no bairro Floresta, na cidade de 

Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul - Brasil (SILVA, 2013; 

SILVA; SORIANO-SIERRA, 2013, 2016; SILVA; BERNER; PORTO, 

2016). Tais estratégias, quando construídas junto à comunidade, emanam 

o sentimento de pertencimento e diminui consideravelmente o processo 

de gentrificação, considerado um dos grandes problemas da renovação 

urbana da atualidade (LEITE; 2012). 
Senge (2016) corrobora Leite (2012) alegando que os processos 

lentos e graduais são aqueles que certamente levarão uma organização ou 

um indivíduo a obter aprendizagem, ou seja, a alcançar o sucesso. Logo, 

pesquisadores de áreas distintas convergem no mesmo pensamento 

quando o objetivo final culmina no bem-estar das pessoas (LEITE, 2012; 
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GEHL, 2013; SENGE, 2016; CAPRA; LUISI, 2014; JACOBS, 2014; 

YIGITCANLAR et al., 2018), ou seja, no conceito de “humane smart 
cities”.  

A cidade de Barcelona na Espanha, ao reestruturar o antigo distrito 

industrial de Poblenou, denominado de 22@Barcelona, demonstrou que 

“quando não foi fiel à sua realidade, suas transformações urbanas 

importadas foram um fracasso” (LEITE; 2012, p. 232). Por isso, presume-

se que a presente investigação, ao adotar primeiramente a coleta de dados 

por meio da abordagem qualitativa, faz emergir dos diferentes indivíduos, 

suas necessidades, anseios e expectativas por uma cidade mais humana, 

segura e dinâmica. Aliada a outras técnicas suplementares de pesquisa, 

possibilitou-se a construção de um framework com desdobramentos em 

estratégias, diretrizes e propostas de ação, a partir de uma visão holística, 

realística e humanizada das cidades costeiras turísticas, as quais tem no 

turismo sua principal motivação econômica.  

A esse respeito, Starik e Kanashiro (2013) explicam que uma teoria 

para fundamentar a gestão da sustentabilidade está amparada por valores 

como sendo as crenças, suposições e desejos das pessoas, tal como uma 

ação humana involuntária, capaz de modificar a realidade presente no 

ambiente – premissa esta bastante similar à adotada por Capra e Luisi 

(2014), quando explicam a dinâmica do ‘acoplamento estrutural’, citado 

no Capítulo 1. A inteligência para criar a cidade sustentável é primeiro 

humana e depois tecnológica, corrobora Leite (2012), por isso todo 

processo de planejamento territorial deve focar seus esforços na qualidade 

de vida de seus cidadãos. Dessa forma, a construção do Framework 

HUGEP e seus desdobramentos, com vistas a orientar o planejamento, 

uso e gestão dos espaços públicos das cidades costeiras turísticas sob a 

perspectiva humana e ambiental, obedeceu aos resultados das seguintes 

fontes de evidências: 

 

1. Resultado, codificação e análise dos depoimentos dos 

atores relevantes por meio do DSC; 

2. Resultados, codificação e análise da pesquisa documental 

acerca das cidades investigadas, tais como: Plano Diretor, 

Plano de Organização do Turismo Municipal, IDHM, 

População Flutuante, Áreas de Preservação Ambiental 
regulamentadas entre outros. 

3. Legislação brasileira inerente a sustentabilidade e 

ordenamento dos espaços públicos de deslocamento e de 

permanência.  
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A finalidade deste capítulo é apresentar a sistemática desenvolvida 

para a construção do framework HUGEP (HUMANIZACÃO, USO E 
GESTÃO DOS ESPACOS PÚBLICOS), haja vista que, o que caracteriza 

a ciência é a sistematização de dados, informações e conhecimentos. 

Assim, faz-se necessário rever o princípio fundamental sobre o modelo 

European Smart Cities. Segundo Giffinger et al., a ‘cidade inteligente’ é 

aquela que apresenta bom desempenho, de forma prospectiva, em seis 

domínios (economia, pessoas, governança, mobilidade, meio ambiente e 

vida inteligentes), construída sob a combinação inteligente de cidadãos 

engajados, conscientes e independentes (GIFFINGER et al., 2007). A 

Figura 38 demonstra, de forma não-linear, porém integrada, os seis 

domínios do European Smart Cities: 

 
Figura 38 – European Smart Cities Model. 

 
Fonte: Giffinger, 2007. 

 

A descrição do modelo European Smart Cities e suas 

características foram apresentadas no Capítulo 4 desta Tese. Para a 

construção do Framework e seus desdobramentos, a pesquisa de campo e 

fontes de evidências anteriormente expostas, conjugam-se à revisão de 

literatura demonstrada nesta Tese, formando uma pesquisa de caráter 

multidisciplinar e propositiva. Ela enfatiza a teorização e a convergência 

para uma proposta dinâmica, inovadora, estratégica, flexível e viável.  

Sendo assim, julga-se que toda e qualquer cidade costeira 

(segmentada no turismo urbano e de sol e praia) cujas características 

possam ser flexivelmente semelhantes às realidades apresentadas nesta 

investigação, possa adotar as estratégias e diretrizes aqui evidenciadas e, 

posteriormente, executar as propostas recomendadas pelo grupo gestor 

local. A proposição de estratégias e diretrizes não se configura como 

generalista, pois as realidades das cidades são diferentes, o contexto e 

atores também os são. Mesmo assim, o processo pode ser replicável 
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atendendo as condições de adaptabilidade, como por exemplo, condições 

dignas de mobilidade urbana para promover a caminhabilidade114.  

Cabe salientar ainda que, o foco predominante da pesquisa e seu 

resultado centram-se nas pessoas e em sua qualidade de vida por meio dos 

espaços públicos (de deslocamento e de permanência), na busca 

proeminente por uma concepção humanística (BARRET, 2010; TUAN, 

2012; GEHL, 2013; D´ORVILHE, 2015; GEHL; SVARRE, 2018). Tal 

abordagem se deve, acima de tudo, em centralizar esforços para uma 

gestão que valorize atributos como: saúde física e psíquica, bem-estar, 

autoestima, autoconfiança, dignidade, identidade, memória, cooperação, 

sentimento de pertencimento, criatividade, equidade, empatia, altruísmo, 

re(encontro) com a natureza, estabelecendo, portanto, uma sinergia entre 

conexão da forma física e comportamento humano em todas as zonas da 

cidade (BARRET, 2010; JACOBS, 2011; TUAN, 2012; GOLEMAN, 

2012; TRIGUEIRO, 2017; BOFF, 2017). 

 

7.1 APRESENTAÇÃO DO FRAMEWORK HUGEP – 

HUMANIZAÇÃO, USO E GESTÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

 

O framework “Humanização, Uso e Gestão Sustentável dos 

Espaços Públicos” (HUGEP) foca-se nos espaços públicos de 

deslocamento e de permanência, satisfazendo as condições dignas de 

caminhabilidade, sociabilidade e bem-estar para todas as pessoas. No 

tocante a esta pesquisa, estes espaços têm aderência ou apelo turístico para 

a promoção do bem-estar físico e psíquico, como por exemplo, espaços 

verdes e orla marítima. Mário Beni (2001), renomado pesquisador 

brasileiro e expert em turismo, explica que o planejamento territorial 

inclui o desenvolvimento socioeconômico e cultural da comunidade. Seus 

                                                 
114 A caminhabilidade é um conceito que leva em conta, principalmente, a 

acessibilidade no ambiente urbano e mensura a facilidade que as pessoas têm 

de se deslocar pela cidade. Em Zurique, 42% dos deslocamentos feitos são a pé 

ou de bicicleta. Essa é uma das marcas da cidade, que conseguiu o que cidades 

no mundo inteiro lutam para alcançar: mobilidade eficiente, integrada e 

multimodal que permite que as pessoas consigam chegar a praticamente 

qualquer lugar sem precisar de um carro. Disponível em: 

<http://thecityfixbrasil.com/2015/04/08/nossa-cidade-cinco-exemplos-de-

caminhabilidade/>. Acesso em: 25 jul. 2018.  

 

 

http://thecityfixbrasil.com/2015/04/08/nossa-cidade-cinco-exemplos-de-caminhabilidade/
http://thecityfixbrasil.com/2015/04/08/nossa-cidade-cinco-exemplos-de-caminhabilidade/
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objetivos podem ser assim definidos (destaque para palavras-chaves da 

citação literal que são enfatizadas em toda pesquisa):  

 
[...] promover e propiciar funções de ordenamento 

do espaço, circulação e implantação da 

infraestrutura e dos equipamentos urbanos, de 

modo a maximizar a produção das atividades 

econômicas e o bem-estar da população. Nesse 

sentido, a organização territorial trata da 

adequação espacial das estruturas físicas em 

todos os setores do desenvolvimento municipal; 

ordena a expansão das localidades urbanas e a 

implantação de equipamentos públicos e de 

sistema viário; preserva e valoriza a paisagem 

local e mantém o equilíbrio ecológico natural. 

 

Segundo Beni (2001), o planejamento territorial é um instrumento 

poderoso e indispensável para orientar as decisões dos gestores em prol 

do desenvolvimento econômico, social e cultural ‘equilibrado e 

ordenado’. Por isso, ele deve estar inserido em toda cidade, especialmente 

àquelas cidades em que o processo de urbanização se desenvolve de forma 

contrária às normativas urbanas e não envolve a comunidade local no 

processo de aceitação, planejamento e desenvolvimento do turismo. 

Senge (2016) afirma que os “sistemas” causam, com muita frequência, 

suas próprias crises, ao contrário das forças externas ou dos erros 

humanos. Logo, é fato que “a estrutura influencia o comportamento” de 

líderes, gestores, residentes permanentes e, com maior amplitude e 

velocidade, os visitantes habitués.  

Como a maioria das figuras ilustradas nesta Tese, o framework 
HUGEP também faz menção aos mapas mentais sugeridos por Senge 

(2016) como uma forma de sistematizar o pensamento. Segundo Capra e 

Luisi (2014, p. 340), “no nível da consciência reflexiva, o processo de 

cognição é o fluxo contínuo de imagens mentais que experimentamos 

como pensamento”. “O uso de metáforas é fundamental para o 

pensamento humano porque nos permite projetar a experiência corporal 

sobre conceitos abstratos [...], logo, o inconsciente cognitivo modela e 

estrutura todo o pensamento consciente”. Foi dessa forma que o 
framework HUGEP fora construído após a conclusão da pesquisa 

empírica, com seus desdobramentos em estratégias, diretrizes e propostas 

de ação para cidades costeiras turísticas.  

A sistemática adotada para a construção do framework teve como 

aporte conceitual o modelo European Smart Cities e os seis domínios 



314 
 

que o representa (GIFFINGER, 2007). Portanto, a linha tênue da pesquisa 

centraliza-se em: lugar/vida, governança, meio ambiente, pessoas, 

mobilidade e economia. Os principais objetivos da implementação do 

framework são resumidos nos seguintes tópicos: 

 

• Demonstrar as principais necessidades de mudanças 

e intervenções nos espaços públicos de deslocamento 

e de permanência, incluindo possibilidades de 

revitalização com ou por meio de parcerias público 

privadas (PPP). 

• Detalhar ações prioritárias de intervenção na cidade -

, em relação aos espaços públicos de deslocamento e 

permanência. 

• Orientar os governantes municipais na formulação de 

políticas públicas de desenvolvimento sustentável 

humano, de turismo urbano sustentável e 

conservação do patrimônio histórico e natural, 

pertinente aos espaços públicos de convivência. 

• Fornecer orientações para a tomada de decisões, no 

que concerne ao planejamento urbano dos espaços 

públicos.115 

 

Cabe ressaltar que o próprio detalhamento do framework se 

desmembra em objetivos, uma que vez que, estratégia, diretriz, proposta 

de ação tem caráter propositivo, ou seja, o de fornecer orientações e 

possíveis soluções. Sua atualização permanente será resultado do 

processo de integração das ações de gestão municipal, bem como do 

fortalecimento da sociedade civil organizada, dos canais de participação 

cidadã, da democracia, sempre com foco na ação local, cuja finalidade 

primeira será sempre o bem-estar e a dignidade da população. O 

framework somente poderá ser viabilizado por meio da participação da 

sociedade, caso contrário não atenderá aos preceitos da gestão do 

conhecimento, e não fornecerá os resultados esperados, já que estes 

constituem anseios da própria comunidade.  

A Figura 39 demonstra o framework construído para esta Tese, 

intitulado “Humanização, Uso e Gestão sustentável dos Espaços 

Públicos” - HUGEP. Seu desdobramento evidencia o desenvolvimento 

                                                 
115 Outros objetivos podem ser incorporados neste, uma vez que o processo de 

aprendizagem é sempre flexível, gradual e evolutivo. 
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de estratégias, que resultarão em três diretrizes, sendo, para cada diretriz, 

mais três propostas de ação. Ressalta-se o grau de comprometimento da 

gestão municipal em garantir o máximo de ações, as quais podem variar 

conforme a necessidade, prevalência, investimento, cooperação e 

estímulo, leis de diretrizes orçamentárias, etc. 

 
Figura 39 - Framework HUGEP (Humanização, Uso e Gestão sustentável dos 

Espaços Públicos). 

 
      Fonte: Autora, 2019. 
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A partir do contexto apresentado, o framework representa 

preliminarmente 12 estratégias consideradas prioritárias e, um conjunto 

de 36 diretrizes definindo o ponto alto da proposta (destacado em azul na 

representação mental). Este acompanha ainda 108 propostas de ação, com 

indicações quanto116: 

 

a) Âmbito: escala territorial mais adequada segundo a 

competência ou responsabilidade pela sua implementação. A 

identificação de âmbito não corresponde necessariamente ao 

ator responsável pelas iniciativas para implementação das 

ações. De toda forma, as iniciativas podem ser concomitantes 

entre governança local e sociedade civil e demais atores 

relevantes. 

 

b) Prazo: previsão quanto às ideias de implementação das 

propostas, com vistas à ampliação da sustentabilidade e 

humanização dos espaços públicos das cidades, a saber: 

 

i.Imediato: propostas capazes de serem 

equacionadas no prazo máximo de dois anos, 

período correspondente, de maneira aproximada, à 

finalização dos mandatos dos atuais prefeitos 

municipais. 

ii.Curto: propostas a serem implementadas no prazo 

de até quatro anos, período correspondente ao 

mandato, recém-iniciado do governo municipal. 

iii.Médio: proposta com implementação com até dez 

anos. 

 

c) Meios de implementação: indicação dos recursos 

humanos e institucionais, financeiros, científicos e 

tecnológicos necessários ou disponíveis para a adequada 

implementação das propostas. Considera-se essencial a 

capacitação de todos os gestores, em programas de 

planejamento e gestão ambiental urbana e programas 

setoriais, intercâmbios, promoção e divulgação de 
experiências de sucesso (benchmarking), implementação de 

sistemas de informação e memória organizacional, esforços 

                                                 
116 Adaptado de Ministério do Meio Ambiente. Cidades sustentáveis: subsídios 

à elaboração da Agenda 21 Brasileira. Brasília, 2000.  
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e investimentos em comunicação e em educação ambiental, 

patrimonial e turística.  

 

i.Recursos humanos e institucionais: disponíveis ou 

a serem criados/contratados, estimulados e 

ampliados envolvendo os quadros técnicos do 

governo municipal, instituições de pesquisa e 

universidades, ONGs e organizações comunitárias, 

quadros das empresas privatizadas de serviços 

urbanos, escritórios de engenharia e arquitetura, 

redes locais de solidariedade e vizinhança, conselhos 

municipais e outros órgãos de interesse. 

 

ii. Recursos tecnológicos: envolve a criação de 

cadastros técnicos e fiscais associados a sistemas 

geográficos de informação, sistemas de padrões e 

indicadores para monitoramento das condições 

ambientais e urbanísticas, redes para intercâmbio de 

informações sobre experiências, tecnologias e 

práticas adequadas, incluindo, por exemplo, mídias e 

redes sociais. 

 

iii.Recursos financeiros: constitui orçamento 

municipal ou, aqueles decorrentes de: 

financiamentos específicos de agências de 

desenvolvimento como BNDES; orçamentos da 

União alocados em programas dos Ministério da 

Cidade, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do 

Turismo, Ministério de Ciência e Tecnologia, etc.; 

aportes constituídos por meio da contribuição 

empresarial e da cooperação de organizações não-

governamentais e também organizações 

internacionais como a ONU por meio de editais de 

cooperação. 

 

A Figura 40, a seguir, demonstra o quadro estrutural das propostas 
de ações a serem recomendadas aos gestores das cidades costeiras 

turísticas. A representação mental foi elaborada tendo por princípio 

ilustrar o desmembramento das propostas de ação em: âmbito, prazo e 

meios de implementação.  
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   Figura 40 – Destaque referente ao quadro estrutural de ações. 

Fonte: Adaptado de Ministério do Meio Ambiente, 2000. 

 

Em síntese, as propostas de ação são resultados práticos de 

aplicabilidade das estratégias e diretrizes, exatamente nessa ordem. Este 

enfoque visa o processamento de informação e ordenação do 

conhecimento. Adotando o framework, as cidades costeiras turísticas 

serão capazes de formular ações baseadas em uma visão de curto, médio 

e longo prazos, com foco sobre os pontos de alavancagem e, dessa forma, 

mobilizar parceiros da cidade para elevar a qualidade e a sustentabilidade 

humana e ambiental dos espaços públicos, por meio de um processo 

contínuo e, inclusive, aprimorar e fortalecer parcerias público-privadas 

(PPP), por meio de políticas descentralizadas e mais eficientes. Forrester 

(citado por SENGE, 2016, p.51) compartilha uma questão interessante 

acerca de políticas públicas e a abordagem sistêmica, que por sua vez 

subsidia esta Tese: 
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Ele afirmava que as causas de muitos dos maiores 

problemas públicos, da decadência urbana à 

ameaça ao meio ambiente global estão nas 

políticas muito bem-intencionadas que foram 

desenvolvidas para resolvê-los. Esses problemas 

eram “de fato sistemas” que levaram os 

governantes a intervenções concentradas em 

sintomas óbvios, e não nas causas subjacentes, o 

que produzia benefícios a curto prazo, mas também 

danos a longo prazo, e estimulava a necessidade de 

outras intervenções sintomáticas. 

 

Como bem coloca Forrester, é preciso “pensar” em políticas que 

tragam benefícios às cidades, focando nas causas dos problemas e não 

apenas visando “maquiar” problemas existentes – é uma questão de 

relevância. Senge (2016) corrobora de tal afirmação, ao mencionar que 

nos sistemas humanos (cidades feitas por pessoas e para as pessoas), a 

estrutura inclui o modo como as pessoas tomam suas decisões – 

traduzidas em “políticas de operação”, segundo as quais representam as 

percepções, metas, regras e normas, que se desenvolverão em AÇÕES.  

Pensando nisso, propõe-se a implementação do framework 

HUGEP com seus desdobramentos, por todas as secretarias municipais 

de cidades costeiras turísticas. Este modelo de referência pode fazer parte 

de uma política pública multidisciplinar e sistêmica, em que todas as 

secretarias municipais e entidades de classe organizadas sejam co-

partícipes da “política HUGEP”117, atendendo-se sempre ao mesmo 

objetivo - sustentabilidade humana e ambiental dos espaços públicos - 

deslocamento e permanência. Cada gestor responsável pela secretaria de 

governo municipal, junto à sua equipe, poderá implementar as estratégias 

sugeridas nesta tese, ou ainda estabelecer novas estratégias conforme a 

realidade local e setor de atuação na cidade. O objetivo é atuar de forma 

conjunta e participativa visando atingir o bem-estar da população. Indica-

se como importante que este modelo (naturalmente, se for de interesse) 

seja incluído no Plano Diretor a fim de gerar maior legitimidade e 

consenso coletivo. Uma representação mental desta proposta de política 

co-partícipe é ilustrada a seguir (Figura 41). 

  

                                                 
117 Sugestão de nome para a política de governo municipal. A intenção é 

demonstrar a prática da implementação, independente da nomenclatura 

adotada.  
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Figura 41 – Implementação do framework HUGEP como política pública 

 co-partícipe. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Segundo Beni (2001, p. 279), “uma política constitui uma direção 

ampla que busca orientar o desenvolvimento de determinado setor, 

enquanto a estratégia, constitui o meio para empregar os recursos 

disponíveis até a conquista dos objetivos”. Sendo assim, a política está 

hierarquicamente acima da estratégia.  

Menelau et al. (2015) elucidam que a pesquisa e a ação na área de 

gestão podem e devem caminhar juntas. Isso é pertinente quando se tem 

como propósito a transformação da teoria em prática e não apenas o 

entrosamento da pesquisa e da ação (THIOLLENT, 2003 citado por 

MENELAU et al., 2015). Para o autor, além da produção de 

conhecimento por meio de metodologias científicas reconhecidas pela 

comunidade acadêmica, é possível, e faz-se necessário, produzir 

conhecimentos indutores de mudança na realidade estudada (MENELAU 

et al., 2015). É o que se almeja com essa Tese! 

 

7.2 DESDOBRAMENTOS DO FRAMEWORK EM ESTRATÉGIAS, 

DIRETRIZES E PROPOSTAS DE AÇÃO  

 

O princípio de toda organização está em sua visão, missão e 

estratégia, pois somente assim ela poderá lançar no mercado suas 

potencialidades. Segundo Gohn, Moretto Neto e Santana (2002), a 
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estratégia organizacional focaliza o interesse comum, isto é, parte-se de 

um processo de interação social baseado nas crenças e nas interpretações 

comuns aos membros de uma organização. De toda forma, o termo 

“organização”118 é composto pela associação de pessoas que combinam 

esforços individuais e em equipe, cuja finalidade é a de realizar propósitos 

coletivos. Portanto, uma cidade compõe uma organização, assim como 

cada subsistema constituído por ela. Segundo Senge (1990), as pessoas 

são o recurso mais precioso de uma organização e justifica sua 

importância como ativo intelectual para solidificar qualquer tipo de 

atividade, incluindo a organização pública como ‘a cidade’. Senge (2016) 

considera a necessidade de tempo disponível para as pessoas pensarem e 

refletirem, ao que ele defende como premissa para “o aprender” e para 

“criar”, da mesma forma que De Masi (2000) defende a perspectiva 

positiva do “ócio criativo”. Isso somente é possível em ambientes 

aprazíveis, seguros, com baixos níveis de ruídos e poluição de todas as 

formas. 

Atualmente, devido às mudanças que ocorrem no ambiente e a 

solidificação dos paradigmas “sociedade do conhecimento” e “sociedade 

de serviços”, é importante considerar o fator humano como um capital 

intelectual altamente relevante dentro das organizações, pois somente por 

meio das pessoas é que há o estímulo para a criatividade, iniciativa e o 

aprendizado contínuo (GOHN; MORETTO NETO; SANTANA, 2002; 

SENGE, 1990, 2016). Segundo Capra e Luisi (2014, p. 471), em uma 

economia onde o processamento de informações, a inovação e a criação 

de conhecimentos são as principais fontes de produtividade, o 

conhecimento tácito deve ser altamente valorizado e, somente por meio 

dele, a criatividade é ampliada nas organizações. 

De acordo com Senge (2016), a construção de organizações 

(entende-se neste caso, as cidades) capazes de se adaptar a uma realidade 

que está sempre mudando, requer um outro tipo de pensamento e atuação, 

tal como vem ocorrendo com os desafios da sustentabilidade. Em meados 

da década de 1970, o foco predominante do desenvolvimento sustentável 

estava sobre o ambiente natural, entretanto, na atualidade, o foco deve 

estar também sobre as pessoas, pela sua capacidade de desenvolvimento 

cognitivo e resiliência (BARRET, 2010; CAPRA; LUISI, 2014). 

Davenport e Prusak (1998, p. 15) afirmam que: “numa economia global, 

                                                 
118 O termo “organização” é relativo, podendo ser constituído por: empresas, 

associações, órgãos do governo, entidades públicas, privadas e do terceiro 

setor. 
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o conhecimento pode ser a maior vantagem competitiva da empresa”. 

Prahalad e Hamel (1998 citado por GOHN; MORETTO NETO; 

SANTANA, 2002) elucidam que o aprendizado depende das capacidades 

dinâmicas e criativas de uma organização, ou seja, somente são possíveis 

por meio do bem-estar das pessoas. Ademais, [...] as possibilidades de um 

‘diálogo realmente criativo’ entre pessoas podem despertar muita 

esperança sobre o futuro das organizações (SENGE, 2016). Quinn et al. 
(1998) levantaram a questão do aprendizado e do conhecimento como de 

extrema importância para o processo de formação de estratégias, a 

exemplo da técnica do Design Thinking. 

As primeiras abordagens sobre estratégia datam de mais de dois 

mil anos, e a estratégia era reconhecida como “avaliações acuradas” a fim 

de vencer as batalhas militares no Oriente, especialmente nos países 

Asiáticos. Dentre os escritos mais antigos sobre o assunto estão os de Sun 

Tzu e Von Clawsewitz (SUN TZU, 2014). As estratégias competitivas 

formuladas de maneira explícita, tais como propostas nesta Tese, 

implicam em processo de “planejamento” a médio e longo prazos 

(PORTER, 1991). Mintzberg (1998) propaga que a imagem de uma 

criação artesanal é a que melhor representa o processo de criação de uma 

estratégia, pois neste caso a aprendizagem é contínua. Sobre esse assunto, 

Senge (2016, p. 260) afirma que: “os modelos mentais moldam nossas 

percepções apresentando grande importância no mundo dos negócios.  

É importante também ressaltar que os líderes ou gestores tenham a 

capacidade de perceber quando uma empresa - ou cidade, está indo no 

caminho errado119. Nesse caso, é hora de reavaliar suas estratégias, pois 

estas constituem um processo em constante mutação (GOHN; 

MORETTO NETO; SANTANA, 2002). Para que o planejamento 

estratégico seja sustentável, Stokes (2008, p. 255) aponta como tendência 

na formulação de estratégias, “a transição de um processo caracterizado 

pela passividade para um caracterizado pelo intervencionismo, por meio 

da responsabilidade compartilhada”. O autor considera essencial a 

colaboração e o engajamento dos stakeholders na formulação de 

estratégias e decisões de turismo tomadas em cidades com vocação 

turística. Assim, o processo de geração de estratégias passa a ser coletivo, 

e visa o interesse comum de modo fidedigno (MINTZBERG; 

                                                 
119 Neste caso, faço referência às cidades costeiras turísticas que extrapolam sua 

capacidade de suporte sobre as infraestruturas básicas e também, com maior 

preocupação, sobre o ambiente natural, em face da renda discricionária 

proveniente da população flutuante que o turismo de sol e praia naturalmente 

atrai para estas cidades.  
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AHLSTRANS; LAMPEL, 2000; CITIES ALLIANCE, 2005; SENGE, 

2016). 

A reflexão acima traduz a proposta desta Tese, na construção do 

conhecimento por meio da percepção social e ambiental dos atores 

relevantes sobre os espaços públicos, criando uma responsabilidade 

compartilhada. Segundo Cities Alliance, Webster e Muller (CITIES 

ALLIANCE, 2005), a percepção de pessoas não envolvidas diretamente 

em uma pesquisa empírica tende a apresentar depoimentos mais reais e 

clarividentes, livre de interesses pessoais, o que colabora para o 

desenvolvimento acerca do planejamento de cidades de todo o mundo 

(CITIES ALLIANCE, 2005). 

 

7.2.1 Definições basilares: estratégia, diretriz e proposta de ação 

 

Costa, Boaventura e Barreto (2010) publicaram um estudo 

relevante nomeado “Formulação de Estratégias no Turismo: um estudo 

em órgãos municipais” em que trazem experiências bem-sucedidas e 

outras mais limitadas. Suas contribuições estão justamente ao demonstrar 

a realidade dos órgãos públicos municipais acerca do planejamento do 

turismo de forma eficiente, por meio do uso de estratégias como alavanca 

de gestão pública.  

Segundo Getz (1983),  existe um conjunto de etapas que compõem 

o processo de planejamento estratégico no turismo urbano: a) descrição e 

modelagem do sistema turístico e de seu ambiente; b) previsão e escolha 

de alternativas futuras; c) avaliação do desenvolvimento planejado; d) 

determinação das metas e objetivos que serão priorizados; e) seleção das 

estratégias preferidas para o alcance dos objetivos; f) início do 

desenvolvimento incremental; g) revisão e avaliação do planejamento; e 

novo processo de tomada de decisões. Notadamente, as etapas citadas por 

Getz são similares aos conceitos de estratégia aplicados em qualquer 

organização, uma vez que o turismo no contexto das cidades exerce uma 

importância relevante em várias vertentes, desde a econômica até a 

humana.  

Para Xiang e Formica (2007), a estratégia é uma importante 

ferramenta para a adaptação ao ambiente e a redução de incertezas. Os 

processos de formulação, implementação e avaliação de estratégias 
devem estar embasados no diagnóstico do ambiente. Por outro lado, os 

autores enfatizam a dificuldade inerente a esses processos, uma vez que o 

ambiente é bastante dinâmico e complexo, o que torna penosas a sua 

análise e interpretação. Porém, contrariando Xiang e Formica (2007), 

além do diagnóstico físico e documental de um dado ambiente, mais 
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importante é tentar ‘compreender’ a realidade por meio da experiência 

sensorial das pessoas que usufruem o “ambiente”, afinal, a atividade 

turística é feita de pessoas para a promoção do bem-estar de outras 

pessoas, logo, há de se ter plena convicção de seus anseios e expectativas 

para se formular estratégias viáveis de implementação e condizentes à 

realidade do destino turístico. Há de se pensar na harmonia entre visitantes 

habitués e residentes permanentes.  

Segundo Fitzgerald e Leigh (2002 citado por BOAVENTURA; 

COSTA; BARRETO, 2010) muitas vezes os gestores públicos adotam 

estratégias indiscriminadamente, sem passar por um processo de reflexão 

cuidadoso em relação às consequências de longo prazo e, nem tampouco, 

com foco no bem-estar e dignidade das pessoas, sendo imediatistas e 

visando apenas à aceitação popular no curto prazo. Um exemplo bem-

sucedido é citado por Castro (2004), ao destacar o planejamento 

estratégico desenvolvido pelos órgãos públicos responsáveis pelo turismo 

no estado da Bahia como um dos fatores preponderantes para o alcance 

do seu respeitável posicionamento no turismo receptivo nacional e 

internacional. Em contraponto, os estudos de Delamaro et al. (2007 citado 

por BOAVENTURA; COSTA; BARRETO, 2010), realizados junto aos 

municípios do Cone Leste Paulista, demonstrou que os órgãos públicos 

municipais da região não compartilham uma cultura de planejamento, 

apresentam um descompasso entre o discurso e a prática, possuem 

deficiência de pessoal e qualificação, não implementam satisfatoriamente 

as ações planejadas e não envolvem a participação social nas ações 

executadas. 

Em síntese, há de se notar em diferentes cidades questões 

elementares que são foco de atenção, a começar pela formação 

educacional da população e especialmente daqueles que estão à frente dos 

órgãos públicos; vontade política em intervir efetivamente no bem-estar 

da sociedade por meio de intervenções das mais diferentes esferas de 

necessidades e; o desconhecimento da realidade que assola as cidades – 

área central e periféricas, onde há uma exorbitante diferença de estruturas 

urbanas e segregação social e espacial. Enquanto não houver um consenso 

em administrar uma cidade que seja de qualidade para todas as pessoas 

tendo o viés ambiental como suporte de qualificação para uma vida social 

de qualidade, o turismo não poderá se fortalecer como atividade 
econômica.  

Por outro lado, a Cities Alliance (2007) publicou um relatório 

intitulado “The benefits of urban environmental planning” que discute 

boas práticas e ferramentas úteis realizadas pelos prefeitos e gestores 

municipais que estão à frente do processo de tomada de decisões para 
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enfrentar os desafios ambientais. Este relatório foi encomendado pelo 

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

Secretaria da Aliança de Cidades, com apoio do Programa das Nações 

Unidas para Assentamentos Humanos (UN-HABITAT). O relatório 

congrega experiências de 12 áreas urbanas - incluindo cidades costeiras 

como Alexandria (Egito), Bayamo na ilha caribenha de Cuba e uma região 

subsaariana como Nakuru (Quênia), até a cidade em crescente 

desenvolvimento de Yangzhou, na China, e uma cidade industrializada, 

Calgary, no Canadá. Para cada estudo de caso (contido no relatório) é 

exposto suas realidades e necessidades inerentes. Cada cidade conseguiu 

encontrar um ponto de alavancagem em seu sistema de gestão urbana que 

suporta e, por sua vez, é apoiado por ações ambientais. Os estudos de caso 

examinam esses elementos e apontam como experiências bem-sucedidas 

que podem ser replicadas em outras cidades (CITIES ALLIANCE, 2007).  

Outra referência que subsidia esta Tese é publicada pelo Fórum 

Econômico Mundial (2018), intitulado “Internet of Things Guidelines 

for Sustainability”. O estudo tem por objetivo apresentar diretrizes para 

incentivar a priorização de metas de sustentabilidade como parte de 

projetos comerciais para maximizar o impacto social nas cidades. A 

publicação demonstra de forma bastante pragmática as diretrizes e suas 

ações, como foi objeto desta Tese. 

Em síntese, no intuito em descrever brevemente os passos para o 

desdobramento do framework HUGEP, faz-se necessário, por se tratar de 

uma investigação científica - com concepções teóricas-, relembrar 

conceitos dos seguintes termos abordados na tese: premissa, estratégia, 

diretriz, proposta de ação. Suas definições não têm por objetivo exaurir o 

leitor acerca da historicidade e evolução dos conceitos e, nem tampouco, 

das inúmeras interfaces existentes. Mas sim, contribuir para a 

compreensão da proposta de desdobramento do framework de forma 

ampla e facilitada, com vistas à sua implementação e consolidação. Cities 

Alliance, Webster e Muller (ALLIANCE, 2005) corroboram ao afirmar 

que uma boa estratégia é um pré-requisito para a mudança de 

desempenho, mas a implementação é o que realmente importa para a 

sustentabilidade de uma cidade (ALLIANCE, 2005, 2007). Os conceitos 

são descritos a seguir, de forma bastante sintética: 

 
 PREMISSA 

Conceito: Proposição, conteúdo, informações essenciais que servem de 

base para um raciocínio, para um estudo que levará a uma 

conclusão. Ponto de partida para a organização de uma 

argumentação e de um raciocínio. 
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 ESTRATÉGIA 

Conceito: - Consiste em um plano, uma direção, um guia, ou um curso 

de ação para o futuro (MINTZBERG; AHLSTRANS; 

LAMPEL, 2000, p. 17-19). 

- É a escolha de uma posição única e valiosa baseada em 

sistemas de atividades que são difíceis de copiar e que 

agregam valor (PORTER, 1996; MINTZBERG et al., 2000, 

citado por GOHN; MORETTO NETO; SANTANA, 2002, 

p.65). 

-  É o processo de tomada de decisão da organização, 

reforçado pela sua intuição coletiva (EISENHARDT, 1999). 

-  Padrão ou plano que integra objetivos e metas, políticas 

e uma sequência de ações coerentes com a estrutura e 

recursos da empresa (QUINN, 1980). 

- Padrão de políticas e planos para alcançar objetivos e 

metas, levando em conta o negócio no qual a companhia está, 

ou busca estar, e o tipo de empresa que ela é, ou busca ser 

(JAIN, 2000). 

 
 DIRETRIZ 

Conceito: - São guias, orientações para o alcance de um objetivo. Tem 

caráter qualitativo. As diretrizes fornecem um plano 

estratégico sobre como iniciar o planejamento do projeto. 

Ao seguir diretrizes, há sempre um melhor desempenho e 

probabilidade de que o projeto resultante seja implementado 

com sucesso. (NG, 2009). 

- Diretrizes estratégicas fornecem orientação clara para o 

planejamento, desenvolvimento e gestão do turismo na 

zona costeira. Elas incorporam a visão e as políticas do 

governo municipal, estadual ou nacional e podem formar a 

base para a ação em toda e qualquer esfera da sociedade. Nas 

cidades costeiras, por exemplo, são responsáveis pela 

eficiência na gestão de recursos e envolvimento das 

comunidades nas políticas públicas (CARTER et al., 2013). 

 
 PROPOSTA 

Conceito: Tem a sua origem no vocábulo latino proposĭta. Sugestão. 

Oferecimento. O que se pretende realizar ou estudar a fim de 

gerar algum efeito benéfico.  

AÇÃO 

 Envolvimento integral do (pesquisador, gestor, etc.) com a 

intenção de mudar práticas existentes na organização. 

(ROESCH, 2001, p. 121). 
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Os conceitos citados representam a forma de comunicação para a 

compreensão acerca da proposta de humanização, uso e gestão dos 

espaços públicos de cidades costeiras turísticas, para todo e qualquer 

gestor que esteja à frente desta tarefa. Ademais, presume-se ser a adoção 

de diretrizes a maneira mais adequada de implementação sobre o que os 

atores relevantes almejam para o alcance da sustentabilidade humana e 

ambiental dos espaços públicos dessas cidades (HAN; YAN, 1999; 

YEUNG, 2001). 

Cabe ressaltar que os resultados obtidos na pesquisa e devidamente 

codificados para a conversão em diretrizes são, sobretudo, uma 

convergência entre o conhecimento científico disponível na literatura, 

cases de sucesso de implementação consolidada, processo de 

aprendizagem e vivência do pesquisador e, notoriamente, dos 

depoimentos dos atores relevantes participantes da pesquisa.  

A abordagem qualitativa é suprema em todo contexto da 

investigação. Sendo assim, o framework HUGEP é resultado de um amplo 

conhecimento multidisciplinar, oriundo de percepções, observações in 

loco, aprendizagem contínua, lições aprendidas e outras ferramentas 

propostas pela gestão do conhecimento, com predominância do “modelo 

ou representação mental”. Segundo Gardner (citado por SENGE, 2016, 

p.259), “para a minha mente, a principal realização da ciência cognitiva 

foi a clara demonstração de... um nível de representação mental”. Senge 

(2016, p.264) destaca que “a inércia de modelos mentais profundamente 

arraigados pode sobrepujar até os melhores insights sistêmicos”. Segundo 

o autor, essa lição foi resistente até mesmo para os defensores do 

pensamento sistêmico, mas que, com o passar do tempo e os novos 

potenciais para a construção do conhecimento por meio de modelos 

mentais, essa aprendizagem tornou-se uma ferramenta relevante para o 

sucesso de muitas organizações.  

A proposição de estratégias e diretrizes como desdobramentos do 

framework HUGEP para consolidar os espaços públicos em ambientes 

mais humanizados e sustentáveis no contexto das cidades costeiras 

turísticas, seguiu a abordagem middle-up-down de Nonaka e Takeuchi 

(2008), detalhado na sequência. Em suma, as ações a serem executadas 

pelos diversos stakeholders e, também, por meio de parcerias público 

privada (PPP) junto aos gestores públicos, são frutos de um processo 
contínuo de aprendizagem e maturidade. 

Nonaka e Takeuchi (2008) remetem o The Knowledge - Creating 

Company -, um modelo de administração denominado “middle-up-down”, 

como sendo o meio mais eficaz para gerenciar o caos criativo nas 

organizações (neste caso, nas cidades costeiras turísticas). Este modelo 
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enfatiza a relação entre o que os gestores almejam (incluindo os 

pesquisadores), ou seja, articulam com base em estratégias a visão ou o 

sonho; enquanto o que os ‘empregados’ (neste caso, os residentes e 

visitantes das cidades) percebem na realidade, ‘olham para o mundo real’ 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2008). Por isso, eis a importância em conhecer 

as percepções de pessoas com diversas relações para com os espaços 

públicos (atores relevantes). Elas enfatizam o conhecimento sob 

diferentes pontos de vista, concedendo subsídios reais para a construção 

do conhecimento -, nesta Tese, o framework HUGEP e seus 

desdobramentos. O modelo “middle-up-down” cria um equilíbrio no 

centro da construção e aplicação do conhecimento, valorizando os 

conhecimentos originados tanto da estrutura bottom-up (de baixo para 

cima), como da top-down (de cima para baixo) (NONAKA; TAKEUCHI, 

2008), pois sem uma convergência entre conhecimentos não é possível 

definir o futuro das cidades. Sendo assim, a abordagem “middle-up-
down” é a indicada para a proposição do framework, ilustrada pela 

representação mental da Figura 42: 

 
Figura 42 – Abordagem middle-up-down para a proposição de diretrizes. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Senge (2016) argumenta que não é mais possível encontrar 

soluções na alta gerência e na alta administração, fazendo com que todos 

os outros sigam as ordens do ‘grande estrategista’. Para ele, o sucesso de 

uma gestão e, naturalmente, de uma organização, está no 

comprometimento e na capacidade de aprendizagem das pessoas que 

atuam na linha de frente.  Um exemplo está na política estratégica das 

Nações Unidas, que busca conciliar os interesses dos empresários com os 
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direitos humanos, incluindo o meio ambiente e o combate à corrupção120 

(GLOBAL COMPACT citado por SENGE, 2016). 

 

7.3 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE 

AÇÕES EXECUTADAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS: UMA 

PROPOSTA INICIAL 

 

Verifica-se a necessidade premente em criar instrumento (s) de 

avaliação e verificação de ações executadas na cidade, após a 

implementação do framework HUGEP. O processo de registro das 

transformações ocorridas nos espaços públicos junto à documentação de 

mudanças provenientes das melhorias realizadas, propõe ao que se 

denomina na Gestão do Conhecimento de “memória organizacional”. Sob 

a visão de Sveiby (2001), consiste na estratégia baseada no conhecimento. 

Esta ferramenta permite aos gestores um traçado evolutivo do framework 

e sua atualização constante e gradual.  

A memória organizacional, neste contexto, sendo preservada, 

“contribui para que as experiências que deram certo possam ser retomadas 

(replicadas como boas práticas), acrescentando novos conhecimentos e, o 

mais importante, evitando e aprendendo com os erros já cometidos” 

(FREIRE et al., 2012, p.50). Gehl (2013) corrobora, informando que os 

projetos de mobilidade urbana implementados em Copenhague 

(Dinamarca) e, em Melbourne (Austrália) apresentam interesse especial 

neste sentido, pois essas cidades, além de terem melhorado as condições 

de vida urbana e a movimentação de pedestres, registraram todo o 

processo de melhoria.  

Um exemplo está no estudo de caso da implementação do Projeto 

Orla na cidade costeira turística de Itapema – Santa Catarina. Os gestores 

responsáveis pelo projeto de revitalização e humanização da orla 

marítima, denominado “Parque Linear Calçadão” -, implantado em 

Itapema, seguiram as diretrizes do Projeto Orla. Contudo, ficou evidente 

                                                 
120 Cabe frisar que, caso haja qualquer tipo de corrupção ou interesses difusos na 

esfera pública, é praticamente impossível alcançar a sustentabilidade, 

basicamente por uma questão de moralidade, ética, valores e confiança. A 

questão ética é a primeira na ordem da sustentabilidade, uma aliada 

fundamental à política. Considerando ainda que os espaços públicos é um bem 

de uso comum do povo, “o conjunto da população também deveria ter iguais 

oportunidades de acesso a eles” (SACHS, 2008, p.39), ao contrário do que 

ocorre em muitas cidades, onde os interesses difusos ainda lideram o ambiente 

urbano e, o processo de gentrificação e segregação espacial são latentes.  
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em pesquisa realizada em 2012 (SILVA, 2013; SILVA; SORIANO-

SIERRA, 2013, 2015, 2016), a necessidade de instituir instrumentos de 

avaliação e verificação das obras executadas pelo poder executivo 

municipal, pelos munícipes e sociedade civil organizada, além de prever 

dotação orçamentária para a manutenção das estruturas instaladas. Além 

disso, nas pesquisas realizadas, indicou-se como fundamental, a validação 

dos projetos por parte dos atores relevantes, com o apontamento de 

problemas existentes e os originados após a execução das ações (e obras), 

além da indicação de sugestões de melhorias. 

A cidade de Itapema foi referência para “estudo de caso” sobre a 

implementação do Projeto Orla e a implantação do Parque Linear 

Calçadão por meio da percepção dos atores sociais. Nesta pesquisa, 

realizou-se um diagnóstico da orla marítima local em “antes” e “depois” 

das estruturas instaladas na revitalização da orla, em formato de parque 

linear. Caso não houvesse a referida pesquisa, proveniente de proposta 

acadêmica, a cidade não apresentaria “memória organizacional” sobre o 

referido feito. Logo, não haveria nenhum parâmetro de comparação e 

evolução em vários aspectos da sustentabilidade da orla e 

inevitavelmente, da cidade turística (SILVA, 2013; SILVA; SORIANO-

SIERRA, 2013, 2015, 2016). 

Senge (2016) defende um método simples desenvolvido pelo 

exército americano para “aprender com a experiência, após as simulações 

de guerra”, Denomina-se “Revisões de Depois da Ação” (RDA), e tem 

por objetivo refletir sobre as estratégias e ações executadas em qualquer 

tipo de organização. Segundo o autor, a integração das RDAs na cultura 

americana foi guiada por quatro estratégias específicas. Em resumo, 

apresentam-se em: 

• Liderança por ordem e exemplo: apreciar a 

importância do aprendizado profundo e da disciplina 

constante. Premissa também defendida por Sun Tzu. 

• Ver os eventos como oportunidades de aprendizado: 

promover os eventos de rotina, assim como as grandes 

crises, como oportunidades de aprendizagem. 

• Exposição das RDAs ao nível mais básico da 

hierarquia: apresentar a ferramenta às equipes, porém 

sem obrigar o uso e nem insistir em perfeição. 

• Um quadro de facilitadores treinados: desenvolver 

especialistas e guiar as equipes em direção às aplicações 

de “alto rendimento”. 
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Em síntese, a intenção dessas quatro atitudes voltadas ao processo 

de aprendizagem pelo conhecimento e pela experiência vivida, é incutir 

localmente a ideia de aprender o que realmente interessa, refletindo sobre 

a prática de aprendizado mais natural e adaptável àquele local (SENGE, 

2016). Tendo em vista experiências como as mencionadas, aponta-se 

como relevante para a gestão pública municipal ou PPP, estabelecer 

ferramentas de avaliação das ações executadas, como um protocolo. Uma 

possibilidade é incentivar e fomentar pesquisas anuais e decenais junto 

aos usuários dos espaços públicos sobre a qualidade, viabilidade 

(humanística e ambiental) e manutenção de estruturas, entre outras.  

Sugere-se, nesse caso, adotar como parceiro prioritário as 

Instituições de Ensino Superior (IES) sediadas nas cidades, a fim de 

proceder a atualizações e inovações em todo processo que desencadeia o 

framework proposto, ou seja, a partir de uma visão middle-up-down, rever 

as propostas, diretrizes e estratégias em escala contínua e participativa. 

Outra ferramenta que demonstra ser importante para avaliar e medir 

qualitativamente as ações originadas do framework HUGEP, é por meio 

do Ciclo de Vida121 da Cidade, ou seja, limitar este processo e avaliar de 

forma contínua o ciclo de vida do espaço x, ciclo de vida do espaço y, e 

assim por diante. Dessa forma, os gestores e demais atores relevantes 

terão um panorama sobre a maturidade do espaço público em uma escala 

menor, e, ao avaliar todos os espaços públicos presentes na cidade, ter-se-

ão a maturidade da cidade costeira turística como um todo – em relação 

aos seus espaços públicos, naturalmente.  

Finalmente, Leite (2012, p. 155) aponta que: “os métodos de 

avaliação são ferramentas cujos resultados devem ser utilizados com o 

objetivo de uma melhoria contínua, na direção da sustentabilidade urbana 

[...]”, sendo considerados indispensáveis para uma gestão eficiente. 

 

                                                 
121 O conceito do ciclo de vida pressupõe que todos os produtos apresentem um 

modelo de comportamento previsível em relação às suas vendas. Em geral, o 

ciclo de vida apresenta quatro estágios: introdução, crescimento, maturidade e 

declínio. A teoria do ciclo de vida não se restringe apenas a produtos. Ela pode 

alcançar dimensões mais amplas e seus conceitos podem ser aplicados a 

empresas, a setores e até a cidades. (KAYO, E.K.  et al.; 2006). O importante 

neste caso, é a capacidade do gestor à adaptação. 
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8 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 
“Acima de tudo, nunca perca a vontade de 

caminhar. Todos os dias, eu caminho até alcançar 

um estado de bem-estar e me afasto de qualquer 

doença. Caminho em direção aos meus melhores 

pensamentos e não conheço pensamento algum 

que, por mais difícil que pareça não possa ser 

afastado ao caminhar”.  

 

Soren Aabye Kierkgaard 

Filósofo dinamarquês  

(1813-1855) 

 

A hermenêutica, cuja tradução consiste “na arte de interpretar 

textos ou o sentido das palavras”, expõe em detalhes o significado de 

trechos ou mesmo de obras inteiras. Ela deriva do grego “hermes”, que 

significa deus da eloquência, considerado “o mensageiro dos deuses”. 

Atkinson e Silverman (citados por Bauman, 2001, p. 111) esclarecem o 

significado de “sociedade da entrevista” (“apoiada, em todos os seus 

aspectos, em entrevistas face a face para revelar o eu pessoal e privado do 

sujeito”), e de grande parte da pesquisa social de hoje (que visa a “chegar 

à verdade subjetiva do eu” provocando e então dissecando as narrativas 

pessoais na esperança de nelas encontrar uma revelação da verdade 

íntima). 

As ideias e considerações reflexivas derivadas dos depoimentos 

dos participantes da pesquisa de Tese emergem uma multiplicidade de 

conhecimentos, percepções, reflexões e insights, derivados do conceito da 

hermenêutica. Esses sugerem à pesquisa e, ao pesquisador, como 

protagonista do processo de investigação, proposições de ideias acerca 

das inúmeras problemáticas que remetem “aos espaços públicos” das 

cidades costeiras turísticas, compondo um arcabouço de conhecimentos 

para a “consolidação do framework HUGEP”.  

Como já apresentado no Capítulo 6, as cidades selecionadas para 

análise são bastante distintas entre si, não sendo a intenção deste capítulo 

e, nem tampouco da pesquisa em si, proceder a comparações entre as três 

cidades (ainda que isso venha a acontecer naturalmente). Elas foram foco 

de análise por comporem uma mesma região do país (Região Sul - Brasil), 

por serem as cidades turísticas mais relevantes em seus respectivos 

Estados (Torres – Rio Grande do Sul), Balneário Camboriú – Santa 

Catarina), (Guaratuba – Paraná) e por apresentarem, cada qual na sua 

especificidade paisagística e urbanística, experiências exitosas e outras 
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limitadas (haja vista suas implicações contraproducentes na urbe e em sua 

população local e flutuante). 

Os depoimentos dos entrevistados das cidades citadas foram 

agrupados em discursos coletivos (DSC), respeitando a ordem das 

questões elencadas nos roteiros de entrevistas para cada grupo 

(APÊNDICES B1 – B6). O número amostral de entrevistados (residentes 

permanentes e visitantes habitués) foi de oito pessoas, respectivamente. 

Quanto aos representantes da gestão pública e da sociedade civil 

organizada, a média de entrevistados para cada grupo / cidade foi de dez 

pessoas, considerando o nível de desenvolvimento do município, a 

disponibilidade do profissional em participar da pesquisa no dado 

momento e, no desenrolar da pesquisa, ressaltando que a cidade de 

Balneário Camboriú foi a mais complexa no processo de investigação 

empírica (justificativa apresentada no Capítulo 10).   

Obteve-se um conjunto de profissões / atuações heterogêneas, 

acerca da formação técnica, intelectual do informante e órgão / entidade 

a que ele / ela representa, que se traduz em sua “visão de mundo”. Neste 

contexto, a pesquisa que compreende esta Tese, tendo como foco a 

dignidade, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas que vivem e 

visitam a cidade costeira turística, requerem percepções distintas ou, 

semelhantes, no sentido de “como usam, como percebem / observam, e 

como se sentem nos espaços púbicos das cidades. Somente por meio de 

resultados interpretativos qualitativos é possível conhecer o verdadeiro 

sentimento do indivíduo como usuário do espaço público. 

O Quadro 9 demonstra a quantidade de entrevistas realizadas por 

cidade, respectivamente por grupos amostrais: residentes permanentes, 

visitantes habitués, representantes da gestão pública e representantes da 

sociedade civil organizada. Ao total, foram 101 entrevistas realizadas face 
a face e transcritas para a análise das cidades costeiras turísticas, por meio 

de seus atores relevantes. Cabe justificar que a quantidade de informantes 

referentes à cidade de Guaratuba é praticamente a metade das outras duas 

cidades analisadas. Isso se deveu a limitação de tempo e logística 

(temporal) para esta tarefa. Todavia, isso não implicou na deficiência dos 

dados da pesquisa, principalmente porque as pessoas participantes 

contribuíram com informação relevante, a exemplo da representa do IAP 

(Instituto Ambiental do Paraná), diretor do ISEPE e servidores efetivos 
da prefeitura, com vasta experiência. Almeja-se ainda, para a elaboração 

e publicação dos artigos derivados desta Tese, retornar a Guaratuba e 

proceder a mais entrevistas, se assim for conveniente e necessário. 
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Quadro 9 – Quantidade de entrevistas realizadas face a face nas cidades de 

análise.  
Relação de Entrevistas realizadas – Cidades Costeiras Turísticas 

Torres (RS) Balneário Camboriú (SC) Guaratuba (PR) 

Grupo Quantidade Grupo Quantidade Grupo Quantidade 

RP 08 RP 09 RP 08 

VH 08 VH 08 VH 04 

GP 10 GP 14 GP 05 

SC 14 SC 12 SC 01 

Total 

parcial: 

40 Total 

parcial: 

43 Total 

parcial: 

18 

Total geral: 101 

Fonte: Autora, 2019.  

 

No intuito em apresentar o perfil dos atores condizentes aos quatro 

grupos de entrevistados de cada cidade investigada, foram elaborados 

quadros sínteses com características pessoais do informante. As ICs e os 

DSCs são apresentados a cada nova seção, referente ao grupo amostral da 

cidade analisada. Cabe ressaltar que, ao seguir os preceitos da 

Metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), quanto maior 

apresentar-se o discurso (textualmente), significa que mais pessoas 

relataram a informação / impressão / percepção de forma semelhante. 

Diferentemente de um gráfico estatístico, em que a quantidade se 

apresenta pela elevação numérica, nesta pesquisa qualitativa e 

interpretativa, quanto mais citadas as variáveis subjetivas acerca de 

determinado assunto, maior será o ‘texto’ da IC (Ideia Central) e do DSC.  

 

8.1 CIDADE: TORRES (Rio Grande do Sul) 

 

A cidade de Torres (RS), invariavelmente, é apresentada por 

primeiro em seus resultados, seguindo apenas uma ordem “mental 

geográfica (sul - norte)”. Como o tema central da pesquisa são os espaços 

públicos, com apelo especial à área costeira (faixa de praia e áreas 

adjacentes), inicia-se esta seção com uma breve ilustração aérea do 

município, cujos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

subsidiam a compreensão de muitas das respostas dos entrevistados.  

Haja vista serem estas também (as cidades escolhidas para análise 

da pesquisa), cidades costeiras turísticas, com peculiaridades já 
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destacadas, é fundamental o conhecimento de dados básicos da cidade a 

fim de dar início aos resultados da pesquisa, como: população (último 

censo e estimativa do ano de 2018), extensão do território, densidade 

demográfica, percentual de área urbanizada e área arborizada. Esses 

dados se fazem necessários ainda, para que, inevitavelmente, possa se 

comparar às demais cidades, não necessariamente pelo grau de 

competitividade turística, mas sim, pela consciência ambiental, qualidade 

ambiental demonstrada pelo percentual de arborização e urbanização da 

cidade litorânea na ocupação da orla marítima, que, junto aos 

depoimentos, propiciam o cotejamento e uma “compreensão mais 

elucidativa” acerca dos resultados. O Mapa 13 apresenta a ocupação da 

orla da cidade de Torres (RS). 
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Mapa 13 – Mapa de ocupação da orla da cidade de Torres (Rio Grande do Sul). 

 
Fonte: Mapa elaborado por Heloisa Lalane122 e Maria Emília Martins da Silva 

Garbuio (2017), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante 

desta. 

                                                 
122 Currículo apresentado na Capítulo 1.  
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Nesta seção, são expostos, em sua forma original, os DSCs dos atores 

relevantes da cidade de Torres (RS), nesta ordem: residentes permanentes, 

visitantes habitués, representantes da sociedade civil organizada e 

representantes da gestão pública, seguindo também, respectivamente, a 

ordem das questões elencadas nos roteiros de entrevista (APÊNDICES B) 

 

8.1.1 Discursos dos atores relevantes da cidade de Torres (RS) 

 

8.1.1.1 Perfil dos residentes permanentes entrevistados na cidade de 

Torres (RS) 

 

Na cidade de Torres (RS), foram selecionados oito residentes 

permanentes (moradores) para representar o grupo amostral. Como já 

justificado no Capítulo 5 – Metodologia, em todas as cidades foram 

priorizadas pessoas com nível intelectual relevante (mínimo de terceiro 

grau completo) e profissões heterogêneas para comporem o grupo, 

incluindo obrigatoriamente, arquitetos, professores e psicólogos/médicos. 

Essas formações são fundamentais para demonstrar e interpretar a 

finalidade e a qualidade do espaço público de uma cidade (dado seu 

arcabouço de conhecimento e sua visão de mundo). O Quadro 10 é 

apresentado a seguir: 
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Quadro 10 – Perfil dos atores relevantes – Grupo Residentes 

Permanentes (Torres – RS) 
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Fonte: Autora, 2019. 
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8.1.1.2 Discursos do Sujeito Coletivo dos residentes permanentes 

entrevistados na cidade de Torres (RS) 

 

Como já esclarecido, as ICs e os DSCs são apresentados, em sua 

forma literal (codificados)123, na respectiva ordem das questões elencadas 

no roteiro de entrevista. Nesta seção, o roteiro de entrevista aplicado se 

refere aos ‘Residentes Permanentes’.  

 

QUESTÕES ELEMENTARES (Questão 1) 

 

Como qualquer entrevista que busca identificar a percepção de um 

indivíduo, é fundamental e conveniente, iniciar a entrevista por questões 

nomeadas, nesta Tese, de elementares (que antecedem as questões de fato, 

a fim de gerar empatia e inserir o informante no contexto do assunto 

chave). Para tanto, questionou-se se os entrevistados usufruem dos 

espaços públicos da cidade, seguido de justificativa para aqueles que 

desejaram relatar. As respostas foram: 

 

IC – Sim 

 

DSC - Sim, usufruo. 

 

IC – Por ter filhos pequenos 

 

DSC - Tenho três filhos pequenos e a gente procura levar eles nos 

espaços públicos. 
 

IC – Os principais são as praias e as praças 

 

DSC - Principalmente das calçadas, das praias e praças. As praias e 

outros espaços que costumamos usar, por sermos educadores físicos, são 
as praças. 

 

IC – Pouco 

 

DSC - Dá para dizer que pouco. 

                                                 
123 Codificados, ou seja, a entrevista realizada face a face, gravada em áudio, 

transcrita em texto, metodologicamente formatada por meio do método 

Discurso do Sujeito Coletivo DSC), segundo os preceitos de Lefèvre e Levèfre 

(2005). 
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IC – Não há espaços públicos de qualidade na cidade 

 

DSC - A cidade não tem tantos espaços públicos de qualidade. 

 

QUESTÕES ELEMENTARES (Questão 2) 

 

A segunda questão elementar se refere ao ‘elemento de 

referência’ da cidade investigada (Torres – RS). Este condiz aos atrativos 

/ espaços / atividades / sensações (percepção) mais importantes e 

motivadores de permanência do indivíduo no espaço público. No tocante 

a esta questão, foram elencadas uma relação de elementos para a escolha 

do informante, como demonstra o Gráfico 1. Cabe ressaltar que o grupo 

amostral é composto por oito pessoas, logo, quanto mais o ‘elemento’ é 

citado, mais importância ele tem para a cidade, sob a percepção dos 

respondentes, naturalmente. 

 
Gráfico 1 – Elementos de referência mais citados pelos residentes permanentes 

na cidade de Torres (RS). 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 
Ainda, com relação a esta mesma questão, muitos dos 

entrevistados justificaram suas respostas, julgando-se ser relevante 

mencioná-las no resultado da pesquisa, por meio de ICs e DSCs. Estes 

são os seguintes: 
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Elementos de referência citado(s) para a permanência do 

residente permanente no espaço público da cidade de Torres (RS) 
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IC – A segurança nos espaços públicos 

 

DSC - Torres é uma cidade interiorana onde ainda tem mais segurança. 

 

IC – Todos os elementos citados são atrativos na cidade de Torres 

 

DSC: Todos os elementos me atraem na cidade de Torres, pois até as 

ruas (...) assim, são bem organizadas e com bancos. A gente precisa sair 

um pouco para valorizar o que tem. Sinto orgulho de pertencer a Torres. 

 

IC – A qualidade urbana, visual e paisagística da cidade é o 

elemento de referência mais notável na cidade de Torres 

 

DSC - A paisagem é um dos elementos que mais me atrai na cidade, por 
ser um elemento de atração turística também. A prainha que é um espaço 

que não oferece nada mecânico e sim natural, a gente senta no calçadão, 

olhando a praia e a paisagem e ficamos contemplando a natureza. Eu 
acho que a qualidade urbana, visual e paisagística da cidade, é o que a 

gente mais acaba aproveitando. O próprio Parque da Guarita não tem 
nada a oferecer a não ser o atrativo natural. Eu acho que Torres, por ter 

belos atrativos naturais, se resume a isso. 

 

IC – A praia 

 

DSC - A praia é o principal atrativo da cidade. 
 

DOMÍNIO: MEIO AMBIENTE INTELIGENTE (Questão 1) 

 

A primeira questão do roteiro de entrevista, condizente ao domínio 

‘meio ambiente’, buscou identificar a percepção dos entrevistados 

sobre a orla marítima ‘urbana’ da cidade, ou seja, local onde a praia 

encontra-se urbanizada, com calçadão e infraestrutura para os 

usuários.  Nesta, cujo intuito fora traçar um breve diagnóstico da orla, as 

respostas se dividem em um gráfico ilustrativo (sim, não ou parcialmente 

à medida do questionamento), seguido das ICs e DSCs sobre a mesma 
questão.  O Gráfico 2 é apresentado a seguir: 
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Gráfico 2 – Diagnóstico da orla marítima da cidade de Torres (RS). 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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As respostas inerentes a questão 1 são apresentadas a seguir:IC – Está se 

adaptando para melhor 

 

DSC- Eu acho que vem melhorando de ano a ano. Este ano, foi o primeiro 

ano que eu vi a organização dos banheiros fora da praia, fizeram no 
calçadão, mas colocaram tão longe do acesso à praia que está bem 

dificultado. O piso tátil tem, as rampas agora em alguns trechos, se nós 
descermos para a Prainha e para a Praia Grande se aproximando dos 

molhes ali naquela parte que não foi reformada tu podes observares que 

não tem. Na Prainha e Guarita tem bastante banco e infraestrutura para 

as pessoas e todos os anos são feitas revitalizações nos chuveiros. Torres 

precisa de uma organização profissional, na orla toda e da orla se 

estender para toda a cidade. Eu conheço toda a orla muito bem, não é 
que ela seja desorganizada, mas não se usa a parte natural de forma 

adequada. Ela se mantém preservada sim, mas eu acho que a preservação 
tem que estar vinculada ao uso. Nenhum parque de preservação pode 

deixar de ser usado, para uso organizado dela, senão eu acho que perde 

o sentido. 
 

IC – A natureza é o ponto alto de Torres 

 

DSC - A natureza foi generosa com a gente aqui em Torres, mas eu acho 

que a colaboração humana é necessária sempre. Eu acho que existe um 
potencial muito grande em relação às praias e espaços, que eu acho que 

poderiam, ser melhor utilizados, porque nós temos, em termos de 

natureza muita coisa que pode ser explorada de forma sustentável, 
equilibrada, sem danificar. Aliás, a nossa praia é muito bonita, é o que 

salva. Eu acho que não tem esgoto na praia, a nossa praia podemos 
considerar a balneabilidade cem por cento. Eu acho que a própria 

natureza é convidativa, para mim o ambiente mais agradável é o da 

Prainha, como cênica, para nós o cenário é bonito (...), para ir lá tomar 
chimarrão e conversar. Melhoraram a orla da Prainha (...). 

Esteticamente, pela natureza, pelas pessoas e pelo meio ambiente que ali 
se formou, se torna agradável. Em geral, percebo que as pessoas estão 

cuidando mais do espaço público. 

 

IC – Desconhecimento da função ambiental das dunas 

 

DSC - Eu gostaria que Torres não tivesse as dunas na parte ali da Praia 

Grande. 
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IC – Consciência acerca da função ambiental das dunas 

 

DSC - Na Praia Grande, a vegetação não é natural dali, pois ela se 

formou após as dunas forem sendo consolidadas e aí a vegetação veio 

para fixar as dunas e até várias administrações públicas tentaram 
recuperar, para o mar e as dunas não invadirem a cidade, o calçadão, a 

rua e tal. Eu acho que precisa ser construído mais passarelas, são poucas 
passarelas para cruzar as dunas até a praia. 

 

IC – A natureza está sendo parcialmente preservada 

 

DSC - Na Prainha, ali se mantém a vegetação, é aquilo ali mesmo, a 

própria natureza que tem aquele gramado que se conserva e também no 
morro do Farol. Mas sustentável ainda não. 

 
IC – A orla é favorável e proporciona a prática de esportes 

 

DSC - Tem vários esportes ali na orla, temos o surf, o paraglaid, skate 
de surf, tem vários esportes náuticos, parapente, tem a ciclovia que foi 

feita na gestão passada, na praça tem skate. 
 

IC – A infraestrutura da orla ainda é incipiente 

 

DSC - O cadeirante, ele não tem dependência para usar a praia, que esse 

espaço também é dele, pois não tem acesso bom para o cadeirante na 

orla. Não há bancos, uma praça bem imensa, mas bancos? Tem poucos 
bancos. Foi criado um trecho, não cem por cento, de ciclovia, que eu sou 

muito favorável, porém não apresenta sinalização, nós sabemos dos 
locais porque nós crescemos e moramos aqui, mas para quem chega aqui 

não tem sinalização. Também há falta de lixeiras, o número de lixeiras é 

bem pequeno e no verão tu vê que as lixeiras são dos quiosques. Tu andas 
quadras e quadras e não vê nenhuma lixeira, eu muitas vezes trago o lixo 

para por em casa. Falta muito para ser um espaço seguro em termos de 
infraestrutura, ainda utilizam os sanitários químicos! Torres com a 

quantidade de pessoas que recebe na temporada já poderia ter algo 

melhor, bem organizado, algo de alvenaria, para aquele que acampa ali 
e alguém cobrando para manter aquilo ali. 

 

IC – O turismo em Torres ainda é amador e não profissional 
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DSC - O próprio parque da Guarita poderia ter trilhas guiadas, no 

parque tu entra e caminha, o nosso turismo é muito amador. Não tem nem 
placa de orientação! Eu vejo que ainda falta uma ação mais orquestrada 

e eficiente do poder público em relação às praias e aos espaços. Na alta 

temporada, que é o nosso cartão postal, o recolhimento de lixo tem que 
estar impecável. As mesmas pessoas que vem para Torres vão para 

Gramado. Aqui eles jogam papel no chão e lá em Gramado eles não 
jogam. Não entendo porque! Basta tu viajar para qualquer parte do 

Brasil, que está mais ou menos organizado e tu vê que nós não temos 

turismo, não temos um trabalho voltado para isso. 

 

IC – A gestão pública prioriza a manutenção da infraestrutura 

urbana para a estação de veraneio 

 

DSC - São dois momentos em Torres, a alta e a baixa temporada. Na 
baixa temporada a Prainha é bem usada pela população, eles têm um 

carinho especial por aquilo ali e as outras partes da praia como não são 

muitas utilizadas criou-se um certo desleixo. Só organizam no verão. Por 
isso que é tudo parcialmente, porque no verão tu vê tudo e no inverno tu 

não vê nada. A única coisa que se mantêm no inverno é a iluminação, que 
realmente a iluminação está bem boa. A gente não tem espaço no inverno 

para usar na cidade que tem praia. Os moradores são prejudicados. No 

inverno já fica um pouco mais abandonado. 
 

IC – A fauna marinha existente no espaço da orla de Torres é pouco 

valorizada, apesar de ser potencial 

 

DSC - Na época do inverno, é comum a ocorrência de lobos marinhos na 
orla, eu acho que isso poderia se tornar um atrativo para a cidade. Você 

não vê nem um tipo de preocupação do poder público em proteger os 

animais e instruir os turistas sobre sua importância. 
 

 

DOMÍNIO: MEIO AMBIENTE INTELIGENTE (Questão 2) 

 

A questão 2, igualmente questionada a todos os entrevistados da 
pesquisa, buscou reconhecer sua consciência acerca das intensas e 

frequentes intempéries naturais na costa do litoral sul brasileiro. 

Transcreve-se a pergunta literal: - Recentemente (últimas duas 

décadas) o litoral sul brasileiro tem sofrido com intempéries naturais 

nas cidades costeiras, como ressacas marítimas, fortes tempestades e 
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erosão costeira. Em sua opinião, o que estaria causando estes 

fenômenos naturais? E o que poderia ser “pensado” para minimizar 

o risco de maiores impactos ambientais sobre as cidades costeiras? As 

ICs e DSCs são descritos a seguir: 

 

A – Ocupação inadequada da costa 

 

DSC - A falta de adequação entre os processos de construção e de 

aproveitamento com a proteção do meio ambiente. Eu acredito que 

deveria ser respeitado mais, principalmente esse limite que o mar tem 

com a própria construção da cidade, observado com mais adequação 

essa parte frontal da ocupação. No Brasil a gente ocupou uma área que 

era para ser de preservação, e continua ocupando. 
 

IC – Mudanças climáticas 

 

DSC - Mudanças climáticas. São os efeitos das mudanças climáticas, que 

é causada pela espécie humana. 
 

IC – Descaso do ser humano com a natureza 

 

DSC - Isso não é culpa das cidades costeiras, isso é culpa do ser humano 

num todo. Os maus cuidados que o ser humano está tendo com o clima, é 
que dá esse revés. A natureza dá o reflexo do que a gente tá praticando. 

A culpa é nossa. Os seus atos, os nossos atos, vão te dizer o mundo em 

que tu queres viver, daqui pra frente. A gente tá perdendo muito a faixa 
de areia aqui na praia dos molhes, o mar tá avançando muito, e isso é 

muito recorrente do ser humano. É o próprio homem que acaba não 
cuidando do ambiente em que vive, e o meio ambiente acaba 

demonstrando isso de outras formas. 

 

IC – Poluição 

 

DSC - A sujeira, a poluição, tudo isso é reflexo. Tudo isso reflete. Os 

oceanos estão poluídos. O ser humano está poluindo o oceano, e o reflexo 

vai aparecer na costa. Poluição, desmatamento, aquecimento global, isso 
ai é tema que está à tona, que está sendo muito discutido. Eu só posso 

pensar na poluição mesmo. A poluição está desmedida, está maior, dos 

gases atmosféricos, dessa mudança, fazem mais nuvens, mais chuvas 

porque fazem toda a mudança das marés. Acho que essa falta de estrutura 

para o descarte de lixo, para o esgoto, que vão consequentemente 
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poluindo, e trazendo esses problemas também para as nossas praias, que 

são menores e que até então não existiam. Eu acredito que é isso. Quanto 
vai levar pra recuperar isso? Eu acho que a cidade demorou. Quando eu 

falo de lixo, isso traz o resto. Eu separo o meu lixo orgânico e levo pra 

ser recolhido, o caminhão pega e mistura tudo. Acho que o ponto inicial 
é lixo e a poluição. 

 

IC – Os recursos naturais, como o clima e o solo, estão 

desequilibrados 

 

DSC - O clima tá muito destemperado. Na primavera, as flores não estão 

florindo, porque a natureza está vendo que não está no momento. Então, 

tudo isso é influência do ser humano. Torres assim nos últimos 05 anos 
quase não teve inverno (...), então o aquecimento global eu acho que é o 

principal ponto. Esse ano aconteceu uma coisa que eu nunca vi, que foi 
criar um barranco na duna de cinco metros de altura, e isso nunca 

aconteceu. Acontecia pouco, essa ressaca tirava um pouco da duna e 

ficava um barranco ali de um metro, mas nunca se chegou a tanto assim. 
A erosão se tornou muito maior e a praia (areia) ficou menor, então quer 

dizer que o mar avançou. Foi uma coisa atípica que em trinta anos nunca 
aconteceu. Foi muito fora do normal essa mudança. Percebo que o clima 

está mudando e interferindo no cenário todo. 

 

- Sugestões de medidas mitigadoras: 

 

IC – Conscientização 

 

 DSC - Conscientização. Acho que é a única salvação. Fora isso nós 
vamos sofrer o retorno. Já estamos sofrendo, mas cada vez será mais 

grave. A população tem que ser esclarecida, tem que ter alguma 

campanha de esclarecimento, de como proceder nesses momentos, como 
é o caso de Blumenau. Eu acho que primeiramente o ser humano precisa 

começar a pensar de uma forma diferente. Precisam estar conscientes de 
que se tu arrancaste uma coisa, aquilo vai ter um impacto na natureza. A 

população local tem que saber o que ela pode usar da natureza, o que ela 

tem que preservar e de que forma ela vai usufruir de tudo isso. Eu acho 
que a base de tudo seria essa conscientização ecológica.  

 

IC – Promover a educação ambiental com maior inferência sobre 

pais, alunos e sociedade em geral 
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DSC - Eu acredito que primeiramente, através da educação. A gente tem 

que pensar que educação é primordial, e que a partir daí que a gente vai 
ter um ambiente mais limpo e mais seguro. Por exemplo, o Programa 

Praia Limpa, que é divulgado para as escolas participarem é uma boa 

iniciativa. Então como medida inicial, a educação e depois se 
reorganizar, pois, uma cidade que cresce e que cresceu, não pode ter o 

saneamento básico de quando ela começou. 
 

IC – Medidas de minimizar maiores riscos 

 

DSC - Proibir a construção, preservar e ter uma maior fiscalização da 

orla e da costa. Reflorestar e fazer as contenções contra a invasão do 

mar. A Defesa Civil deve estar mais eficiente, mais alerta. E também, uma 
reunião estadual sobre o ambiente, ou ter uma comissão de avaliação dos 

danos do meio ambiente nas cidades, isso eu acho que não existe, uma 
preocupação com os danos ambientais nas cidades. 

 

DOMÍNIO: GOVERNANÇA INTELIGENTE (Questão 3) 

 

A terceira questão, condizente ao domínio ‘governança 

inteligente’, buscou identificar se a gestão pública da cidade de Torres 

preocupa-se com a qualidade de vida das pessoas (residentes 

permanentes e visitantes) e com o ambiente natural por meio de seus 

espaços públicos. As respostas dos entrevistados são demonstradas a 

seguir: 

 

IC – Parcialmente, mas está bem mais proativa 

 

DSC - Eu acho que até se preocupa, mas não se ocupa demais em fazer 

uma otimização dessa. A atual gestão, eu acho que é mais preocupada 

com o meio ambiente do que as anteriores que faziam descaso de tudo. 
Eu vejo que a orla, hoje, principalmente o trecho da Praia Grande, está 

mais cuidado. Há uma preocupação, mas ela não é clara para todo 
mundo. 

 

IC – Não há a mesma preocupação entre as áreas centrais e 

periféricas. A cidade ainda não é vista e nem gerida de forma 

harmônica e sistêmica 

 

DSC - Então, eu te diria que o gestor público teria que ter a visão da 

cidade, de fora pra dentro. Tem que arrumar a casa, na sua periferia e 
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dar uma boa qualidade para que as pessoas saibam conviver com o que 

é harmônico, bem-feito, bem arrumadinho, para que quando eles venham 
para o centro, eles possam cuidar e se comportar. As pessoas têm que ter 

um convívio harmônico, tanto aqui quanto lá, nas mesmas condições. Eu 

acredito que o gestor público não está dando o mesmo tratamento para 
as pessoas da periferia e para as pessoas do centro. Ela vem lá do bairro, 

com a rua com saibro, não tem nem calçamento, e aí, como é que eu vou 
exigir que ela chegue aqui com os pés bem limpinhos para trabalhar? Se 

ela não tem lá na casa dela. Quando ela volta, ela não tem a mesma 

realidade. É inclusive, uma questão de autoestima. Deveria tentar, pelo 

menos, equiparar o máximo possível. Acho que tem que dar uma boa 

condição para o bairro, porque são as pessoas que normalmente moram 

nos bairros, é que fazem a prestação de serviço e que lida com o turista 
do centro. A camareira, o garçom, a garçonete, o recepcionista. Então 

como é que sai de lá e chega aqui sorrindo? Então, eu acho que esta é a 
questão que tem precisa ser vista. Aí vem o sentimento de revolta (do 

menino que vê através do muro do condomínio Ilhas Park). Porque ele 

não tem acesso àquilo? Ele não entende. Então que fosse totalmente 
fechado. Ali tem o muro vazado, a mansão está aqui nesse extremo, e aqui 

está o casebre, lado a lado. É demais. É um impacto social muito grande. 
É gritante!! 

 

IC – Não! A prioridade atual é sobre a construção civil e melhorar 

um pouco a infraestrutura da cidade para a estação de veraneio 

 

DSC - Eu acho que muito pouco. Claro que, olhando com outros olhos, 
falta muita coisa. eles não se preocupam como aquele esgoto vai sair, 

também. Porque isso passa por uma visão de desenvolvimento, de como 
a cidade deve progredir e desenvolver. Eu acho que o pensamento 

dominante ainda é um desenvolvimento baseado em obra, em construção. 

Os gestores públicos são muito pouco criativos em aproveitar os 
potenciais da cidade. A gente não percebe formação, preparação para o 

cargo, para pensar no coletivo. Se dá uma organizadinha na cidade para 
o verão, e aos 45 minutos do segundo tempo. A mentalidade que nossos 

políticos passam para nós é essa de que durante o inverno, deixa, aí e a 

gente dá uma garibadinha em dezembro, e deu. Eu acho que se preocupa 
dentro da capacidade que o poder público tem hoje. É uma instituição 

falida. A gestão pública ela é deficitária. 

IC – Falta consciência e conhecimento técnico do executivo 

municipal, em compreender o significado do turismo sustentável e 

dos espaços públicos para o bem-estar dos habitantes da cidade 
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DSC - De modo geral, não se preocupa. Não acho que isso seja uma 

prioridade, um eixo norteador das políticas da prefeitura. Eu acredito 
que eles fazem isso de uma maneira mais voltada para uma questão 

imediata do que um processo de longo prazo de melhoria de estruturas. 

Eu sou frequentador assíduo do Parque da Guarita, então você vê a falta 
de sinalização, falta de manutenção, os próprios aparelhos públicos são 

malcuidados. Falta gente informando, os funcionários que estão ali 
trabalhando não são eficientes. Então eu acho que isso tudo demonstra 

uma falta de preocupação, falta de uma visão mais eficiente de gerir 

aquele espaço, de conciliar essa questão do desenvolvimento 

socioambiental e humano. Acredito que nossa gestão pública ainda, não 

só na questão do turismo, mas toda ela ainda é muito amadora. É uma 

tarefa difícil para o poder público fazer isso, fazer a regra que se tem que 
fazer para melhorar o espaço público, até porque isso não traz dinheiro 

pra eles. Torres tem uma faculdade de arquitetura e urbanismo. E o 
urbanismo não é plantar flor, mas sim, definir como a cidade cresce. O 

poder público não poderia usar uma faculdade que tem aqui para fazer 

projetos? Por um lado, acho que a faculdade peca, o meio ambiente 
público não deixa fazer nada, nem um projeto desses. Eu acho que a rede 

está mal costurada, os elos não se falam. Eu acho que é um pecado, 
porque daí a comunidade entraria, a escola entraria, é a integração disso 

tudo. Só que nesse ponto o poder público acaba atrapalhando, porque ele 

não vai organizar, ou não vai deixar fazer. Isso é o pior ... interesse 

político. 

 

DOMÍNIO: GOVERNANÇA INTELIGENTE (Questão 4) 

 

A quarta questão refere-se ao segundo artigo do Estatuto da 

Cidade, cujo conteúdo versa sobre a governabilidade da cidade em 

preservar o meio ambiente natural e construído por meio de políticas 

públicas urbanas. Transcreve-se a pergunta literal: - O Art. 2o do 

Estatuto da Cidade diz que: “A política urbana tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana [...]. Uma de suas diretrizes prevê: XII – 

proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 

construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 

arqueológico. Você percebe a prática desta diretriz por meio da 

gestão pública municipal na cidade de Torres? As ICs e DSCs são 

descritos a seguir: 
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IC – Não, ainda está muito aquém 

 

DSC - Não! O que existe hoje é uma espécie de uma máscara como 

acontece na maioria dessas cidades aí que são cidades realmente 

valorizadas. Não, muito pouco. Isso eu vejo como uma questão muito 
complexa, e não acho que seja uma prioridade, não acho que isso seja 

um elemento norteador. Você pensar na qualidade ambiental, de ter 
praça, arborização, eu não vejo isso. Esses conceitos parecem que são 

ainda muito sofisticados para a gestão pública. Enfim, eu acho que não, 

que a gente está muito atrasado ainda. Não. 

 

IC – Não, atualmente a atenção especial tem se dado à especulação 

imobiliária 

 

DSC - Não, hoje a principal atividade aqui que é a imobiliária e eles 
acabam deixando de observar essas séries de diretrizes, essas regras 

legisladas para preservar o que seria o patrimônio natural e patrimônio 

histórico da cidade. Quando você fala nas construções que existem elas 
poderiam ser feitas em outros locais da cidade, de outras formas, mas 

não, optam por esses enormes prédios e acabam que quando você executa 
dessa forma você não tem nem a preservação do meio ambiente. Na orla 

do calçadão tem coisas que tinham que ser feitas (...) uma simples 

recuperação e não fazem. Eu acho que, na medida que esses espaços mais 
nobres, essas construções vão saindo para dar lugar a prédios de luxo, a 

expansão e especulação imobiliária, não deixa de ser um, não digo 

descaso, mas é não ter uma preocupação maior com um crescimento mais 
harmônico, mais humano da cidade. Mas tem gente que, por outro lado, 

vai achar que isso aqui deveria ser uma nova Balneário Camboriú, mas 
na minha visão, eu acho que não. Torres, aonde eu sei, tem um problema 

cada vez mais sério de mobilidade urbana. Então, eu não vejo uma 

preocupação maior em se refletir qual é a Torres que nós queremos daqui 
30, 40, 50 anos! 

 

IC – Não, a questão do patrimônio histórico é “mantida” de forma 

muito precária 

 

DSC - Não, essa manutenção do patrimônio cultural, histórico, artístico, 

você vê pela derrubada dos prédios históricos, pela falta de manutenção 

dessa história, do próprio conceito histórico, dos empreendimentos e isso 

vai em detrimento do dinheiro, esses interesses imobiliários acabam 

ceifando todas essas outras previsões. Eles tentam manter essa questão 



353 
 

(história/cultura), mas muito precária. O que eu vejo é que Torres é um 

dos balneários mais antigos do estado do Rio Grande do Sul, e não vejo 
nenhuma preocupação com lado histórico. Nós temos uma casa de 

cultura aqui que é pouco divulgada, pouco visitada. A impressão que se 

passa é que, quem está lá não sabe pra que está lá, e nem pra que aquele 
lugar existe. Eu acho que nesse ponto peca quem está protegendo o 

patrimônio arqueológico, paisagístico, histórico, e isso acaba travando 
tudo, porque esse meio termo entre proteger e usar, é o que falta nesses 

órgãos. Não mexo, mas vira uma ruína podre que ninguém usa. A 

exemplo do colégio em cima do Morro do Farol que virou abrigo pra 

morador de rua. É melhor pegar aquilo e botar como espaço público. 

Nem que tenha um restaurante lá em cima, porque é o lugar mais lindo 

da cidade, e que embaixo tenha um museu do mar, ou uma cadeira da 
faculdade de oceanografia, porque o prédio está lá. O poder público 

histórico/arqueológico não deixa mexer em nada, mas o mendigo dorme, 
usa drogas. 

 

IC – Sim, os recursos naturais, mas especialmente o Parque da 

Guarita 

 

DSC - Sim. Tem uma preocupação maior com o Parque da Guarita. A 

gente vê isso pelo Parque, que eles tentam manter, a Prainha, a questão 

da orla. Acredito que sim, acho que a administração pública tem se 
esforçado muito para manter essa preservação, recuperação. Mas é uma 

preocupação que parece momentânea, para aparecer e depois parece que 

morre. Por exemplo, revitalizaram a igreja mas é porque aquela rua é 
tombada, parece que é a primeira rua de Torres, por isso eles não mexem. 

Uma das únicas coisas que eu vi ser restaurada minuciosamente e que 
tem um resultado legal, foi a Igreja Matriz. Já, nessa questão da 

preservação do patrimônio, até acho que a cidade preserva. Na questão 

das dunas, das falésias eu acho que eles preservam, só não cuidam e não 
usufruem direito, mas preservam. A parte da Guarita tem uma proteção, 

porque daí engloba não só o município, mas também a FEPAM, e eles 
são muito rigorosos. Uma construção, se for em área de dunas ou APP, 

a FEPAM entra e já não libera. 
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IC – Torres ainda não consegue profissionalizar o turismo como um 

atrativo para a cidade 

 

DSC - Cuidar do patrimônio público, histórico, cultural, junto com o 

meio ambiente, eles não conseguem ver nem um ponto atrativo nisso. Foi 
destinado um percentual bem grande de recurso para a Secretaria de 

Turismo, e isso é um ponto muito positivo para a cidade, porque ai tu 
consegue começar a fazer um planejamento turístico. Torres tem um 

problema muito grande na questão de divulgação dos acontecimentos. 

Tudo o que acontece em Torres é divulgado uma semana antes, ou no 

próprio dia. O próprio Balonismo, vai fazer 30 anos e não tem 

divulgação. Um evento nacional como o Balonismo, 30 anos sem 

divulgação! O que acontece hoje, é que tem um monte de balão voando 
em Torres, porque as empresas acabaram aderindo, muitas empresas 

compraram balões, algumas construtoras, e acabam voando e 
divulgando ao natural. E até hoje, é um evento que não se paga 

(Balonismo), o município tem que botar recurso. E é uma quermesse. Eu 

tenho um projeto, muito simplório para fazer o Balonismo se pagar, e 
acredito que isso que eu tenho, com certeza, as empresas iam pagar o 

evento, e Torres não ia aportar nenhum recurso. 
 

DOMÍNIO: MOBILIDADE INTELIGENTE (Questão 5) 

 

A quinta questão adentra no domínio mobilidade inteligente, e visa 

identificar, sob a percepção dos residentes permanentes, a 

qualificação dos espaços de deslocamento, principalmente ruas, 

avenidas e vias lindeiras.  Esta questão segue a mesma forma da Questão 

1, sendo as respostas objetivas e devidamente justificadas ao interesse do 

informante. Ela é apresentada no Gráfico 3, seguido das ICs e DSCs sobre 

a mesma questão.   
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Gráfico 3 - Qualificação dos espaços de deslocamento da cidade de Torres.  

 
 Fonte: Autora, 2019. 
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IC – Incompatível com o crescimento da população e ocupação dos 

espaços 

 

DSC - O sistema viário está calculado/dimensionado para uma estrutura 

de 50 anos atrás. Atualmente, a quantidade de prédios e construções, de 
moradores e até de veranistas não comporta mais a quantidade de carros. 

Há ausência de um sistema de recolhimento de esgoto mais eficiente e há 
um excesso de provimentos de encanamentos de toda essa cidade que 

impede que dê vazão a tudo isso. A gente tem um problema muito grave 

em Torres que é o lençol freático aflorado e isso prejudica muito o 

escoamento e a própria absorção do solo. A ocupação urbana, a 

quantidade de pessoas é muito grande e o uso associada a esses 

fenômenos acabam trancando. A região central de Torres é 
completamente deficitária, não flui naturalmente de jeito nenhum. 

 

As faixas de pedestres são precárias, propiciando insegurança para 

pedestres, ciclistas e condutores de veículos 

 

DSC - As faixas de pedestres são visíveis logo que são pintadas e depois 

não. Por que que não é feito de outra forma? Aquele olhinho de gato, as 
tartarugas, coisas que tenha uma durabilidade bem maior. Tu pintas aqui 

agora e depois de alguns meses já some. Olha, eu gostaria muito de ir lá 

na prefeitura perguntar quem é o engenheiro que manda pintar as faixas 
de pedestres nas esquinas. Porque se tu observares, as faixas de pedestres 

estão sempre na esquina, então vai sair de um cruzamento tu tem que 

parar bem na frente e tu é obrigado a parar em cima da faixa de 
segurança, porque se tu parar atrás, tu não vês o carro que está vindo. 

 

IC – Uma mudança de consciência 

 

DSC- As pessoas estão mudando e aos poucos tomam consciência que 
devem parar na faixa. Tudo é uma questão de consciência! 

 

IC – A infraestrutura viária da cidade está muito deficitária, 

praticamente abandonada 

 

DSC - As ruas de Torres são péssimas. As crianças não podem andar na 

ciclovia porque não aparece a sinalização, e os carros vão em cima, ou 

seja, não respeitam, é bem perigosa, tu andas na ciclovia e tem que se 

cuidar. A pavimentação asfáltica é um sério problema, abriu um buraco 

(...) ele só aumenta. Em vários pontos da cidade tem muito buracos. A 
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manutenção é muito ruim. Eu acho que poderia ser muito melhor as ruas, 

melhores sinalizadas, a questão de educação no trânsito e do pedestre 
também. Enfim, deixa muito a desejar. Nós temos aqui em Torres temos 

outro fator, a noite o comércio se estende para a calçada, e tu tá andando 

e quando vê tem mesa do barzinho, do cachorro quente e não tem para 
onde passar. 

 

IC – Os alagamentos existem, porém, o período de escoamento da 

água fluvial é rápido 

 

DSC - Eu acho que pela característica da cidade e por ela estar no nível 

do mar, não dá para reclamar, ela se resolve bem. Com relação as 

questões de alagamento, comparado com o resto ela é muito boa, eu acho 
que pela característica física dela ainda assim é muito boa; mas claro, 

tem pontos que tem alagamento, mas assim, parou a chuva, uma questão 
de uma hora isso está resolvido. 

 

DOMÍNIO: MOBILIDADE INTELIGENTE (Questão 6) 

 

A questão sexta, mais subjetiva, buscou conhecer dos 

entrevistados sua opinião acerca das cidades que já aderiram ao uso 

da bicicleta como meio de transporte em uma tentativa de substituir 

o carro. Uma tendência das cidades planas, sustentáveis, mas que ainda 

não chegou em Torres. As respostas foram as seguintes: 

 

IC – Sou muito favorável, pois a bicicleta é um modal de transporte 

sustentável... vejo como uma evolução gradativa das cidades 

 

DSC - Seria o ideal! Sou bem favorável. Acho que esse abandono do 

carro, do ônibus, do caminhão ... desses veículos a combustão é uma 

questão de evolução. As cidades que fazem isso estão um passo adiante, 
ou vários passos adiante. Elas permitem baixar o custo de quem usa, 

permite tornar o ambiente mais agradável, mais seguro, mais saúde para 
quem usa e acredito que isso aí é um processo de conscientização!  Você 

observa que as cidades que hoje aderem a esses modais são cidades 

evoluídas, o ser humano que usa, o gestor que incentiva, ele já pensa 
melhor e mais adiantado do que a grande maioria das outras cidades, 

porque o carro é uma tecnologia inviável hoje na quantidade que existe 

e causa muitos riscos. Se algum administrador tivesse essa intenção, eu 

o apoiaria, com certeza. Sou completamente a favor. Isso, pra mim, não 

deveria ser só seguir a abordagem de mobilidade, mas também de saúde 
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pública. Ademais, tem um grande potencial pra isso, porque a bicicleta 

dentro de uma proposta de desenvolvimento, principalmente numa cidade 
balneário como Torres, pega muito bem. É excelente! Aqui em Torres, os 

residentes e trabalhadores, só usam bicicletas. 

 

IC – Os benefícios são muito positivos e evidentes para a cidade, 

para as pessoas e para o meio ambiente 

 

DSC - A bicicleta traz várias vantagens, primeiro de ocupação porque 

ocupa menos espaço, traz muito menos risco, ela é mais silenciosa, ela 

produz menos resíduos. Eu acho que isso é excelente. Eu adoraria que 

Torres, fosse só com ciclovias e que diminuísse 90% do trânsito. Até o 

próprio turista, o próprio veranista, não tem a necessidade de andar de 
carro. Eles gostam de andar a pé, e na cidade é tudo perto, é plana, então, 

eu acho que seria bem tranquilo. É uma questão que norteia outras como 
a poluição, a locomoção, a saúde física, a saúde pública, a saúde mental, 

a convivência (...) sem dúvida nenhuma, eu acho muito positivo. Além de 

tu deixar de usar o carro, tu vais poluir menos e estará fazendo uma 
atividade física. 

 

IC – É um processo de planejamento urbano para essa modalidade 

de transporte, pois até o momento não há estrutura viária que dê 

segurança e conforto ambiental para o ciclista 

 

DSC - Eu acredito que deva ter um planejamento, uma alteração no 

Plano Diretor, com sessões diárias para discutir essa nova modalidade. 
Não é caro! Eu acredito que pode ser realizada de uma maneira 

simples.... Eu acredito que deveria ser destinado uma área melhor como 
é feito para outras capitais ou cidades de interior para isso, utilizando 

até as próprias áreas contíguas às margens das próprias vias, tanto as 

principais quanto as laterais. Tem que abrir ciclovias. Acho que tem que 
pensar melhor, de uma maneira mais orgânica, o tráfego de Torres. Tu 

tens que saber onde está, para onde vai levar e estacionar e como vai 
funcionar. Poderia ser aos poucos, trechos curtos... mas bem feitos, com 

engenheiro... bem planejado, uma coisa que a gente realmente 

compreenda, bem sinalizado, com orientação para as pessoas (...). A 
partir do momento que tu começas a fazer uma obra bem  feita...mesmo 

sendo pouco é válido. E isso tu tens que implantar na baixa temporada, 

a partir de março, porque, para o torrense, o morador precisa se 

acostumar, para quando o turista chegar e, em uma segunda feira não 

ver nenhum carro na rua, se perguntar o que está acontecendo que Torres 
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está cheia de bicicleta. Você tem que pensar como vão estacionar as 

bicicletas, a questão de segurança também. Tem que construir ciclovias. 
Acho que construindo ciclovias bem marcadinhas no chão, de acordo 

com as normas, e em local apropriado, o carro vai acabar respeitando, e 

os ciclistas vão andar todos ali. Com a própria ciclovia, automaticamente 
aumentaria o número de usuários, porque tem bastante gente que 

trabalha com bicicletas. Mas essa migração vai ter que ser gradual, eu 
não vejo outra solução mais prática e fácil. 

 

IC – A conscientização e a mudança de comportamento das pessoas 

devem ser incentivadas pela administração pública, pela mídia de 

massa informando os benefícios e pela própria infraestrutura de 

suporte a este modal 

 

DSC - A administração pública deveria disponibilizar bicicletas para que 
as pessoas pudessem fazer um teste, para verificar se se adaptam ou não, 

os locais deveriam ser incentivados a receber essas bicicletas, com 

bicicletários, com um espaço destinado a uma água, que facilitassem às 
pessoas a usarem esse modal. A própria mídia deveria incentivar, haver 

placas nas ruas, mostrando as vantagens diretas e indiretas como o bem 
para a saúde e tempo de deslocamento. Coisas que agregassem maiores 

informações, que permitissem que as pessoas pudessem optar por essa 

questão assim ... quase subliminar. 
 

IC – Atualmente em Torres existem muitos ciclistas, porém não há 

ciclovias 

 

DSC - Hoje eu vejo bem mais ciclistas em Torres, e muitos .... mas eles 
desistem de andar ... até pelos riscos que são criados nas cidades. 

 

IC – Buscar experiências exitosas em cidades que já implementaram 

é um começo 

 

DSC - Em Porto Alegre tem no Itaú, com aplicativos, tu fazes teu 

deslocamento e tu te incentivas, e vê as pessoas usarem. Bicicleta é muito 

mais rápido do que um carro nessa distância aqui neh, não tem o 
problema de estacionamento. Acredito que é uma mudança de 

consciência. As pessoas têm que memorizar e colocar nos seus 

subconscientes, e começar a habituar-se para que isso se torne usual. 
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IC – Em Torres a iniciativa privada deu o start, por meio das 

imobiliárias. Iniciativas assim devem ser valorizadas e incentivadas 

pela administração pública 

 

DSC - O conjunto das imobiliárias, cada uma das imobiliárias coloca 
três, quatro, cinco bicicletas que você pode ir lá pegar, só deixa um 

documento, usa durante um tempo e depois é devolvido. Aqui em Torres 
eu acho que iniciativas como essa, como já existe uma sementinha, 

deveriam ser estimuladas. Eu acho que é o aprender fazendo. 

 

IC – Existem muitas possibilidades de iniciar essa consciência em 

Torres 

 

DSC - Por exemplo, o Parque da Itapeva, por que não ter rotas ali pra 

você conhecer de bicicleta? Eu acho que precisa começar a fazer. Por 
que não os hotéis? Não só as imobiliárias, mas o conjunto de hotéis e 

pousadas disponibilizar bicicletas. Por que não você ter convênios com 

as lojas de bicicletas? Eu acho que dá pra você criar todo um eixo 
econômico em função disso. Aqui em Torres, tem um laboratório, que dá 

descontos se a pessoa chegar de bicicleta. Ele fez um aplicativo, e foi 
premiado - o laboratório Da Rocha. 

 

IC – Em Torres, as pessoas já têm o hábito de usar a bicicleta como 

meio de transporte, mas o incentivo por meio da infraestrutura 

viária é demais deficitária 

 

DSC- Uma cidade como Torres não pensa! Todo mundo anda pelo meio 

da rua porque não tem ciclovia que leva para os bairros. Eles tentaram 
implementar alguma coisa só que não finalizaram. Eu noto que tem uma 

falta de educação no trânsito, tanto de ciclistas e pedestres, quanto de 

motoristas. Não existe ciclovia. Com segurança, acho que o pessoal 
usaria muito mais, trocaria bastante o carro pela bicicleta. Torres tem 

um grande número de ciclistas, então, as pessoas já têm o hábito de usar 
a bicicleta, se tivesse a ciclovia, iria aumentar naturalmente. Hoje, o que 

a gente vê são pontos isolados pra ti praticar o andar de bicicleta, como 

esporte. Como tráfego mesmo, ela ainda está muito misturada.  
 

IC – Uma utopia! 

 

DSC - A ostentação que Torres vive, ela vende uma outra ideia de 

realmente tu ostentar, e a bicicleta é vista como do funcionário que vai 
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pra obra construir o prédio. E nesse ponto, talvez por não ter lugar 

adequado, tu acabas não tendo a elite andando de bicicleta, tu ainda tens 
essa referência do cara que é o arigó da obra que vai ter uma caixa de 

ferramentas atrás da bicicleta. Eu acho isso muito ilusório e muito 

utópico até pela característica da cidade. A tendência é colocar a ciclovia 
porque tudo está levando a isso, mas eu acho que tudo é feito pra cumprir 

tabela. Mas eu seria favorável sim, com certeza... 
 

DOMÍNIO: ECONOMIA INTELIGENTE (Questão 7) 

 

A sétima questão objetiva reconhecer a opinião dos entrevistados 

acerca da crescente urbanização e verticalização da orla marítima das 

cidades costeiras turísticas. Esta, por sua vez, demonstra impactos 

positivos e negativos, para o meio ambiente natural, econômico e social. 

Esta questão fora indagada a todos os entrevistados, uma vez que se trata 

de um assunto complexo e contraditório e atinge todos os grupos de atores 

relevantes. Transcreve-se a pergunta literal: - Qual sua percepção sobre 

a cidade de Torres em relação às cidades costeiras que apresentam 

crescente urbanização e verticalização da orla marítima. Nesse 

aspecto considerar impactos positivos e negativos gerados pelo 

adensamento populacional (uso intensivo do solo e do espaço 

urbano): 

 

a) Ruim, pois contribui para os impactos ambientais 

irreversíveis como ressacas marítimas, erosão do solo, 

poluição da praia e do lençol freático, diminuição da projeção 

do sol na praia e nas vias lindeiras, formação de ilhas de 

calor, corredores de vento, doenças respiratórias, etc.  

 

b) Importante para geração de empregos, desenvolvimento da 

economia, visibilidade do destino turístico, e atração de 

investimentos externos. Setores da economia como a 

construção civil e o turismo são beneficiadas. 

As respostas, com as ICs e os DSCs são demonstrados a seguir: 

 

IC – É uma visão dialética, com pós e contras ao processo de 

verticalização 
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DSC - Eu acho que ambas as respostas seriam adequadas, é uma visão 

meio dialética, então...acho que falta uma adequação, porque o 
crescimento tem que haver como qualquer cidade para que cresça a 

cidade, para que aumente a arrecadação, para que aumente sua 

visualização ao público em geral. Acho que a gente pode usar essa parte 
de verticalização, urbanização mais afastada da orla e deixar a orla para 

realmente a prática do turismo. No nosso caso, de Torres, acontece o 
seguinte: já existe um limite, na orla nem pode, só três pavimentos. Aqui 

em Torres eles já tentaram abolir a construção em altura, que tem um 

limite de três pavimentos na orla, tentaram abolir e implementar no novo 

Plano Diretor, e não conseguiram. Enfim, acho que isso tem que ser 

muito bem pensado e muito bem planejado. A gente tem que saber 

controlar isso, para ter um crescimento ordenado, linear, num longo 
período. Eu acredito que dá sim para construir, se for de forma 

consciente. 
 

IC – É importante pelo investimento e geração de receitas 

 

DSC - É importante que haja um investimento construtivo, como eles 

colocam, porque traz justamente essa quantidade de itens listados por 
você, como desenvolvimento. Mas, não deixar avançar isso... 

 

IC – Desfavorável. Os impactos adjacentes da verticalização não se 

justificam pelo desenvolvimento econômico 

 

DSC - Eu acho que é ruim! O adensamento populacional acaba trazendo 
a dificuldade de manejo das necessidades urbanas, por exemplo, o 

esgoto, a água, a energia.... tudo acaba sendo subdimensionado para 
uma infraestrutura superdimensionada. Além disso, eu não acho que 

turismo seja beneficiado se eu levanto em toda a orla enormes prédios! 

Eles podem ser mais afastados. Eu me desloco até a praia, chego lá e 
tenho um ambiente agradável, com uma estrutura realmente para poder 

caminhar ou andar de bicicleta ou ter o acesso que eu quero ter até a 
praia. Eu sou contra esse modelo de verticalização. Não acho que esse 

argumento da criação de emprego se justifique muito. Eu acho que existe 

um erro nesse modelo, porque isso não é sustentável. Eu acho que a gente 
não pode, dentro das minhas convicções, daquilo que eu acredito, não 

tem como você reproduzir isso ao infinito. Isso tem um limite. Sou crítico 

em relação a isso! Acho que teriam outras formas de democratizar. É 

uma discussão difícil. É polêmica. Não é muito simples, mas é muito ruim. 

Eu sou contra a construção vertical na beira da praia. É indiscutível, a 
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poluição que vai para a praia, porque esse esgoto tem que parar em 

algum lugar, a mudança dos ventos, a sujeira que fica, o movimento de 
carros estacionados. Sou contra as construções na beira da praia. Acho 

que a economia não ganha com a verticalização, na construção, mas tem 

tantos espaços que a gente pode construir e a orla tem que ser 
preservada. Eu acho, por exemplo, Balneário Camboriú não me agrada 

em visitar porque justamente às 15:00 e 16:00 horas não tem mais sol e 
a praia (faixa de areia) é muito pequena. Eu considero que não é 

favorável a verticalização na orla marítima. 

 

IC – A partir de um planejamento urbano coerente e respeitando 

projetos mais orgânicos e sustentáveis, sou favorável 

 

DSC - Acho que a questão da orla tinha que ser planejada com plantas 

baixas, mais preservadas, se tem como ter uma distância das construções. 
O pessoal tem dito que, se for liberar, serão oito pavimentos, é um estudo 

que existe, são oito pavimentos, tu tens que ter no mínimo três lotes, ou, 

1500 metros de área. Então tu vais construir um prédio no meio e ter um 
lote para cada lado, para fins de urbanização, jardim e tal. Se tu vais 

fazer oito andares, não vai causar impacto. Nós temos ruas bem largas, 
temos canteiro central e bastante calçada. Nós temos uma faixa costeira 

de areia muito larga. Então tu fazes oito andares ali, não vai gerar 

impacto. Não chega nem no calçadão a sombra. Nesse sentido de 
verticalização na beira mar, não vejo problema até oito, dez andares no 

máximo, com esse percentual de área. O Plano Diretor da cidade 

necessita de uma estruturação para que a coisa aconteça, um padrão 
para construir até certo ponto, assim pode-se recorrer a outras áreas, e 

preservar a orla, com prédios de andares mais baixos mesmo. Acho que 
dá sim, é um caminho, só que a cidade tem que se organizar para receber 

estacionamento, iluminação, ruas, para que isso aconteça, pois se cresce 

a área civil, desenvolve toda a cidade. Não dá para parar. O crescimento 
não se freia, se organiza. 

 

IC – Torres deve pensar em outros meios de investir no turismo de 

qualidade, que não seja a construção civil 

 

DSC - Eu acho também, claro, Torres vive muito de veraneio, mas eu 

acho que, timidamente, o município deveria começar a investir em outros 

atrativos de ocupação maior, como é o caso do Balonismo. Acho que tem 

outras maneiras de tu estimular o turismo, emprego e a construção civil 

do que construir na beira da praia. 
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IC – Favorável, desde que tenha um índice de ocupação baixa e usos 

mistos do solo urbano ao entorno 

 

DSC - Eu colocaria o item dois como sendo o ponto mais importante de 

ter um arranha-céu, ele ser ecológico! Isso é uma coisa que a gente vai 
viver, uma transição de edifícios, que quanto mais altos, mais ecológicos, 

serão. A gente vai chegar a um ponto e, isso é uma tendência que não vai 
voltar, que a gente tenha…se eu colocar um prédio com uma taxa de 

ocupação baixa e verticalizar ele, eu vou poder nesse prédio, não ocupar 

tanto espaço no solo, tendo uma permeabilidade muito maior. Vou poder 

ter um espaço verde superfuncional e não vou colar um prédio no outro. 

Em cada quadra vai ter um prédio desse. Acho que nisso se peca muito, 

quando não se usa a taxa de ocupação em benefício disso, porque se tu 
botares uma taxa de ocupação de 60%, que tu baixes para 40% e 

verticaliza, e o restante é área verde, tu criaste um espaço orgânico 
dentro daquela quadra. Tudo isso fica funcional. Claro, colar um no 

outro e verticalizar não é o negócio, mas a tendência é que a gente 

comece a pensar o prédio como um negócio orgânico e ali tenha tudo. Eu 
acho que a verticalização da orla, ela é importante também, melhor que 

um monte de prediozinhos colados um no outro. Só que tem que 
verticalizar a orla e ocupar pouco solo, aí não vai ter problema. Dizer 

que eu tive uma casinha e agora eu estou no meio de prédios, não! Tu 

levaste uma vida. Foi uma vida orgânica que se criou em volta de ti e tu 
faz parte desse processo, por que se não fizesse parte, teria saído dali há 

muito tempo. Eu acho hipocrisia o cara que vai reclamar dessa questão 

sentimental, acho que os R$ 5 milhões vão pesar mais nessa hora, no caso 
de ele vender seu terreno para uma construtora. 

 

DOMÍNIO: ECONOMIA INTELIGENTE (Questão 8) 

 

A oitava questão, sob o domínio economia, buscou identificar dos 

residentes permanente, se a gestão pública incentiva o desenvolvimento 

do turismo no município, por meio do empreendedorismo, economia 

criativa e inovação. Ainda, se eles acreditam que as marcas globais 

influenciam positivamente a confiança no destino, para visitantes 

(turistas), e também, investidores externos. O retorno a esta pergunta 
se deu da seguinte forma: 

 

IC – Não incentiva, parece que não há essa visão! A gestão pública 

ainda está aquém do que se compreende por inovação 
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DSC - Não. Não executa adequadamente esta estratégia de trabalho. A 

cidade está muito presa a alguns conceitos de má gestão. Por exemplo, 
os Cânions do Itaimbezinho, dezenas, senão centenas de cânions, Jacinto 

Machado, e você não vê uma integração de pensar no turismo integral 

nessa região. A gente está falando de Torres, mas não se tem um 
pensamento mais integral do turismo. Você poderia ter uma integração 

maior do rural/urbano, na questão do desenvolvimento sustentável. Os 
parques, por exemplo, que a gente tem aqui, são muito pouco explorados. 

se houvesse uma visão mais integrada, poderia haver um sinergismo 

entre essas cidades, e criar inovação. Muito pouco incentivo! Não, de 

jeito nenhum. Eu acho muito tacanho ainda. Você vê, por exemplo, aqui, 

os esportes de aventura não tem nada. É complexo, mas eu acho que você 

poderia criar um círculo virtuoso. Pode ser que seja uma visão muito 
romântica, mas eu acho que tem que começar a fazer alguma coisa. A 

gente tem uma das praias mais lindas do litoral norte do Rio Grande do 
Sul, e tem muitas formas de trazer o turismo e apresentar o artesanato, 

que Torres, a gestão, não investe, não valoriza. Eu acho que Torres se 

apoia muito na questão natural, e fica nisso, e não se sustenta, não se vê 
um pensamento na cidade de uma parceria melhor com a iniciativa 

privada, com os residentes, os proprietários para conseguir desenvolver 
essas deficiências que foram criadas ao longo do tempo.... a melhoria do 

sistema de esgoto, a melhoria do sistema de energia, de tráfego. A 

prefeitura hoje somente se preocupa em fazer o arroz e o feijão de todo 
dia e não se preocupa em trabalhar as políticas com a sociedade para o 

futuro, melhorar a arborização, melhorar a ocupação regional, a 

melhora da segurança...coisas que seriam básicas. 
 

IC – Incentiva parcialmente, a exemplo das feirinhas de artesanatos, 

mas ainda é muito incipiente 

 

DSC - Parcialmente. Eu acho que eles fazem algumas coisas. Fazem 
feirinhas artesanais. Comida mesmo, a gente sabendo procurar, a nossa 

feira que tem quartas e sextas ali no riacho, tem muita comida orgânica. 
Essa parte poderia ser melhor, com mais feiras, mais divulgado. Eles até 

investem um pouco, mas eu acho que poderia ser muito mais. Trazem uma 

feira aqui, uma feira ali, mas nada que seja relevante. Gramado, eles 
valorizam tudo, é uma cidade limpa e bonita. Eles trabalham em torno 

daquela cidade. Em Torres, eu acho ainda bem fraco nesse aspecto, não 

dá para dizer que não incentiva, mas é aquela questão do nosso 

artesanato ser exposto, há amadorismo nisso também. Tem que estar 
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organizado, bem divulgado, com uma aparência legal. Eu acho que dá 

pra melhorar ainda. 
 

IC – Nosso grande problema é a sazonalidade, mas que não há 

criatividade da cidade em minimizar este fator 

 

DSC - Como existe a sazonalidade e os picos são muito diferentes, no 
verão é muito movimento, e no inverno, muito pouco movimento. A gente 

sabe da dificuldade que é pra investir, pra arrumar, pra manter a casa, 

seus funcionários, os impostos, é muito difícil, a baixa temporada é muito 

cruel com a gente. Só que a nossa baixa, é muito baixa. Então, isso 

dificulta muito, não existe um meio termo. A cidade tem calor, só que o 

movimento cai 80%. Aí falta a criatividade da cidade, em promover 
eventos. Existe o Balonismo, que é um baita de um evento, que já tem 30 

anos e até hoje não se paga, é um evento que não tem vida própria. 
 

IC – As marcas globais certamente inspiram confiança no destino 

turístico – é a globalização 

 

DSC - Eu acho que sim, porque as pessoas são altamente influenciáveis, 
e pensam que se tem McDonalds é porque tem uma grande circulação de 

pessoas, senão eles não iriam abrir uma franquia lá. ‘Se tem McDonalds, 

a cidade é boa’, tem muita gente que pensa assim. Inspira confiança. Vai 
começar a se criar essas franquias, essas empresas, e traz a reboque, 

também, o comerciante local, o investidor. As pessoas usam como ponto 

de referência e gostam de falar, então, acho que isso gera confiança pra 
quem quer investir. Eu acho que sim e me surpreende Torres não ter isso. 

Tem uma Subway depois de 50 anos, mas eu acho que Torres ainda peca 
nisso, é melhor Torres ter um McDonalds no Morro do Farol e que cuide 

daquele prédio abandonado, do que estar lá jogado. Eu acho que tem que 

ter. Para abrir uma franquia dessas é preciso fazer uma pesquisa de 
mercado, um levantamento do local, de quantas pessoas em média 

circulam no local durante a semana, no final de semana, até que horário 
as pessoas permanecem, quais os comércios que tu tem próximo, qual a 

estrutura da loja. Existe um rigor por parte das empresas franqueadas 

nesses aspectos. Eu acho que isso, inspira confiança sim, e tem muita 
gente investindo na cidade que a gente nem sonha, nem imagina. São 

pessoas que tem visão e que tem informação privilegiada. Essas marcas 

globais, elas dão confiança no destino. Isso ai é globalização, é mundial 

o negócio. O stress está tanto hoje sem dia, que se tu vais viajar pra algum 
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lugar, tu quer conforto. Para uma cidade que quer desenvolver o turismo 

ela tem que pensar na maioria. O capitalismo manda. 
 

IC – Acredito que não, pois pode prejudicar o comércio local 

 

DSC - Penso que o local pode ficar prejudicado. Teria que fazer uma 

mediação...porque se não tu acabas deixando de experimentar uma coisa 
local, um restaurante que está há anos na cidade que poderia crescer e 

não cresce porque vem um de fora. Eu vejo que essa parte mais da 

agricultura, do turismo local, tá gerando muito mais interesse da 

população, em buscar lugares mais reservados, com uma comida mais 

típica do que esse tipo de ambiente. 

 

IC – Tem melhorado gradualmente, a partir da visão de outros 

destinos turísticos consagrados de excelência 

 

DSC - Eu acho que tem melhorado bastante, as pessoas, e o comércio, o 

turismo, as cidades, estão se comparando muito, tendo a possibilidade de 
ver e de visualizar outros lugares. Torres hoje se compara muito com 

Gramado, tenta se espelhar muito em Gramado. Gramado é uma cidade 
100% artificial, e Torres é natural, só que não tem divulgação pra isso. 

Eu sempre digo assim, tu ir lá comer massa, comer galeto, andar de carro 

e atrações, é muito mais sedentário que Torres. Em Torres tu pode comer 
peixe, que é mais saudável, pode caminhar na orla, pode subir o Morro 

do Farol, pode ir pra Itapeva. Tem mil opções de lazer no meio da 

natureza. E a cidade é plana e tu pode andar em muita coisa ao mesmo 
tempo. Pode ir na Guarita, como pode ir nos Molhes. Se fosse de 

bicicleta, então, se as ciclovias estivessem funcionando, ia ser uma 

cidade modelo. Com essas questões de edificação, crescimento 

populacional, tem muita gente vindo morar em Torres, fugindo de Porto 

Alegre, fugindo de Caxias do Sul, fugindo das grandes cidades e, 
trazendo uma cultura nova. Eu particularmente acho essa região aqui, 

esse local, entre Osório e Criciúma, esse eixo que tem mar, as lagoas e a 
serra, eu acho isso de uma beleza inestimável. 

 

IC – A iniciativa privada tem procurado se inovar, justamente para 

ofertar uma prestação de serviço mais qualificada para o visitante 

de turismo 

 

DSC - Eu acredito que o comércio, as pessoas e tal, tem procurado se 

inovar, se reciclar, se atualizar, e com isso, melhorar seus comércios, sua 
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infraestrutura, tentando se equiparar com cidades turísticas do mundo 

todo. Nessa questão, a iniciativa privada está bem mais à frente que a 
iniciativa pública, que o administrador público. Esse café que estamos, 

por exemplo, superorganizado, bacana, ele é temático de Paris e tal, 

aquela coisa dos cafés na calçada.... Eu acho que ele é bem temático, 
bonito, um atrativo pra cidade. Aconchegante. As pessoas procuram 

melhorar o seu ambiente. 

 

DOMÍNIO: VIDA INTELIGENTE (Questão 9) 

 

A nona questão refere-se ao tema educação no domínio ‘vida 

inteligente’, considerando que uma cidade do conhecimento e humana, 

tem um de seus pilares elencado nesse eixo. A produção de conhecimento 

está baseada, também, e principalmente, na Instituição de Ensino 

Superior, logo, nas três cidades investigadas foi incluída como ator 

representante da IES local. Transcreve-se a pergunta literal: - Como você 

considera a educação de base (ensino fundamental e médio) e as 

instalações educacionais das escolas e IES presente(s) na cidade? 

Além dos cursos formais de graduação, como você percebe o interesse 

e incentivo dos residentes permanentes em qualificar-se na mesma 

área de atuação profissional ou em outras áreas? 

 

Nesta questão foi possível gerar um pequeno gráfico, apenas para ilustrar 

a resposta pontual dos entrevistados. As ICs e DSCs seguem-se abaixo do 

Gráfico 4: 

 
Gráfico 4 – Percepção sobre a educação de base na cidade de Torres (RS). 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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IC – Infelizmente a população de Torres em geral é acomodada, não 

busca qualificar-se 

 

DSC - São muito acomodados. Acho que isso é uma questão cultural e de 

colonização, nós falamos dos açorianos. Não! Eu acho que aqui é mais 
arroz com feijão. O pessoal tem uma atividade e aquilo ali é o que basta. 

O empregado também não se qualifica. O garçom não quer se qualificar, 
o cozinheiro não quer se qualificar. Tá naquela vidinha que tá bom assim, 

não vamos mexer. Depois que faz, gosta, porque aprende um monte de 

coisas, mas é difícil de entrar na cabeça, é difícil. Ninguém quer se 

qualificar. Isso, acho que é uma coisa regional, acho que ninguém quer 

se qualificar. Então, falta formação. A população de Torres é pobre, não 

tem Torrense rico. Por isso tem muita gente fazendo faculdade mais tarde 
ou fazendo curso técnico. A mentalidade é de que depois do segundo grau, 

tem que trabalhar, e não de ir pra faculdade, por isso que a cidade não 
tem tanto crescimento, porque as pessoas não têm uma mentalidade, não 

adquiriram conhecimento na escola, saem construindo qualquer coisa 

sem pensar na infraestrutura, no ambiente, na sustentabilidade, no 
cadeirante. Não! A população é acomodada, vive do verão e tudo mais. 

Torres ainda tem essa cultura de que não precisa de indústrias. A 
indústria de manufaturas, hoje, é altamente sustentável, e Torres só vive 

exclusivamente de usar os dois meses mal-usados, botar um dinheirinho 

no bolso e sobreviver durante o inverno. Eu acho que isso traz um monte 
de problemas, deste cultural até de infraestrutura mesmo. 

 

IC – Muitas pessoas buscam qualificar-se, especialmente nas IES de 

Santa Catarina 

 

DSC - Quem procura mais qualificação busca nas cidades próximas, 

principalmente na região sul de Santa Catarina. Está aumentando essa 

preocupação, em nível geral. Tem essa preocupação, tem vários 
estudantes, não estudam aqui na cidade, mas vão para Criciúma, 

Araranguá, em termos de Universidades. Sim! Pelo menos, na medicina, 
a gente percebe que eles buscam um estímulo educacional. A gente tem 

muito exemplo lá no hospital, de faxineira que vai fazer o curso técnico, 

vai virar técnica de enfermagem, porque já está ali dentro, e muita 
técnica de enfermagem, fazendo enfermagem, e muito enfermeiro fazendo 

medicina. Eu vejo evolução. Considero que as pessoas se preocupam em 

se qualificar sim. Muitas saem da cidade e até do estado, porque a gente 

só tem uma universidade, não tem todos os cursos e muitas vezes são 

caros. Vão para Santa Catarina que é um valor bem menor. No geral, 
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muita gente estuda, busca formação, como em qualquer lugar, onde 

também tem gente de fora que vem e não estuda. 
 

IC – As escolas de Torres, de modo geral, são consideradas boas 

 

DSC - No geral as estruturas são medianas. A grande maioria das 

escolas, o ensino, são de boa qualidade. Em termos do que a gente vê, em 
termos de estado do Rio Grande do Sul, são boas. A escola particular 

“Sagrado Coração de Jesus”, eu acho uma excelente escola. Se for ver o 

colégio do meu filho, ele tem ginásio fechado, ginásio aberto, tem 

informática, tem uma estrutura. Mas é o único colégio que tem tudo isso. 

O Sagrado tá demais, é um método lá de Curitiba, que pelo amor de Deus, 

não é o Positivo, mas é como se fosse. A instituição de ensino superior 
particular, que só tem uma, e eu considero pouco pra cidade, que é a 

ULBRA e de fundamental e médio, o Sagrado, são boas. A educação 
básica não está tendo aula por causa das greves. Daí eles passam todo 

mundo, sem educação nenhuma... Na rede pública é mais exigida a 

graduação, porque só passa com concursos. O nível de educação, pelo 
que a gente escuta, é muito bom. A nossa escola Jorge Lacerda tem uma 

boa estrutura, em relação às nossas escolas aqui, realmente ela tem uma 
boa estrutura, é bem cuidada, é bem pintada, é bem organizada porque a 

nossa diretora é uma ótima gestora, então tudo que é projeto pra vir 

recurso para a escola, ela tá inscrita e o recurso vem e ela aplica 
efetivamente. Ali na escola hoje, acho que 90% trabalha dentro de sua 

área de formação. A nossa iluminação hoje é precária, mas em termos de 

salas de aula, não perdemos para as escolas particulares, pois as salas 
são bem limpinhas, as cortinas são trocadas, tem ar-condicionado, lousa 

eletrônica, auditórios com ar-condicionado. Tanto a pública como a 
privada, eu acho que são escolas boas! 

 

IC – A IES que é a ULBRA alavancou muito a cidade, mas 

atualmente está em queda por diversos motivos, sobretudo 

administrativo e financeiro 

 

DSC - Eu acho que a ULBRA foi um marco na cidade de Torres. Existia 

Torres antes da ULBRA e depois da ULBRA, e a cidade mudou muito, 
porque tu começas a gerar pessoas, estudantes que venham morar ou 

não, mas que fazem o convívio, no contexto social da cidade, e que são 

pessoas esclarecidas, que vão ser formadoras de opinião, que trazem 

cultura de fora. Ela foi instalada em 1992. Mas a universidade teve uma 

queda muito grande, era muito boa e fazia um diferencial muito grande 
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pra cidade. Perdeu muita força devido à má administração. Começou a 

retrair a fim de não gerar custos, e assim começou a fechar cursos, 
porque tem poucos inscritos. Começa a parar de investir em sala de aula, 

em infraestrutura, em professor. 

 

IC – As escolas públicas são muito negligenciadas, não há uma 

preocupação séria por parte do governo municipal e estadual 

 

DSC - As escolas públicas, considero que são uns guerreiros. Ali tem que 

dar um troféu, para os professores, para os diretores. A escola pública, 

eu vejo a decadência que estão as infraestruturas das escolas. De modo 

geral, acho que essa questão da educação é muito negligenciada. Eu acho 

muito ruim a educação, muito longe daquilo que eu acho que deveria ser, 
de formar cidadãos com competência técnica, a educação pública não 

tem aula, vivem em greve. Eu acho que, de modo geral, a gente tem um 
déficit muito grande na questão da educação, generalizado. Se formos 

analisar enquanto uma instituição em que a mantenedora é o Estado, nós 

temos 1.200 alunos e nós não temos um ginásio. Nós não temos 
acessibilidade ainda. 

 

IC – Em nível de Brasil, a educação necessita mudar seu sistema, 

formando pessoas de nível técnico e com habilidades humanas 

 

DSC - Eu sou realmente muito crítico em relação a escola, sobre o que 

poderia ser o ensino e não é. Nós ainda achamos que educação é questão 

só de estrutura, questão de formação pessoal. Eu vejo também uma 
questão de transferir muito a responsabilidade para o aluno, e vejo 

pouco, da gente, assumir a responsabilidade. Eu vejo, lá com meus 
alunos, uma coisa que me deixa mau, você vê um potencial enorme, 

crianças criativas, afetivas, inteligentes, e a escola quase que detona com 

isso tudo. Inibe esse potencial imenso que a gente tem de mudança. Acho 
que teria que mudar o conceito, e fazer o professor ser o mais bem 

valorizado, a classe mais bem valorizada, além de mudar o sistema atual 
que já está fracassado. O problema, eu vejo ainda, está na preparação 

dos que estão entrando no mercado de trabalho, daqueles que vão te 

atender no supermercado, os vendedores. O nosso comércio pequeno, 
local, muitas vezes não é profissional, ele é amador, não tem formação 

para a função que vai executar. Se tu for analisar o comércio e a 

prestação de serviços em geral, falta profissionalismo em muitas áreas. 
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DOMÍNIO: VIDA INTELIGENTE (Questão 10) 

 
A décima questão visa conhecer, por meio de seus residentes, se 

o turismo como atividade produtiva é sustentável no município. E no 

tocante à infraestrutura de suporte à atividade turística, o que eles 

percebem de inovação e de retrocesso na cidade, de forma atemporal. 

As respostas são apresentadas a seguir: 

 

IC – Torres não é sustentável 

 

DSC - Não! Não é sustentável porque não há um investimento realmente 

voltado ao turismo na cidade, que se diz turística, mas não investe no 

turismo! Não está sendo sustentável! Acho que não. Falta muito. Nós 
estamos muito longe da excelência, muito, muito longe. Acho que não é 

nem um pouco sustentável. Eu acho que não. Eu acho que essa questão 
ambiental, em si, deixa a desejar. Não acho que seja sustentável. Acho 

que não. Tu vais nos lugares e não tem infraestrutura. Acho que não, 

porque os próprios turistas vêm pra cidade e não cuidam da cidade. Eu 
acho que a cidade não tem uma infraestrutura para suportar tanto turista 

nessa época (...) tanto que muito esgoto fica na frente dos prédios, porque 
não tem uma condição adequada. O próprio turista, ele não ajuda a 

cuidar da cidade que ele está visitando, ele é um visitante que acaba 

degradando o ambiente. Quer mais é estar de férias e aproveitar e não se 
preocupar com nada. Acho que ainda não! Acho que nós estamos 

engatinhando ainda no turismo. Não! Eu acho que Torres tem que 

entender que além de meia dúzia de arvorezinhas num parque ecológico, 
ela é uma cidade turística. 

 
IC – A gestão pública não compreende o que é turismo sustentável 

 

DSC - A gestão pública não compreende o que é sustentabilidade. Eles 
não sabem!! O que ela tem é o que remanesce de anos anteriores. A 

cidade é eminentemente turística, tu vês que não temos indústria, ela vive 
do turismo, ainda que não tenha investimento ela consegue sobreviver 

dessa forma, mas há uma carência muito grande de investimentos e de 

conhecimentos em turismo. Falta muita coisa básica, em termos assim 
...acesso, informações, realmente melhorias de um ano para outro! Então 

eu não vejo como sustentável, acho aquela coisa meio passiva. Vai 

conforme o bonde. As pessoas já vêm para a praia de qualquer jeito, em 

vez de tentar surpreender, a gestão se acomoda. Como cidade turística 

que recebe gente de tudo quanto é lugar, deveria pensar no turismo. Eu 
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nunca vi a prefeitura investir num canteiro de Torres. Isso aí falta, eles 

fazem umas coisinhas pequenas e não dão continuidade. Andar de carro 
está um caos, tu não consegues. Tu não consegues comer no centro bem. 

Eu acho que o turista não é educado com a cidade. Não é porque como 

não é a cidade dele, ele não cuida, acho que temos que cuidar como um 
todo do ambiente. 

 

IC – Não há inovação em Torres 

 

DSC - Eu não vejo inovação em Torres. Inovação? Não lembro. Acho 

que não teve mesmo. Inovação até o momento, nada. São as mesmas 

coisas que nós sempre tivemos. Inovação não tem, e a cidade não busca. 

E se alguém vem com a novidade, eles não deixam avançar. Um avanço, 
eu não sei, assim, de cabeça. Essa eu realmente não sei responder. 

 

IC – O maior retrocesso é a ausência de manutenção das estruturas 

públicas, assim como a continuidade e o término de uma obra 

(espaço público) 

 

DSC - O retrocesso, eu vejo a partir do ponto que deixam de investir e de 
atrair o público turístico com melhores eventos, com criação de 

estruturas, com a melhoria de circulação do pessoal que vem de fora, tu 

acabas retrocedendo muito!! A cidade acaba sendo lembrada por quem 
a lembra, tu não tens atrativos, como por exemplo as cidades de Santa 

Catarina e Gramado que as divulgam na televisão. Retrocedeu na 

divulgação, retrocedeu na recepção, retrocedeu em infraestrutura geral. 
Torres retrocedeu bastante! Retrocesso total! Eles não dão manutenção, 

isso pra mim é o maior retrocesso que pode ter! Eu construo uma 
pracinha para as crianças e passam dois anos sem dar manutenção, isso 

para mim é o pior investimento público que tem. Outra coisa que é um 

retrocesso, iniciou uma obra e não terminar, parar na metade, eu acho 
isso um retrocesso: A falta de manutenção e tu iniciar uma coisa e não 

terminar. Retrocesso, eu acho que é a questão dos serviços. Eu acho os 
serviços muito precários, de modo geral, muito precários. Retrocesso? 

Nós podemos citar uma área de entretenimento, por exemplo, nosso 

réveillon, que todos os anos ele acontece exatamente do mesmo jeito. A 
cidade lota, a luz falta, a água acaba, a noite tem os fogos, um show 

qualquer, porque ninguém se preocupa em fazer uma agenda e trazer 

alguém com nome nacional. E se faltar água, está de férias, e se faltar luz 

é réveillon, se faltar luz, tudo bem. Se formos comparar com outros 

lugares do Brasil, em muitas dessas questões, tu vês organização, 
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divulgação, preocupação e preparação pra que aquilo aconteça. Quando 

tu pensas em turismo, deve pensar em áreas de descanso, com 
empreendimentos que te proporcione descanso, visual e tudo mais, e 

áreas de lazer, de entretenimento, seja parque aquático, seja festa 

noturna, tem que ter. e nisso a gente perde muito para as outras cidades. 
Isso seria um retrocesso! 

 

IC – Uma pequena inovação foi a implantação das academias ao ar 

livre e implementação de atrações no Parque Estadual da Guarita 

 

DSC - Pretendem concentrar os eventos ali, no parque da Guarita, já que 

tem uma estrutura, a feira do livro já foi ali! Teve a abertura do verão lá, 

um show maravilhoso! Outra questão, trouxeram as academias ao ar 
livre, deram uma melhorada em algumas na beira mar ali mais abaixo na 

frente dos quiosques, e uma lá perto da SAPT, e tem uma no centro da 
cidade, uma bem grande ali perto da escola Jorge Lacerda. Inovação na 

cidade, é difícil. Acho que a maior inovação que a cidade teve foi ter 

trocado a iluminação, ciclovias, ter refeito a orla, que também não é 
finalizado. 

 

DOMÍNIO: PESSOAS INTELIGENTES (Questão 11) 

 

A décima primeira questão refere-se à participação pública nas 

decisões de interesse da sociedade local. Transcreve-se a pergunta literal: 

- Você tem conhecimento sobre a participação pública local nas 

reuniões de interesse da comunidade realizadas pela Gestão Pública 

da cidade de Torres/Balneário Camboriú /Guaratuba? Você faz 

parte de algum Conselho Comunitário? Já participou ou foi 

convidado a participar em reuniões do Plano Diretor, do COMTUR 

e outras que afetam diretamente a organização pública da cidade? 

 

O retorno a esta questão é evidenciado a seguir (ICs e DSCs): 

 

IC – Não, muito pouco! A divulgação é deficiente e há interesses 

políticos 

 

DSC - Não! Não! Muito pouco! Da cidade, não! Apenas da escola. Não 

é divulgado. Tem só o corriqueiro do que a gente está envolvido às vezes, 

mas de gestão pública não. Aí tem muita questão política. Quando 

envolve algum tema polêmico, que precisa de audiência, muitas vezes é 

manipulado pelo gestor, que coloca gente lá porque precisa, e outras 
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vezes, desperta o interesse público, mas é muito raro. Se se reúnem, é 

muito esporádico, até acho que o município sofreu alguma penalidade em 
função disso porque obrigatoriamente tem que comprovar. Está no 

Estatuto das Cidades, não é? Não, não tenho muito!  

 

IC – Em relação ao Plano Diretor e alteração do IPTU há 

chamamento da população 

 

DSC - No Plano Diretor tem sim. Tem a participação! Existia uma 

proposta de alteração do Plano Diretor, mas não sei se foi efetivada, e 

que não traz uma adequação, mas que, em minha opinião, busca 

trabalhar questões secundárias. Houve uma grande mobilização na 

questão da altura dos prédios à beira mar, do PD, então isso ainda está 
barrado mas eles ainda estão querendo mexer, estão querendo mudar de 

três para cinco pavimentos, mas antes era mais ainda, mas ainda está 
seguro três andares, mas esse ano acho que vai ter pressão de novo. 

Então, do Plano Diretor geralmente tem. Todo ano praticamente tem 

pressão em função disso, as reuniões ocorrem e tem chamamento do 
público quando notam essas pressões em termos de imobiliárias e tal. 

Acho que o Plano Diretor já está estruturado. Outra questão que tem 
grande participação pública é quando tem votação em termos de 

prefeitura e vereadores, com relação ao IPTU. Porque o nosso IPTU não 

é um IPTU baixo e muitas pessoas não veem o retorno! Há pouco tempo 
teve aqui a questão do aumento do IPTU, e aí Facebook, WhatsApp, todo 

mundo se movimentou e foi pra câmara de vereadores e, o povo ganhou 

contra o governo, que não conseguiu aumentar o IPTU. Ou seja, às vezes 
alguma assembleia da câmara que passa na rádio e a gente acaba 

acompanhando, como foi a do IPTU. 
 

IC – Já fui convidada, mas não compareci 

 

DSC - Já fui convidada sim, mas não estive presente. Fui convidado, mas 

não participei (reuniões do Plano Diretor). Não sei como está 
atualmente. 

 

IC – Não faço parte de nenhum conselho, apenas acompanho pela 

mídia impressa 

 

DSC - Nunca participei e nem fui convidada às reuniões do Plano 

Diretor. Atualmente não. Participei do COMTUR aqui várias vezes e 

nunca foi a lugar nenhum, ai tu começa a se desmotivar e a parar de ir, 
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não vai mais porque não tem eficácia, é tempo perdido. Como diz meu 

pai: “é chover no molhado”. Existe em Torres o Conselho do Plano 
Diretor. É um conselho deliberativo. Eu participei por mais de dez anos 

do conselho como membro da OAB, como membro da Associação de 

Hotéis, como sindicato, intercalado várias vezes, e fiquei dez ou onze 
anos. Atualmente não, só acompanho as alterações (do Plano Diretor). 

Já fui na reunião do Plano Diretor, mas não faço parte de nenhum 
conselho, apenas do Conselho dos Arquitetos do Brasil. Não. Só dentro 

da escola mesmo, dos conselhos escolares. 

 

DOMÍNIO: PESSOAS INTELIGENTES (Questão 12) 

 

A questão décima segunda faz menção aos ODS da ONU, em 

especial ao item 11, que se refere às cidades e comunidades sustentáveis.   

Transcreve-se a pergunta literal: - O item 11.7 da Agenda 2030 da ONU 

diz que: “Até o ano de 2030, os governos devem proporcionar o acesso 

universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, 

particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas 

com deficiência (2015, p. 30). Por meio de sua observação ao 

experienciar a cidade, Torres segue, não segue ou está seguindo esta 

meta? As respostas dos entrevistados foram as seguintes: 

 

IC – Não segue esta meta! 

 

DSC - Não segue esta meta. Não, no ritmo que está não, no ritmo dos 

investimentos atuais(...). Se realmente fizer o que tem que ser feito eu 
acho que ainda tem tempo hábil, mas realmente tem que investir. Acho 

que não, acho que esses gestores aqui nem sabem disso, nem tomaram 
conhecimento disso ainda. Não segue de jeito nenhum. Não segue, você 

não tem segurança nenhuma nas praças, até existe a rampa em alguns 

lugares, mas o calçamento para o cadeirante é horrível. Não tem 
segurança para o idoso, nenhuma. Não tem segurança nas ruas, tu não 

vês, não vi nenhuma melhoria nessa parte de acessibilidade e de inclusão 
de idosos em si. Não vejo uma movimentação do município para alcançar 

isso até 2030.  

 

IC – Falta mais participação popular e conhecimento acerca das 

diretrizes existentes 

 

DSC- Eu acho que nessas cidades, você tem que ter mecanismos de ter 

mais participação popular. Ninguém se sente dono daquilo, então para 
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que vai cuidar daquilo. Isso é tudo falta de conhecimento, esclarecimento 

para estar participando disso. Então eu acho que o poder público tinha 
que ter uma ação mais incisiva nisso. Essa democratização do acesso, de 

poder pensar e gestionar o espaço público está muito longe ainda. Eu 

acho que também deve parte da gente, da educação dos moradores, dos 
turistas, tudo gira em torno da educação. De fato, eu não sei se há 

interesse público em manter, ou conhecimento para isso. 
 

IC – Segue a meta sim.... 

 

DSC - Eu acho que segue. Torres segue isso de forma muito natural, 

porque ela usa só esses espaços públicos que já é do layout da cidade. 

Mas não sei se há interesse público em manter, ou conhecimento para 
isso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS (Questão 13) 

 

As duas últimas questões construídas para o roteiro de entrevista, 

visam captar dos entrevistados ideias e possíveis soluções de melhorias 

para os espaços públicos, de deslocamento e de permanência, o quais 

foram anteriormente discutidos no processo de entrevista. É chegada a 

hora de lançar ideias, criações, e não meramente criticar o espaço da 

cidade. O papel da reflexão deve chegar a esse destino, caso contrário o 

conhecimento não é aprimorado e muito menos utilizado. Assim, a 

décima terceira pergunta se propôs a conhecer sugestões de melhorias 

para sua cidade. As respostas são descritas a seguir: 

 

IC – Uma comunicação mais eficiente entre gestão pública e seus 

cidadãos 

 

DSC - Uma comunicação mais eficiente entre gestão pública e os 
residentes. 

 

IC – Qualificação dos servidores públicos de todas as áreas, visando 

mais eficiência nos processos da urbe 

 
DSC - Especialização nas diferentes áreas públicas, para que houvesse 

uma pesquisa mais efetiva de formas e obtenção de resultados, trazendo 

pessoas mais qualificadas, qualificando as pessoas presentes, otimizando 

o uso do capital à disposição. Falta um pouco de uma pessoa capacitada 

pensando nisso, o que é melhor do ponto de vista de cada um, mas o 
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melhor também no todo, para o turista, para o administrador, para o 

comerciante, para o fornecedor, para todas as pessoas dentro de todos 
os contextos, ver quais são as melhores possibilidades. 

 

IC – Otimização das estruturas públicas, pessoais, físicas e artefatos 

 

DSC - Otimização das estruturas, tanto pessoais quanto estruturas físicas 
e equipamentos para melhor eficiência da gestão da cidade. 

 

IC – Maximizar a participação cidadã 

 

DSC - Sugiro uma gestão com mais integração à participação popular ... 

sim a participação popular seria fundamental...mas para isso deve haver 
a abertura de possibilidades para que elas possam se apresentar, não um 

jogo muito de cartas marcadas. Acho que tem que incentivar mais a 
participação do público. 

 

IC – Manutenção dos equipamentos e estruturas já instaladas 

 

DSC - A manutenção do que está já, eu acho que antes de tu querer fazer 
uma coisa nova é necessário manter o que já existe. Eu acho que a 

parceria do comércio com a prefeitura é indispensável para a 

manutenção da cidade. É tão simples, o comércio colocando sua placa 
com sua logo dizendo que é responsável pela manutenção daquele 

espaço, faz um rateio do valor e mantém os canteiros, por exemplo. 

 

IC – Investir e manter as praças públicas seguras e confortáveis 

para todas as pessoas 

 

DSC - Investir em praças e tornar os ambientes agradáveis para as 

pessoas, assim, vamos nos encontrar em tal praça, ah! Tu levas os teus 
filhos que eu vou levar os meus e eles vão brincar e a gente vai conversar 

e tomar um chimarrão porque lá é seguro, é tranquilo, tem brinquedos 
adequados para a idade deles. Daqui a pouco, até teria um recreacionista 

na praça pública, nas praças para as crianças sabe? Tinha que melhorar 

as praças, o que é de uso comum. As praças e os parques, eles tinham que 
pensar um pouco na utilização, utilizar mais os espaços. Uma coisa que 

poderia ter são as torneirinhas para lavar as mãos. Bebedouro para as 

crianças beber água potável. Deveriam aproveitar os universitários, de 

educação física, de fisioterapia, para monitorarem as praças, na forma 

de estágios, horas complementares. 
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IC – Prática do benchmarking por parte dos gestores públicos 

 

DSC - Eu acho que a gente tem que copiar as coisas boas dos outros 

lugares. O gestor público tem que viajar, conhecer, conversar... 

 

IC – Arborizar e implantar paisagismo na cidade 

 

DSC - Acho que teria a questão do paisagismo da cidade, de tornar a 

cidade mais agradável, mais bonita. 

 

IC – Qualificar os estabelecimentos no atendimento ao público 

 

DSC - Qualificar os estabelecimentos no atendimento ao público. 
 

IC – Qualificar as vias públicas com ciclovia, calçadas e integração 

aos bairros com transporte público de qualidade 

 

DSC - Implantar ciclovia no perímetro urbano. Tornar agradável 
caminhar, ter caminhadas, por exemplo, hoje saí daqui e fui caminhando 

até o centro, é muito ruim, não tem calçada, para você atravessar a rua 
é muito inseguro. Pensar na integração dos bairros, no transporte 

público. Quanto às ruas, eu acho que o sistema de circulação, muda 

muito, e eles mudam em períodos complicados. Vivem mudando as 
orientações do trânsito no período do verão, sendo que muitas vezes 

quem muda não é quem entende de sistema viário. Deve ter uma pessoa 

capacitada para fazer esse tipo de serviço. 
 

IC – Qualificar a orla urbana com melhorias e implantação de 

novas estruturas 

 

DSC - Na orla, necessita infraestrutura para os usuários da praia, 
colocar mais chuveiros. Onde tem dunas eu faria espaços verdes com 

esporte e lazer... criaria uma bela vegetação ali com espaços de lazer, em 
toda a orla, eu não tiraria a duna, eu pegaria aquelas faixas que tem 

aquela grama horrível que não serve para nada e faria um 

reflorestamento, em toda a orla. E desconcentraria os cinco quiosques 
que tem amontoados nas pontas. Eu espalharia sete quiosques na orla, 

todos padronizados, com uma área de vegetação ampla, muito grande, 

um reflorestamento total daquilo ali, longe um do outro, com uma quadra 

de esporte, com uma área de chuveiro boa. 
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IC – Criar identidade para a cidade por meio do evento ‘Balonismo’ 

 

DSC - Usar o evento para criar uma identidade para a cidade, porque 

com toda a precariedade, o maior festival de balonismo, ainda é o de 

Torres. 
 

IC – Construir um centro de eventos na cidade 

 

DSC - Criar um centro de eventos da cidade. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS (Questão 14) 

 

Finalmente, a partir das reflexões realizadas entre entrevistado e 

entrevistador, julgando-se o tema central da pesquisa, questionou-se se 

eles consideram a cidade de Torres humana e inteligente, cada qual a 

partir de sua experiência e percepção. As respostas apresentam-se, a 

seguir: 

IC – Não, Torres não é uma cidade inteligente 

 

DSC - Não! Não é inteligente pelas respostas anteriores. Seria inteligente 

se tivesse a questão de cuidar das ruas de mão única, não poder 

estacionar no centro, fazer uma campanha forte em cima dos moradores 
(deixe seu carro em casa, tu moras a apenas duas quadras!). Não tem 

inteligência, não tem eficácia, não tem preparo, pró-atividade, não tem 

nada! Acho que é muito deficiente. Acho que os políticos que estão no 
poder são despreparados. Acho que a gestão pública está zero nesse 

quesito de inteligência. Torres? Não! Não vejo como inteligente, porque 
a vocação turística de Torres não é explorada do jeito que eu acho que 

deveria ser. Tem dinheiro para tudo, só que falta planejamento, então, 

Torres não é inteligente. Inteligente eu acho que não é muito, porque 
pensa muito em ganhar dinheiro em período de veraneio, só que não 

trabalha o ano inteiro. Uma cidade que tem tantos atrativos, não é uma 
cidade inteligente a ponto de pegar os atrativos e transformar numa coisa 

boa para a cidade, potencializar os atrativos. Acho que é uma cidade que 

perde muito, muito... Nós temos algumas falhas na questão de 
inteligência, porque nós temos uma praia que tem um potencial 

grandioso, e nós não utilizamos todo ele. Inteligente não! Não! De jeito 

nenhum. 
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IC – Não, Torres não é uma cidade humana 

 

DSC - Humana, não! A cidade está completamente abandonada. Não é 

humana porque você não tem desenvolvimento. Para mim, humano, é 

quando você tem um desenvolvimento, um planejamento da cidade, 
focado no indivíduo, na coletividade. Não vejo isso. Falta um pouco 

ainda para ser considerada uma cidade humana. Há um distanciamento 
muito grande para objetivos eminentemente financeiros, então tu acaba 

deixando de lado essa questão humana! O que eu acho que tira as vezes 

um pouco da característica humana, é a frustração com o mercado de 

trabalho, porque muitas pessoas vêm e percebem isso, onde no verão tudo 

funciona, e no inverno a cidade simplesmente para. Acho que as pessoas 

não mantêm sua autoestima boa com a cidade porque elas encontram 
muita dificuldade no inverno. Humanamente, teria pessoas pra melhorar 

a parte inteligente da cidade, só que não vai para frente porque a gestão 
pública não investe, não vai. 

 

IC – Parcialmente humana e inteligente 

 

DSC - Em partes, humana e inteligente! Eu considero uma cidade 
humana quando se pensa em todos as faixas etárias. Até é uma cidade 

que pensa um pouco nisso, só que falta um pouco ainda para ser 

considerada uma cidade humana. Acho que não é totalmente inteligente, 
pouco inteligente. 

 

IC – Sim, Torres é uma cidade humana 

 

DSC - Acho que sim. Nesse aspecto, sim. Qualidade de vida, sossego, 
tranquilidade. Segurança relativa, eu acho que ainda é uma cidade 

segura, com tudo de pouco que tem na segurança pública, que são outros 

bravos além dos professores, eu acho que é seguro e tranquilo. Humana, 
acho que sim. As pessoas se sentem bem aqui na questão da 

criminalidade. Eu acho que é humana pela receptividade. Acho que as 
pessoas têm vontade de crescer, trabalham, Torres é humana, no sentido 

de que as pessoas se sentem acolhidas. Humana sim, porque ela é 

agradável, é natural. Não tem coisa mais humana que viver em Torres. 
Tu te sente ser humano. Tu não estás numa selva de pedra, diferente de 

Balneário Camboriú. 

 

IC – Torres pode vir a se tornar uma cidade inteligente, com 

criatividade e parcerias 



382 
 

DSC - Acho que se o gestor público não tem recurso, tem que ter 

criatividade, parceria. Tem que correr atrás. Buscar recursos, procurar 
seus deputados, sua base, seus contatos, seus senadores, aquela coisa 

toda. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS (Questão 14.1) 

 

Ao término da entrevista, solicitou-se ao entrevistado, que definisse em 

apenas uma palavra, a cidade de Torres (RS), como meio de conhecer sua 

mais íntima relação com a cidade, seu verdadeiro sentimento acerca da 

cidade. 

  

1.Ultrapassada 

2. Bem-estar 

3. Ótima 

4. Agradável 

5. Bela 

6. Agradável 

7. Paraíso 

8. Maravilhosa 

 

 

8.1.2 Discurso dos atores relevantes – visitantes habitués 

 

8.1.2.1 Perfil dos visitantes habitués entrevistados na cidade de Torres 

(RS) 

 

Na cidade de Torres (RS), foram selecionados também, oito 

visitantes habitués para representar o grupo amostral. Como já justificado 

no Capítulo 5 – Metodologia, em todas as cidades foram priorizadas 

pessoas com nível intelectual relevante (mínimo de terceiro grau 

completo) e profissões heterogêneas para comporem o grupo, incluindo 

obrigatoriamente, arquitetos, professores e psicólogos/médicos. O 

Quadro 11 é apresentado a seguir: 
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Quadro 11 – Perfil dos atores relevantes – Grupo Visitantes Habitués 

(Torres – RS) 
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Fonte: Autora, 2019. 
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Reiterando, as ICs e os DSCs são apresentados em sua forma literal 

(codificados)124, na respectiva ordem das questões elencadas no roteiro de 

entrevista. Nesta seção, o roteiro de entrevista se refere ao grupo 

“Visitantes Habitués”.  

 

QUESTÕES ELEMENTARES (Questão 1) 

 

Como as demais entrevistas, deu-se início a partir das questões 

elementares, ou seja, aquelas que promovem o processo de empatia com 

o entrevistado. Indagou-se se o informante já conhecia a cidade de 

Torres, se possuía segunda residência e quais foram os motivos que o 

levaram a escolher esta cidade para veranear. As respostas são 

apresentadas abaixo: 

 

IC – Período de tempo em que frequenta Torres 

 

DSC - Já conhecia há 25 anos. Eu já conhecia. Na verdade, eu vinha 

muito para Torres na infância com meus pais. A gente percorria todas as 
praias, cada vez que a gente vinha para cá. Uns 35 anos que eu venho 

para cá. Há mais ou menos uns 15 anos. Eu veraneio em Torres há 11 
anos. Já conhecia Torres, frequento há aproximadamente dez anos. 

Desde 2004. 

 
IC – Sim, temos segunda-residência aqui em Torres 

 

DSC - Sim, no bairro Praia Grande. Em 2015 fizemos uma casa no 
condomínio Reserva das Águas e, a partir daí, viemos todos os fins de 

semana, é difícil a gente não vir. Sim, segunda residência, pelo fato de 
ter a segunda casa. Teremos em breve uma segunda residência, 

continuaremos morando em Porto Alegre, mas vamos ter uma casa de 

veraneio aqui em Torres. Sim, possuímos um apartamento. 
 

IC – Torres é uma cidade tranquila, segura, o mar e suas belezas 

naturais são encantadoras 

 

                                                 
124 Codificados, ou seja, a entrevista realizada face a face, gravada em áudio, 

transcrita em texto, metodologicamente formatada por meio do método 

Discurso do Sujeito Coletivo DSC), segundo os preceitos de Lefèvre e Levèfre 

(2005). 
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DSC - Eu sempre gostei de Torres e os meus filhos se apaixonaram pela 

cidade, meu marido também, e a gente acabou comprando um terreno e 
construindo uma casa aqui. Eu considero a melhor praia do litoral do 

Rio Grande do Sul. O mar, a beleza natural aqui das pedras é linda. Nós 

queríamos uma praia mais seletiva, mais tranquila, então nós 
procuramos Torres, não é o mar do Caribe, mas é o mar da nossa Torres. 

Atualmente tenho familiares que residem na cidade, mas a beleza natural, 
encontro com pessoas de grande afinidade, amigos e possibilidade de ter 

um local para descansar são os principais motivos. 

 

QUESTÕES ELEMENTARES (Questão 2) 

 

Questionou-se aos entrevistados, quais eram, em sua opinião, os 

principais elementos de referência (condizentes aos espaços públicos) 

mais aprazíveis na cidade de Torres. Esta questão elencou elementos 

específicos para a escolha do entrevistado, a qual é apresentada, também, 

sob a forma de gráfico: 

 
Gráfico 5 - Elementos de referência citados pelos visitantes habitués na cidade 

de Torres (RS). 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

As ICs e DSCs referentes à mesma questão, são descritas a seguir: 

 
IC – As pessoas para nós são muito importantes 

 

DSC - As pessoas são importantes, pelo menos no grupo em que a gente 

convive. 
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IC – Não temos eventos atrativos em Torres 

DSC - Precisaria de eventos profissionais em Torres, e até ativaria mais 

a nossa hotelaria e toda a cadeia de turismo. 

 

IC – Torres ainda é uma cidade segura 

 

DSC - Por ser um lugar mais interiorano você tem mais segurança. 

 

 

DOMÍNIO: MEIO AMBIENTE INTELIGENTE (Questão 1) 

 

A primeira questão referente ao domínio Meio Ambiente 

procurou conhecer a opinião dos entrevistados acerca da orla 

marítima urbana da cidade. Alguns elementos foram elencados como 

destaque, os quais gerou um gráfico e as DSCs, que são apresentados a 

seguir: 
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Gráfico 6 – Diagnóstico da orla marítima urbana da cidade de Torres segundo 

seus visitantes habitués. 

 
Fonte: Autora, 2019.  
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IC – Há ausência de manutenção dos equipamentos instalados no 

calçadão da orla da Praia Grande, falta planejamento e fiscalização 

 

DSC - A manutenção das calçadas e do calçadão deixa muito a desejar, 

as rampas são muito íngremes e também a acessibilidade, a manutenção 
de calçadas, de rampas. O que atrai os turistas? Tu ter um bom calçadão, 

para as pessoas andarem, caminharem, aqui temos um calçadão que não 
é acabado e tu não pode mexer em nada, além disso, acho que falta 

gestão. A via dos ciclistas é estreita e perigosa. Tem que aumentar o 

calçadão, mas não pode. Tem que ter espaço para circulação. Existe, mas 

as condições não são adequadas. Em alguns pontos tem rampas, mas não 

em toda a extensão da orla. De modo geral, aqui não tem planejamento, 

eles vão fazendo conforme vai precisando. É deficitária, falta 
planejamento há muito tempo e sempre tem justificativa, chegou a verba 

em cima da hora e por isso não foi feito planejamento. Falta competência 
de quem está gerindo. Foram colocados postes e retirado, colocado 

ciclovia e retirado. Tu vês a orla ali pela metade. Dá a impressão que tu 

não tens pessoas competentes em planejamento. Desde que eu conheço a 
cidade é assim, falta vontade, falta ter mais visão, seria importante 

conhecer outros lugares e tem coisas básicas que eles não sabem como 
fazer. Em outros lugares funcionam e não precisa ir longe, ali em Capão 

da Canoa fizeram uma orla organizada, bonita, as calçadas com estilo 

Copacabana e quiosques padronizados, então tu crias um impacto 
bacana sabe, tu crias valorização pela praia. Precisamos de uma melhor 

organização e estrutura da orla, não temos uma ciclovia completa, tu 

abres a porta do carro e bate na bicicleta que está passando, então tudo 
isso aí tem que se pensar. Na orla não temos muitos bancos, até existem 

algumas estruturas, mas poderia ser melhorado para facilitar a 
passagem das pessoas. Não temos infraestrutura nas praias, como bares, 

chuveiros, banheiros, além de ser um local perigoso no inverno. Eu vejo 

muito banco quebrado, lixeiras quebradas. Definitivamente ela não é bem 
planejada, bem pensada, muito deficitária, tem cidades menores, com 

menos arrecadação que são bem mais organizadas. O espaço público tem 
que ser explorado de maneira saudável para beneficiar a todos, um 

calçadão bem iluminado, bonito, falta isso ali e explorar de maneira 

correta. 
 

IC – O impacto ambiental na praia, devido a construção dos molhes 

no rio Mampituba é visível pela movimentação do campo de dunas, 

e irreversível no aspecto ambiental 

 



389 
 

DSC - Nós estamos morando perto dos molhes e percebemos que a praia 

está ficando cada vez menor, porque a areia está avançando e para mim, 
pelos anos que eu tenho de Torres, isso aí começou a mudar nitidamente 

depois que os molhes foram construídos. A areia está assoreando e daí 

há pouco não vamos mais ter mais praia, agora temos um problema 
ambiental e não se pode mexer ali. Percebo que tem conservação e 

acúmulo de dunas, tanto que tu vais observar que diminuiu a faixa de 
praia, pelo vento sul ficou mais longa a Praia Grande e se concentrou 

nas dunas ali nos molhes, isso é um processo natural e também se deveu 

a construção dos molhes. Às vezes se fala em remoção das dunas, mas ela 

é fundamental para não ter avanço da maré. 

 

IC – Torres poderia ter um projeto de integração entre suas praias, 

como uma via interpraias. Temos praias na cidade completamente 

abandonadas 

 

DSC - É uma pena eu não sentir em Torres a integração de suas praias, 

poderia ter uma via interpraias, temos praias entregues às traças. Todas 
as praias poderiam ser melhor exploradas e com circulação de mais 

pessoas. Já houve vários projetos dessa natureza, mas até o momento não 
fizeram nada. Na Praia Grande onde é um local mais frequentado tem 

mais acessibilidade, porém tu sais dali, vai na praia da Cal e não 

encontrada nem uma rampa. 
 

IC – Não há segurança ostensiva nos espaços públicos como as 

praças e parques 

 

DSC - Nas praças a gente observa jovens bebendo, e se você precisar, 
você não vê um policial, não há segurança ostensiva. 

 

IC – As lixeiras existentes estão precárias, destruídas, não há 

reposição e / ou manutenção, como também educação por parte das 

pessoas de modo geral 

 

DSC - Eu sinto falta de lixeiras. As lixeiras existentes muitas vezes estão 

gastas e destruídas e não são repostas e arrumadas, mas penso que parte 
da educação das pessoas também. Na praia tu encontra lixeiras somente 

nos quiosques, mas soltas na praia não tem. O milho, por exemplo, eles 

enterram no ano novo e no carnaval, a quantidade de lixo que fica ali é 

impressionante, eu já fiz ginástica na praia e de repente tu pisa em cacos 

de vidro, o arame da rolha de espumante. Observo muito lixo jogado na 
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praia, faltava melhorar a questão de lixeiras na praia, mas eu observo 

que as pessoas não têm hábitos corretos. Lixeiras com separação de 
resíduos também não existe. 

 

IC – Existe poluição no espaço da orla sim, lixo..., poluição sonora 

 

DSC - Há barulho em excesso, eu acho um crime fazer isso, pois para as 
pessoas que moram aqui é um desrespeito, como é que isso é permitido 

em espaço público aberto? Os moradores ficam de lado...sempre. 

 

IC – Torres não é uma cidade turística, ainda é uma cidade de 

veraneio 

 

DSC - Torres está engatinhando na questão do turismo e para mim ainda 

é uma cidade de veraneio e não uma cidade turística. 
 

IC – Não existe sinalização para as praias, e as existentes não tem 

manutenção 

 

DSC - Algumas praias não requerem tanta sinalização, mas algumas 
praias têm morros, pedras e são mais perigosas, mas as pessoas 

costumam visitar e eu não vejo sinalização dessas informações, deixam a 

desejar. Falta sinalização para as praias, tinham placas anteriormente, 
enferrujaram e nunca mais fizeram nada. Pode ser até que eles coloquem, 

mas as placas de orientação ao usuário vão caindo e acaba ficando 

abandonado. 
 

DOMÍNIO: MEIO AMBIENTE INTELIGENTE (Questão 2) 

 

A segunda questão buscou a percepção de todos os indivíduos 

entrevistados na pesquisa. Reescreve-a na íntegra: - Recentemente o 

litoral sul brasileiro tem sofrido com intempéries naturais nas cidades 

costeiras, como ressacas marítimas, fortes tempestades e erosão costeira. 

Em sua opinião, o que estaria causando estes fenômenos naturais? E o 

que poderia ser “pensado” para minimizar o risco de maiores 

impactos ambientais sobre as cidades costeiras? Os depoimentos 
seguem: 

 

IC – Desmatamento, aquecimento global e campo de dunas que não 

são preservadas 
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DSC - Primeiro é o desmatamento e as dunas que não são preservadas. 

O aquecimento global, a falta de cuidado com o meio ambiente. A própria 
natureza está se rebelando. Eu não posso dizer para ti que daqui à pouco 

não vai ter um tsunami, porque a gente pensa que, sei lá, é só lá na 

Indonésia, na Ásia, mas é, sinceramente, eu acho que o reflexo que está 
tendo no meio ambiente e toda essa questão de lixo e das geleiras, tudo 

isso vai refletir de alguma forma. Acho que também, em algum momento, 
vai chegar esse reflexo aqui. Acho que isso tem um impacto bastante 

grande no que tange a alteração do clima, e por consequência, 

infelizmente, aquilo que a gente vem presenciando, que são, o Furacão 

Catarina, de 2004. Eu acho que isso realmente tem bastante influência. 

 

IC – Medidas de contenção contra as intempéries naturais deveriam 

ser implementadas imediatamente 

 

DSC - Deveríamos ter, como a gente vê no exterior, uma proteção com a 

própria vegetação, como as cercas de contenção. Isso aí protege do vento 

e desses temporais. A gente observa aqui em Torres, que as dunas estão 
diminuindo cada vez mais, eles retiram a areia da praia enquanto limpam 

o calçadão e, ao invés de retornar à areia para as dunas, usam em 
construções. Eu sou a favor das dunas na praia, porque protege. 

Precisamos de árvores (reflorestamento) e a construção das contenções. 

As medidas de proteção precisam ser pensadas, como por exemplo, qual 
o tipo de árvore adequada que ajude a fixar, essas coisas... 

 

IC – Consequência natural da intervenção humana sobre o solo e o 

ambiente natural 

 

DSC - O solo aqui é arenoso, por exemplo, antigamente Torres era um 

banhado, nós modificamos todo o percurso do rio. Nós invadimos o 

percurso do rio. É logico que isso aí vai ter resposta. Então essas 
catástrofes e essas enchentes são previsíveis. E para onde que vai a água? 

Vai para a cidade. Não tem como suportar isso. Não temos árvores. Em 
toda a orla não tem. Isso aí inibe e protege um pouco mais a cidade dos 

temporais. O homem na verdade abusou do que a natureza dispôs, então 

agora a gente está recebendo o troco disso. Não cuidaram do esgoto, não 
se preocuparam com o lixo. Eu acho que também, um pouco, é culpa do 

ser humano. É a questão dos lixos, é a questão do aquecimento global. 

Tudo isso afeta. Há por exemplo despejo de esgotos no Rio Mampituba. 

Muitas vezes aquele fenômeno nunca ocorreu e agora acontece, por conta 
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também da alteração do solo, se mexe no solo, então criam essas 

consequências. 
 

IC – Percebi uma ação interessante na orla que são saquinhos 

plásticos disponíveis para se colocar seu lixo individual 

 

DSC - Eles colocaram um cartaz e embaixo os sacos para as pessoas 
retirarem, para levar para a praia, para seu lixo. Uma campanha! Estava 

ali em cima aquele painel e embaixo o rolo com o saco plástico, 

informando para as pessoas colocarem o lixo ali. Achei bem interessante. 

 

IC – Os hábitos adquiridos com a vida contemporânea têm 

contribuído de forma relevante para a resposta aos impactos 

ambientais 

 

DSC - A própria vida moderna da sociedade, com os descartáveis e que 

não descartamos corretamente. Eu acho que tudo isso ajudou para, no 

fim, acontecer o que está acontecendo agora. Um processo de muito 
longo prazo. E agora nós estamos recebendo o troco dessas coisas que 

não nos preocupamos anteriormente. O mau uso mesmo da praia. Acho 
que a gente, como pessoa que frequenta o local, não cuida. Digo nós, 

como um todo. 

 

IC – No Brasil não temos fiscalização, ou ela é muito falha, morosa e 

ineficiente 

 

DSC - Coisa que nós não temos muito é fiscalização. A gente tem muitas 

leis, mas nós não temos quem cuide delas. Há leis e verbas, mas falta 
fiscalização para saber se estão cumprindo ou não. 

 

IC – As atuais e futuras gerações estão mais atentas e preocupadas 

com estas questões ambientais 

 

DSC - Eu acho que as novas gerações estão se preocupando bastante já, 

com este tipo de coisa. Eu por exemplo, tenho três netos, um de seis e 

meio que mora aqui e que faz parte, por exemplo, do grupo do projeto 
Praia Limpa. Ele vai lá e ajuda. Em casa todo mundo fala e as crianças 

vão se conscientizando. Então eu acho que essa geração, essa gurizada 

aí de dez, de quinze anos também, já vem com uma outra visão. Eu acho 

que a escola também está começando a se dar conta dessas coisas. A 

atual geração certamente tem mais atitude. Por que eles chamam a 



393 
 

atenção da gente. Os meus chamam atenção se eu faço uma coisa que 

não está correta. Então eles dizem: “Ah, vó não é certo fazer assim”. 
 

IC – Deve-se dar mais atenção aos cientistas e pesquisadores que 

investigam causas semelhantes como esta, sem pretensões políticas 

ou financeiras, como parte integrante de um sistema de governança 

 

DSC - Ouvir mais as pessoas locais, as pessoas que estudam pra isso, as 

pessoas interessadas, pessoas como tu que está fazendo essa pesquisa de 

doutorado. Esses trabalhos de pessoas que são assim, despretensiosas de 

interesse financeiro e políticos também. Selecionar uma gama de pessoas 

locais para continuar um estudo como esse que já está sendo feito, e 

preservar isso aí, fazer parte de qualquer governo. Porque entra um 
governo e sai outro governo, umas coisas continuam e outras ficam meio 

que abandonadas. E aí, todo projeto, todo serviço que as pessoas se 
dedicam, vai pelos ares. Então tem que selecionar pessoas que não 

tenham interesse político e financeiro e que tenha uma política contínua. 

Isso é básico. Sem interesses. Eu acho que tem toda a questão de 
educação de base. Eu considero uma obrigação dos gestores públicos, a 

preparação de um programa preventivo e havendo necessidade de 
aplicação ostensiva no que tange a proteção da população mais 

vulnerável. A preservação da cidade, das pessoas, do bem-estar e do meio 

ambiente deve ter plano preventivo e de contingência, porque a gente não 
sabe que tipo de dimensão pode ter uma catástrofe natural. 

 

IC – É devido a uma série de elementos como poluição, péssima 

gestão de resíduos, má gestão das cidades 

 

DSC - O aquecimento global e a situação pela qual o planeta tá 

passando, o excesso de carros, a poluição da atmosfera, o excesso de 

resíduos que a sociedade gera, a péssima gestão desses resíduos. Nas 
cidades grandes a gestão é muito ruim, nas cidades pequenas é pior 

ainda. O excesso de lixo que vai parar no mar em função dessa má gestão 
dos resíduos. Não me refiro apenas à gestão pública, manejo público do 

resíduo, mas do manejo individual também, do resíduo. As pessoas não 

estão preparadas para isso. Um aspecto bem importante, em minha 
opinião, é esse manejo dos resíduos que acaba parando no mar. Além de 

parar no mar, tem toda a questão do esgoto, do pluvial e do cloacal, que 

nem todas as cidades têm tratamento. As cidades grandes já não têm cem 

por cento, as pequenas têm muito pouco tratamento, e separação desse 

esgoto cloacal e pluvial com tubulações estragadas, precárias. Todo esse 
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resíduo acaba escoando no mar. Não tem como evitar, isso vai parar no 

mar. Então, isso também entope os esgotos, faz com que a água retorne 
para as calçadas, entre nas casas, e essa água que volta, volta toda com 

resíduos de fezes humanas e de animais, e contamina o ambiente, 

contamina os animais e contamina as pessoas. Hoje tem muito, muito lixo 
na beira da praia e isso tudo tem um reflexo. Eu acho que a gente já ouve 

falar isso há muito tempo, mas, é trabalhar em cima disso, em função das 
crianças. É um negócio que tá acontecendo agora, mas é como se agora 

fosse o pingo, aquele último pingo. Estourou, sabe? É muito carro, muita 

construção, muito tudo. A péssima gestão com relação a questão de 

recursos naturais, aquecimento global, política de industrialização, não 

só brasileira como internacional. 

 

IC – A quantidade excessiva de veículos circulando nas cidades com 

emissão de gases ininterruptamente 

 

DSC - A organização das vias para a circulação de veículos na cidade é 

um problema, porque uma cidade turística costeira, ela tem um período 
do ano que tem seus moradores, e durante esse período a cidade vai 

receber um impacto derivado da circulação de automóveis. Mas nas 
épocas de veraneio, a cidade triplica ou quadruplica, e acaba exaurindo 

a capacidade que o ambiente tem, que as árvores têm de contornar toda 

essa situação e que acaba acontecendo uma overdose de gases sendo 
lançados no ambiente. Isso com certeza aumenta a temperatura do local, 

afeta a camada de ozônio, gera ondas de calor e, com certeza, em época 

de muita população, quando a cidade não tem capacidade para isso. 
 

IC – A verticalização dos edifícios a beira mar é um impacto 

extremo ao meio ambiente e à saúde pública das pessoas e, também, 

da própria cidade 

 

DSC - Outra questão muito importante que eu penso para a cidade de 

Torres, é a questão do Plano Diretor. Fico impressionada com a 
quantidade de prédios que essa cidade tem. Tem prédios de vinte andares 

praticamente na beira da praia, muito próximos do oceano. Isso altera 

toda a circulação de ar, de vento. Isso interfere também até na fauna, nos 
animais, nas aves que circulam muito próximas do oceano. Então, eu 

acho que isso é uma coisa bem crítica, e não é só em Torres. Se a gente 

for passar, andar pelo litoral, a gente vai ver que Capão da Canoa está 

lotada de prédios, Xangri-lá e, de maneira desorganizada. Eles tão 

amontoados num canto da cidade, e nas regiões periféricas a gente vê 
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muito mais casas do que prédios. A gente percebe que a cidade cresceu 

de uma maneira desorganizada. Isso afeta a questão do esgoto cloacal e 
pluvial, na questão da circulação de ar, na fauna, no tipo de animal que 

se vai ter aqui. E aí não tendo os animais predadores naturais, tu começas 

a ter outros animais não desejáveis. Aumenta a proliferação de ratos, 
baratas e tudo mais, na cidade. 

 

DOMÍNIO: GOVERNANÇA INTELIGENTE (Questão 3) 

 

A terceira questão trata sobre a preocupação da governança 

pública para com as pessoas e espaços públicos da cidade, no que se 

refere à qualidade de vida urbana. Os depoimentos são expostos a 

seguir: 

 

IC – A gestão pública não se preocupa nem um pouco, a começar 

pelo estado de conservação das ruas e calçadas 

 

DSC - Não. Nem um pouco. Eles não plantam nada durante o ano. Eles 
não enfeitam nada e se não é o comerciante se reunir para arrumar um 

pouco a cidade, não proporciona nada disso. Bom, em se tratando de 
cuidado com as ruas eu acho péssima a administração. A gente sai de um 

buraco para cair em outro. Então nisso não é cuidado nem em momento 

algum do ano. Porque tem muitas cidades litorâneas que chegam perto 
do verão e eles capricham, eles passam asfalto, fazem e acontecem. 

Então, aqui, não existe preocupação em momento algum. A gente 

frequenta muito a cidade e isso eu acho muito ruim. O trânsito, péssimo. 
A outra coisa que não tem cabimento são os alagamentos. Isso é outra 

coisa que é inadmissível. Isso eu acho, assim, imperdoável para uma 
gestão que não se preocupa com esse tipo de coisa. As pinturas das pistas 

também que não tem a marcação da faixa de pedestres. Isso é uma coisa 

muito desagradável, porque se tu tens ela bem pintada, também chama a 
atenção para o próprio motorista. Existe uma rótula na cidade de Torres, 

que eu acho que é só na cidade de Torres que existe no mundo. Uma 
rótula que ela não é no centro. Eu nunca vi em lugar algum uma rótula 

daquele jeito. É no meio de um cruzamento! Então é uma coisa absurda 

aquilo ali. São coisas que eu nunca tinha visto uma coisa igual. Não 
mesmo. É muito buraco nas ruas. Não, a gestão pública não se preocupa. 

No período de experiência de dez meses que eu tenho convivido aqui, eu 

não consigo enxergar essa preocupação com a qualidade de vida das 

pessoas. 
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IC – A acessibilidade na cidade de Torres é praticamente inexiste 

 

DSC - A acessibilidade está deixando muito a desejar. Aquilo ali não é 

acessibilidade na minha maneira de ver, os carros param quando a gente 

vai atravessar, mas para o ciclista não tem ciclovia. Em épocas de 
movimento não tem como andar pela calçada, nem pode andar pela 

calçada de pedestres. A gente percebe que muitas pessoas vão trabalhar 
de bicicleta. Por exemplo, eu estou hospedada em um hotel, e eu vejo que 

várias funcionárias chegam de bicicleta e sempre saem de bicicleta. Eu 

ainda não tive coragem de pegar o carro e ir para a cidade sozinha, 

porque eu acho o trânsito meio caótico. Eu acho as placas muito 

estranhas. Talvez seja um sistema diferente daquele que eu esteja 

acostumada. Mas as ruas são estreitas, tem muitas rótulas, algumas até, 
nem sei para que servem, porque tem umas que me parece que não tem 

nem um tipo de serventia. Eu tenho medo de bater em alguém ou alguém 
bater em mim. Eu fico com medo de sair. Falta um estudo de uma 

engenharia. Nem sei nem de que tipo de engenharia. Engenharia de 

trânsito com um estudo para melhorar o fluxo dos carros e ver o que se 
pode fazer, porque eu acho meio caótico. Imagina uma bicicleta, ali no 

meio daquilo tudo, várias motos circulando também. Eu acredito que é 
muito deficitário, precário, eu acho que às vezes coisas fundamentais e 

básicas faltam, de acessibilidade. 

 

IC – Percebo que em muitos países há uma preocupação e atenção 

com a acessibilidade, desníveis de calçadas padronizadas com as 

ruas 

 

DSC - Agora em Andorra eu observei que eles se preocupam muito com 
isso, então a calçada e a rua praticamente estão no mesmo nível. É uma 

obra feita para evitar acidente, porque as vezes tu vem caminhando e cai 

no cordão da calçada, qualquer pessoa está sujeita a um acidente. As 
calçadas são perfeitas e é uma coisa que a gente não tem aqui. 

 
IC – O Parque da Guarita, entre outros espaços de permanência, 

parecem estarem abandonados nesta questão de infraestrutura 

 

DSC - O Parque da Guarita é lindo, lindo e está atirado. Não tem nada. 

As pessoas vão lá, deixam lixo... Tu vais no Morro do Farol ou mesmo no 

Parque da Guarita. Como é que sobe? Com que escada? Não tem! Então 

assim, o que que deveria ser feito? Deveriam de fazer a escadaria, 

corrimão, para as pessoas poderem usufruir de um lugar belíssimo. Um 
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mirante lá em cima, uma coisa bonita para as pessoas apreciarem.... está 

tudo de qualquer jeito. Deveria ter lixeiras ali também. Deveriam fazer 
um caminho com asfalto, com pedras ou madeira, uma coisa assim que 

fosse mais adequado para as pessoas poderem usufruir lá em cima. É 

essa a parte que eles não estão cuidando do turismo, os detalhes que 
fazem toda a diferença. Nós temos uma escadaria no Morro da Guarita 

que os degraus são irregulares. Isso não é uma coisa que tu os vês 
preocupados com isso. O turista é mal atendido aqui. Eu acho muito mal 

atendido. A gente não houve falar porque não é divulgado, mas muitas 

pessoas observam, se o cara virar o pé ali ele vai parar lá embaixo. Então 

não tem esse cuidado de querer dar segurança para o turista e nem para 

o morador, para quem reside aqui, porque eu frequento bastante o 

Parque da Guarita e eu não vejo essa preocupação. 
 

IC – Precisaríamos ter mais segurança, fiscalização e capricho nos 

espaços públicos de permanência 

 

DSC - Eu acho que deveríamos ter mais segurança, mais fiscalização nos 
espaços públicos. Não temos uma praça boa, bonita com infraestrutura 

para as crianças, idosos. A Lagoa do Violão é um diamante jogado às 
traças. Na Lagoa do Violão a calçada está horrível, fizeram uma ciclovia 

que é uma piada, fizeram um ginásio que foi desmanchado em seguida e 

agora estão tentando terminar uma praça que não se termina nunca, tem 
uma praça do outro lado que as pessoas nem frequentam, um espaço mal 

aproveitado, tem um comércio ali no entorno, mas ali poderia ser lindo. 

Tem pedalinho, mas mal aproveitado. 
 

IC – O pouco que a gestão faz ainda é de improviso, em cima da 

temporada de verão 

 

DSC - Perto do início do verão, que foi em novembro, eles mudaram a 
mão de ruas importantes. Eu acho que deveria existir a contratação de 

alguém especializado nisso, e fazer um trabalho genérico na cidade sobre 
o trânsito. Porque isso é muito desgastante e tu fica muito insegura para 

dirigir. A gente não se sente acolhido. Tu gostas dessa cidade, tu queres 

preservar, tu queres trazer mais pessoas para a cidade, mas desanima um 
pouco. Acho que todo mundo que está aqui quer ser bem recebido, quer 

estar num lugar que seja bom de viver, que tenha qualidade de vida. Tem 

qualidade de vida porque Torres é uma cidade muito bonita, agora, tipo 

assim, manter isso eles não mantêm. Acho que eles se preocupam mesmo 

é com o fator de chamar turista, ter movimento na cidade. Eles não se 
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preocupam em: ‘Bom, vamos chamar, mas vamos modificar, cuidar de 

ruas, avenidas, esgotos. Cuidar de tudo isso, e aliás, quando aumenta a 
população, tem mais esgoto, mais poluição. Eles não têm uma 

preocupação com isso. 

 

IC – Em relação às praças, até estão razoáveis 

 

DSC - Em termos de praça, eu acho que estão razoáveis. 

 

IC – Uma atitude positiva que observo aqui em Torres é o respeito 

dos motoristas pelos pedestres que utilizam as faixas 

 

DSC - Eu já percebi aqui uma coisa positiva é que são as pessoas 
respeitarem as faixas de pedestres. Os motoristas respeitam as faixas. Já 

vi isso e fiquei bem satisfeita com esse tipo de comportamento. Isso já é 
uma mudança de consciência.  

 

IC – O que falta à gestão pública é planejamento e visão 

administrativa da cidade como um sistema complexo e 

interdependente 

 

DSC - Eu acho que são determinadas coisas que tu não precisas de muito 

dinheiro. Tu precisas é de planejamento e visão administrativa. Se eu não 
sei bem fazer determinadas coisas, eu tenho que me cercar de pessoas, de 

profissionais que sabem fazer. De repente tu vai ter que pagar um pouco 

mais para esse profissional, mas ele não vai te dar retrabalho. Por 
exemplo, não tem lixeira na orla toda, não tem sinalização. Então eu acho 

que a cidade em si não se preocupa, a gestão, neste caso. Não se 
preocupa com o turismo. Não se preocupam com o manter e preservar. 

Cidades menores e lugarzinhos que não tem até muito turismo e tu vê 

praças até bem mais elaboradas que aqui. Torres é uma cidade linda e 
mal organizada. Torres com todo esse potencial e não consegue explorar. 

Aqui não precisa de grandes investimentos porque o mais importante que 
são os atrativos naturais já existem, basta apenas ter vontade e fazer. 

 

IC – O interesse próprio, financeiro e político sempre predomina na 

gestão púbica das cidades 

 

DSC - Há muito interesse por parte dos gestores públicos, muito interesse 

próprio, interesse político, interesse financeiro. E ainda, Torres fica à 

mercê disso aí. Torres e outras cidades...isso é um conjunto de muito 
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tempo, das pessoas certas para fazerem, precisamos de pessoas 

competentes, muitos ocupam cargos públicos e não tem a formação 
adequada em sua função. Aqui em Torres sempre foi um conjunto de 

coisas, mente fechada, tudo poderia ser melhor aproveitado, a iniciativa 

privada também não toma ações, mas tem que andar junto com a gestão 
pública. 

 

IC – Sim, eu percebo essa preocupação com os visitantes 

DSC - Eu percebo certa preocupação com o visitante, a gente percebe 

que os lugares que tem maior circulação de turistas, os cordões estão 

pintados, tem sinalização, aquele mínimo... Nos canteiros, a grama está 

cortada, não se vê mato crescendo na região central da cidade. A orla 

está, de certa forma, organizada. A gente não vê acúmulo de lixo. Mas, 
assim..., são coisas mínimas, ambientes pontuais e coisas mínimas. Acho 

que tem uma certa preocupação com o turista, até porque o turista vem 
melhorar a condição econômica, trazer dinheiro para a cidade. 

 

IC – Na periferia o descaso é muito grande, são realidades 

antagônicas 

 

DSC - Se a gente começa a andar pela periferia, a gente percebe que está 

tudo esburacado, que tem mato crescendo, na periferia, a gente vê que 

não há organização nas construções. A gente vê as casas amontoadas, 
umas em cima das outras, as calçadas não têm acessibilidade para as 

cadeiras de rodas. Nesse tempo de convivência, eu percebo bastante 

descaso, com a forma de manutenção de calçadas, de corte de grama, de 
pintura, de investimento... principalmente naquela parte da cidade que 

fica mais na periferia, não no centro. Acho que isso é bem significativo e 
deveria ser um tópico a ser bastante observado por parte dos gestores. 

 

DOMÍNIO: GOVERNANÇA INTELIGENTE (Questão 4) 

 

A quarta questão refere-se ao art. 2o do Estatuto da Cidade diz que: 

“A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana [...]. Uma de suas 

diretrizes prevê: XII – proteção, preservação e recuperação do meio 

ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, 

artístico, paisagístico e arqueológico. Fora indagado aos entrevistados 

se, em sua opinião, eles percebiam a prática desta diretriz na cidade. As 

ICs e DSCs foram: 
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IC – Não, não há preservação e nem valorização do patrimônio 

histórico, ele está praticamente esquecido e abandonado na cidade 

 

DSC - Não. Eu acho que pouco restou da cidade histórica de Torres, tu 

vais no posto de informação turística e o pessoal não sabe informar nada. 
O pessoal está despreparado para poder te orientar, muito menos a nossa 

história. Aquelas casas que haviam ali na rua Picoral, eles estão 
destruindo..., ali deveria ser tombado. Eles não preservam!! O brasileiro 

não preserva nada da história, aí a gente vai para a Europa e tudo é 

lindo...Eu nunca fui (em Parati – RJ), mas é uma referência (de cidade 

histórica, turística e de praia). A própria prefeitura (de Torres) que se 

deslocou do centro histórico foi uma insensatez. A prefeitura foi para um 

local que não é o ideal, aquilo ali é um local de turismo. Ficou um 
movimento, trânsito de pessoas e carros. Bom, trocaram de lugar, não 

interessa o motivo, mas ali tinha que ficar por ser um prédio histórico. 
Aquele prédio ali, foi jogado, jogado, jogado... Estava entregue às traças, 

mas ali é que era o ambiente de restaurar e instalar definitivamente a 

prefeitura municipal. Conservar aquelas casas ali também, bem perto da 
igreja. Então, aquela rua toda que vai para a Praia da Cal, é tradicional, 

aquilo ali é uma beleza, mas dinheiro e pessoas interessadas é o que eu 
acho que não temos. Tem as dificuldades, mas também tem que eleger as 

prioridades. É a vida da cidade. É a história. Torres é uma cidade muito 

antiga. Todo o nosso litoral foi colonizado por portugueses. Os 
açorianos, lá por volta de 1800, mas antes dos açorianos, outros 

portugueses já vieram em 1700. Torres é uma cidade histórica, com 

prédios lindos. Dom Pedro passou por aqui. E não tem cuidado. A gente 
vê que alguns são reformados, mas não restaurados...Eu passei na frente 

de um ontem, e o prédio está caindo... A igreja está cuidada, mas tem 
tantos outros prédios históricos...naquela rua. Eu acho que o patrimônio 

histórico está um pouco descuidado. Eu acho que a prefeitura tinha que 

ter um olhar mais voltado para isso e, é uma pena porque é a história da 
gente. O patrimônio histórico, com a história das casas, e o patrimônio 

cultural está se perdendo um pouco. Não tem nenhum resgate histórico. 
Não sei nem se tem museu aqui nessa cidade. Não tem Terno de Reis, não 

tem nada. Talvez não tenha nem curadoria, o museu. Com essa perda de 

patrimônio histórico tangível, se perde muito do patrimônio cultural. A 
gente não conhece a colonização e os traços da colonização portuguesa 

e dos escravos como a gente consegue ver em outras cidades, até menos 

desenvolvidas. Parati é um exemplo, é lindo. Torres poderia ser também. 

Tem tudo para ficar, mas... O pouco que eu conheci da história de Torres, 

é lendo os livros de história de Santo Antônio da Patrulha, que é a cidade 
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de origem da Luciana (minha esposa). Acho que quando se valoriza a 

história, tu consegues criar na população ou no visitante aquela ideia de 
preservação, de valorização. Eu não vi nada disso, infelizmente... Não, 

porque tu não tens a preservação da identidade histórica e cultural da 

cidade. Mesmo no marco zero da cidade não é padronizado, não tem 
organização, não foi algo pensado. Não é conservado e não tem essa 

preocupação e não é uma rua que tu passas e vais perceber que tem esse 
marco. Não se valoriza isso, nunca foi criado um plano para isso. As 

casas antigas da cidade, que são particulares, essas construções não tem 

nenhuma contrapartida por parte do governo municipal e tu vai obrigar 

o dono desse imóvel a fazer a restauração ou mesmo a ampliação da obra 

nesses imóveis? Não né? É complicado isso! 

 

IC – Torres tem mudado seu padrão de turistas nos últimos anos, 

substituindo literalmente a qualidade pela quantidade 

 

DSC - Antigamente existiam muitas casas em Torres e eram selecionadas 

as pessoas que frequentavam a cidade, digamos que era mais elitizada. 
Agora ela está trocando a qualidade pela quantidade. A começar pelos 

ônibus que chegam em qualquer lugar. Isso aí não deveria acontecer. 
Eles querem volume de pessoas e não estão preocupados com a 

preservação. Não, muito pouco. A minha resposta seria não! 

 

IC – Torres está, pouco a pouco, perdendo sua qualidade e trazendo 

descontentamento para os visitantes habitués, pela visível falta de 

cuidado com a cidade 

 

DSC - Tu pagas um imposto altíssimo. E a resposta que tu tens? O que 
tu tens de benefício? Nada... Nada... As ruas esburacadas, as calçadas 

estragadas, à beira da praia é um horror. Então, o que te sobra? Muito 

descontentamento. Vem esse pessoal passar o dia na cidade, destrói o que 
já não está bom, entram no seu ônibus e vão embora. Deixam lixo, deixam 

as coisas estragadas, quando eles não passam destruindo o caminho. 
Acaba sendo, beira de praia, carnaval. A gente sai na rua e escuta as 

pessoas ouvindo funk nos carros. E, é isso que a gente tem visto. Não tem 

uma manifestação folclórica. Preservação até que sim. Tem lugares que 
são considerados intocáveis, mas eu acho que eles não têm essa questão 

de cuidado e de segurança com os locais turísticos, a gente não nota isso. 

Tu vais subir no Morro da Guarita, os degraus são todos irregulares, não 

tem proteção, não tem guarda-corpo, as escadas são superperigosas. 

Tanto que eles informam com placas que há risco ali, tem local que é de 
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risco o acesso. É o lugar mais bonito de Torres e todo mundo quer ir, mas 

também não tem segurança, então já tem placas dizendo que caso tu 
subas, tu sabes que é risco. É arriscado. Acho que Torres não tem esse 

cuidado não, é bem deficitário. Tu não vês uma manutenção, um cuidado. 

Não tem. 
 

IC – Deveria haver um local na cidade para o estacionamento dos 

ônibus de turismo fretados, que fosse distante do centro da cidade 

 

DSC - Eu acho que aqui em Torres deveria ter um local para estacionar 

os ônibus, um dindinho para trazer o pessoal mais distante ao centro e as 

praias e até limitar o número de ônibus por dia. Tu limitas e ali já tens 

um dindinho, ou vans, e já os leva para um local apropriado. Estabelecer 
um local de estacionamento dos ônibus longe do centro. 

 
IC – Percebo falta de educação, orientação e conscientização das 

pessoas que frequentam as praias e a cidade 

 

DSC - Hoje fomos a praia ao meio dia e notei que não estava tão suja. 

Mas tem gente que frequenta e vai largando lixo e daí a gente vai 
catando... Então nós sempre levamos saquinhos para   pegar o nosso lixo 

e o lixo dos outros. Mas melhorou bastante.... Os uruguaios, os 

argentinos são muito, muito, muito relaxados. Falta talvez uma 
orientação, uma educação para melhor valorização desses espaços que 

a natureza nos brindou. Sim, eu acho importante (a educação turística). 

Quem sabe investir em locais em que se possa conhecer o potencial, e a 
partir daí criar uma orientação no sentido de como ele deve ser 

preservado. Eu acho que falta muito isso, para quem tem filho, 
principalmente, tu explicas melhor como nós chegamos aqui hoje, e como 

devemos fazer para preservar, para que os filhos deles também tenham 

essa mesma oportunidade. Eu não vi nada parecido aqui, zero, zero, zero, 
zero, zero, zero. A igreja daqui é uma igreja bastante antiga, sabendo que 

Dom Pedro passou por aqui, porque não se criar uma orientação, uma 
valorização da história local. 

 

IC – Observo que a preservação dos recursos naturais ocorre sim, a 

exemplo do Parque da Guarita 

 

DSC - Sim. Muito pouco. Muito pouco. Tem o parque de Itapeva que eu 

acho preservado e existe essa preocupação. O Parque da Guarita 

também. Eu não sei se ela é a ideal, mas acho que isso faz parte das 
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diretrizes mesmo da gestão. Paisagístico, eu acho que a gente tem mais 

as belezas naturais. Quando tu sobes lá no Morro do Farol, tu não vês 
que tem as dunas lá de trás? Aquilo lá é intocável, ninguém pode entrar 

lá. Eu acho que está correto, mas eu fico pensando o seguinte: como no 

Nordeste pode, e aqui não pode. Se é não, é não, mas eu acho que deveria 
ser para todos! 

 

IC – Percebo que os esforços da gestão municipal se fazem em 

determinados momentos do ano, e são muito pontuais 

 

DSC - Não. Acho que fica muito restrito a determinados grupos, 

determinados momentos, tipo o Balonismo. E depois a coisa cai, ou seja, 

a cidade perde vida. Então tinha que manter isso aí. 
 

IC – Sinto falta de uma melhor integração entre a gestão pública e a 

sociedade civil / comunidade para promover os interesses da 

coletividade 

 

DSC - Tem várias coisas que eu sinto que se a gente não procura a 

prefeitura, a prefeitura não procura os moradores. Então eu acho que 
precisava ter uma integração maior. Uma participação maior, uma 

participação contínua entre ambas as partes. Eu, por exemplo, moro em 

Porto Alegre, dirijo a Associação dos Condôminos da Praça João Neves 
da Fontoura, conhecida como ‘Quatro Praças’ desde 1996. Temos uma 

diretoria, mas não tínhamos alguém, assim, que morasse em Torres e 

fosse uma pessoa bem atuante. Faz uns três anos que a nossa vice-
presidente mora aqui em Torres. E ela tem me ajudado bastante. Em 

vários momentos, isso é fundamental. 
 

IC – Os espaços públicos da cidade não se restringem apenas à 

Guarita, há de se divulgar e cuidar mais das praças da cidade 

 

DSC - Eu sinto que a divulgação dos espaços públicos como o nosso (a 
Praça João Neves da Fontoura), poderia ser maior. Lógico que a 

característica aqui de Torres é a Guarita, e a Guarita vai ser para 

sempre. E todas aquelas rochas ali, eu respeito demais, mas há outras 
coisas que também atraem turistas, como as nossas praças. A gente sabe, 

e quem fica aqui mais tempo do que eu, sabe que, noivas tiram fotos ali. 

Meninas de 15 anos. Crianças até fazem umas brincadeiras ali. É a coisa 

melhor do mundo a gente ver as pessoas usando com as suas cadeirinhas, 

sentadas no banco, embaixo das árvores. Aquilo ali é um orgulho. Aquilo 
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ali, a gente quer ver mais pessoas. É um espaço que também faz parte de 

Torres. Ver as pessoas dando vida àquele verde, é isso que a gente quer. 
Não tem investimentos no paisagismo da cidade. A beleza natural da 

cidade é riquíssima. Eu acho que isso deveria ser muito mais trabalhado, 

divulgado, difundido. Eu acho que deveria ter mais uma comunicação, 
tanto com os turistas, quanto com as pessoas que circulam pela cidade, 

de orientação. Até da própria valorização. 
 

IC – Não, o lixo abundante e o descaso com as praias demonstram 

que não há nenhuma preocupação com o meio ambiente 

 

DSC - Não, em meio ambiente natural, eu acho que o descaso com as 

praias já mostra que não. Onde o esgoto vai parar? Onde o lixo vai 
parar? Ali, o Morro da Guarita, tu não vês um movimento de proteção, 

tu não vês. Eles (a gestão pública) não estão preocupados nem em manter 
e nem em preservar o meio ambiente. Muito menos em Torres, que 

existem paisagens que são, realmente, muito bonitas. 

 

DOMÍNIO: MOBILIDADE INTELIGENTE (Questão 5) 

 

No quesito mobilidade urbana, fora questionado aos entrevistados, 

como eles percebem a qualificação das ruas na cidade, especialmente 

as vias lindeiras e avenidas. Como meio de facilitar a percepção dos 

mesmos, elencou-se alguns elementos para avaliação. As ICs e DSCs são 

as seguintes: 
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Gráfico 7 – Qualificação das ruas da cidade, sob a ótica dos visitantes habitués. 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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IC – A acessibilidade da cidade é precária, sem nenhum 

planejamento 

 

DSC - Há rebaixamento, mas não é o adequado, ele é muito íngreme e 

um cadeirante sozinho não vai conseguir subir ou descer da calçada, e 
além de tudo, ele afunila e tem toda a sinalização inadequada, então fica 

uma coisa misturada. 
 

IC – Os alagamentos são constantes em dias chuvosos, e trânsito fica 

caótico 

 

DSC - Não, é só alagamento, não só o trânsito fica caótico, como o 

pedestre totalmente em perigo e as vezes ele tem que dar uma volta para 
depois dar continuidade ao seu trajeto. Uma chuva muito forte alaga toda 

a cidade em questão de minutos. Eu acho que pelo crescimento que 
Torres tem tido, quanto a parte de imóveis e tudo, eles não estão fazendo 

o escoamento correto, porque não é possível e cada vez mais está pior 

essas enxurradas. Eu peguei um dia de chuva aqui, em alguns poucos 
minutos alagou tudo, eu estava em um hotel e fiquei com muito medo. O 

trânsito de pedestres nas calçadas, os banheiros químicos estavam bem 
em cima das calçadas e não tinha como passar, tinha que fazer a volta. 

Tem várias ruas que transbordam, as bocas de lobos, dá enchente e fica 

complicado e inclusive entra água dentro das lojas e eu acho que a 
prefeitura não é preocupada com isso. Eu acho que alaga tudo, dá 

engarrafamento, tem muita água então o trânsito flui mais devagar. Tem 

uma problemática também ligada à muitas zonas de alagamento, de 
buracos que se formam, hoje tu tens ali problemas de escoamento, 

atrapalha e impede o deslocamento, tem zonas de formação de 
alagamentos bem complicados, tu pegas ali atrás do Posto Pit Stop e da 

Academia Mega Fit, virou um lago ali. 

 

IC – As vias de tráfego na cidade foram alteradas e ficaram 

praticamente intransitáveis 

 

DSC - Desconsiderando os buracos, as ruas são seguras, inclusive as 

mudanças que fizeram no trânsito, piorou demais a circulação, trancou 
vias... Agora estão fazendo as rótulas e elas ficaram muito grandes. Eu 

acho que a forma como a administração pública gere a circulação de 

trânsito em Torres é de péssima qualidade. Tanto é que quando tu queres 

te deslocar dessa parte periférica da cidade, onde nós estamos, para o 

centro, em final de semana ou em dias de grande movimento, tu és 
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obrigado a utilizar vias alternativas, que não seja a principal. E elas são 

de péssima qualidade. Além disso, há muita imprudência nas ruas. Os 
motoristas são mal-educados no trânsito. 

 

IC – Não há ordenamento e nem manutenção na cidade em relação 

a qualificação das vias, passeios e mobiliários urbanos 

 

DSC - Está meio desordenado o crescimento da cidade. Eu acho que não 

há uma gestão no que tange a circulação de veículos e de pessoas. Isso 

deve ser trabalhado de maneira profissional e não amadora como eu 

percebo. Existem muitos buracos e há muitos anos, são buracos fundos e 

você tem que desviar sempre, faltam bancos. No centro comercial tem 

poucas árvores. As lombadas têm que ser pintadas se não dá acidentes, a 
coisa é feita e eles largam. Torres está ficando como Porto Alegre, muitos 

buracos. Os reparos são péssimos, tem que planejar e refazer com 
qualidade, parece um legítimo tapa buraco para o verão e no inverno é 

pior, parece que é só para quebrar o galho para o verão mesmo, mas 

nunca algo bem feito e bem pensado. 
 

IC – Lixo nas ruas da cidade é bem visível 

 

DSC - Nas praças eles colocam resíduos de árvores e este ano eles 

colocaram aquelas caçambas e as pessoas colocam de tudo, tem até sofá. 
 

DOMÍNIO: MOBILIDADE INTELIGENTE (Questão 6) 

 

Na sexta questão, fora questionado acerca das cidades que aderem 

à implantação de ciclovias contínuas e com infraestrutura adequada para 

incentivar a população a mudar seu padrão de uso do tráfego urbano – do 

automóvel para a bicicleta. No caso da cidade de Torres, fora levantada 

esta demanda junto aos entrevistados. As ICs e DSCs foram a seguintes: 

 

IC – Muito favorável à implantação de ciclovia. É uma tendência 

das cidades. 

 

DSC - Sim. Eu sou favorável, se as ruas tivessem essas ciclovias acho 
que seria muito bom. Eu sou favorável às cidades que estão adotando 

esta sistemática. Eu vejo que pode ser bom, saudável. Eu vejo as ciclovias 

muito pouco usadas, e a ciclovia tem que ser usada. É uma grande 

estratégia para diminuir a circulação de veículos em primeiro lugar, 

pensando no impacto ambiental da circulação de veículos, e eu acho, 
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também, que é uma maneira das pessoas conseguirem se deslocar de 

maneira mais rápida e mais fácil. Se tu consegues ter uma ciclovia que 
contorne a cidade, que te leve onde tu precisa ir, tu não depende de um 

ônibus, que tu precise ficar na parada esperando, tu não depende de um 

carro, que vai parar na sinaleira, que vai trancar a rua, que vai trancar 
o trânsito, que vai provocar o engarrafamento. Eu acho que as ciclovias 

são bem importantes sim. Eu acho que o hábito de usar a bicicleta vem 
crescendo nos últimos anos. Até pouquíssimo tempo atrás, bicicleta era 

uma coisa para lazer, para se divertir, mas a gente percebe que vem 

aumentando o uso de bicicleta para se deslocar e não somente para lazer. 

Nossa, eu acho muito positivo, ainda mais em uma cidade como Torres, 

que é praticamente plana, muito pouco morro, muito pouca lomba. 

Deveria existir um incentivo porque a gente vai estar contribuindo, tanto 
para a saúde física das pessoas, porque é um exercício físico, como para 

a questão social, do meio ambiente. Eu acho que num conjunto, se todo 
mundo trabalhasse junto, pensando, as pessoas iriam usar bicicletas, pois 

além de diminuir o fluxo de veículos, isso também ajuda a poluir menos 

a atmosfera, já que bicicleta não polui, com gases tóxicos. E também 
ajuda no sentido de as pessoas praticarem algum exercício, no sentido de 

bem-estar social, saúde. Sou totalmente favorável à ciclovia. E acho que 
a cidade de Torres tem o privilégio natural de ter uma ciclovia, um dos 

melhores modais de transporte urbano, porque é uma cidade toda plana. 

 

IC – A educação no trânsito em Torres é terrível, não há respeito 

por parte de ninguém 

 

DSC - Eu acho que tem que haver essas ciclovias, mas com bastante 

segurança para as pessoas andarem nas ciclovias e também tem que 
haver a educação do motorista em relação ao ciclista, e também a do 

ciclista, por que as vezes o ciclista avança num espaço que não é dele. 

Isso é bem difícil, porque pode mexer com a cultura das pessoas. O 
ciclista não respeita o pedestre e não respeita o automóvel, e o automóvel, 

por sua vez, não respeita também. É difícil. Mais difícil dirigir aqui do 
que em Porto Alegre. Em Porto Alegre tu segue mais ou menos no rumo, 

aqui não... Eles estão indo, eles te param no meio da rua, eles te cortam 

a frente. Tem uma rótula pequenininha. Tu podes até conseguir um 
grande financiamento, fazer uma bela ciclovia, mas se tu não tiveres uma 

divulgação orientada, coordenada daquilo ali, não vai servir para 

absolutamente nada. Então, a população precisa ter uma orientação 

correta.  
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IC – É necessário infraestrutura eficiente, bem como disponibilizar 

paraciclos ou bicicletários para a guarda segura das bicicletas 

 

DSC - Eu acho que se oferecer segurança, no sentido de uma ciclovia 

bem-feita, bem sinalizada, que não tenha risco, e tu chegar e saber que 
pode ir lá no centro, numa cafeteria e tenha lá o estacionamento das 

bicicletas, muita gente iria amar. Porque é um passeio legal. É divertido, 
e a cidade é linda, então todo mundo ia ver, porque quando tu estás de 

bicicleta, tu vês muito mais do que quando tu tá de carro. Mas onde que 

esse pessoal estaciona a bicicleta? De repente nos fundos da loja. Onde 

é colocado? Tu não vês um estacionamento, um bicicletário. No Brasil, 

seria necessário desenvolver métodos para se utilizar ciclovia, porque 

temos insegurança no trânsito, quem anda de bicicleta pode ser assaltado 
e não tem principalmente onde estacionar a bicicleta, tudo é muito 

deficiente. O local para colocares o bicicletário é fundamental, porque 
as pessoas também às vezes são roubadas e eu acho que por isso muita 

gente não anda de bicicleta. Mesmo as vezes presa com cadeado, ela é 

levada. Então eu acho que teria que ter um sistema para deixar tua 
bicicleta ali e não sair dali. Lá na Noruega, tu deixaste uma coisa ali, eu 

perdi uma pulseirinha de ouro, ficou ali em cima e ninguém pegou. É 
cultural, mas o povo tem outra cultura. E são pescadores! Tu chegas, e 

eles são muito corretos. São honestos, é um povo que tem ética e moral. 

Incentivar os comerciantes a disponibilizar paraciclos nas suas lojas, 
para estacionar a sua bicicleta. Incentivar o estacionamento para ter 

segurança, as lojas poderiam aderir e colocar na frente da sua loja os 

paraciclos e incentivar o uso. 
 

IC – É preciso um planejamento eficiente de engenharia de trânsito 

 

DSC - Precisamos de um planejamento para as autoridades que 

trabalham com esta parte de trânsito, porque não pode nem o ciclista 
atrapalhar o motorista, nem o motorista atrapalhar o ciclista, tem que 

fluir o trânsito. Aqui em Torres, talvez em ruas menos movimentadas ter 
uma ciclovia contínua, porque nas ruas mais movimentadas eu acho 

pouco provável. Torres é uma cidade fácil. Torres é plana. Teria que 

fazer um planejamento que conseguisse interligar os bairros com o 
centro, para que as pessoas pudessem se deslocar, ir e voltar, eu acho 

que é esta a questão. E também pensando na questão da orla, para que 

as pessoas pudessem ir também para a orla de bicicleta e não só de carro. 

Pensando em quem trabalha, quem usa a bicicleta para trabalhar, e 

pensando em quem usa a bicicleta para se deslocar a lazer também. 
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Talvez em um primeiro momento, não uma ciclovia tão completa 

interligando todos os bairros, mas quem sabe, na zona central, que 
pudesse levar até a orla, ou de entrada e saída da cidade, para que as 

pessoas começassem a se habituar com essa questão. E aí com o tempo, 

fazer outros trechos, porque é investimento financeiro também. Um 
trecho, depois o outro. Eu acho bem importante que se pense nesse tipo 

de modal de mobilidade. Precisa ter um projeto profissional. Tem que ter 
uma infraestrutura condizente para implantar uma ciclovia de qualidade. 

Colocam um monte de coisas na rua e aí fica tudo mais estreito, mais 

apertadinho. Isso aí gera problemas estruturais para os próprios 

transeuntes. Eu acho que a ciclovia é importante, mas ela tem que ser 

planejada, porque se não for planejada, ela acaba virando um empecilho 

maior, um obstáculo maior. Com planejamento de engenharia de 
trânsito, engenharia civil. A gente percebe que toda e qualquer cidade 

investe muito no asfalto, como se o asfalto fosse o top. Não, o top não é 
isso. O top é tu democratizar a forma do indivíduo se locomover. Se eu 

quiser ir a pé, eu tenho que ter uma boa calçada; se eu quiser ir de 

bicicleta, eu tenho que ter uma boa ciclovia; se eu quiser ir de transporte 
coletivo, eu tenho que ter paradas satisfatórias com proteção e etc. E se 

eu quiser ir de carro, eu tenho que ter uma boa via. Então, eu não vejo 
nada disso em Torres. Nada! Quando tu tens um investimento em 

educação, e principalmente, educação cultural das pessoas, tu consegues 

fazer uma demonstração, por exemplo, de que caminhar é muito mais 
saudável do que te locomover de carro, pedalar é muito mais saudável do 

que te locomover de transporte coletivo. Então, passa pela questão da 

educação. 
 

IC – A ciclovia não atende a todas as necessidades de todas as 

pessoas 

 

DSC - No tempo em que eu lecionava antes de me aposentar, tu vais com 
coisas para o trabalho, tu carregas coisas. Então, como é que tu podes 

carregar numa bicicleta, aquilo ali? Eu acho que a minoria das pessoas 
tem a possibilidade de ir para o seu trabalho, seja aonde for, com a 

mãozinha abanando, ou com pouquíssima coisa. 

 
IC – Torres não tem ciclovias e, as poucas existentes, estão 

quebradas 

 

DSC - A prefeitura deveria oferecer mais ciclovias, com mais segurança 

e mais largas. A gente tem ciclovia num trecho muito pequeno e ele é 
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totalmente irregular. Está tudo quebrado, tem boca de lobo que está para 

fora da ciclovia. Tu te arriscas passar e cair de bicicleta ali. Não tem 
sinalização nenhuma. Pela falta de planejamento, fica restrito, é 

ineficiente, não foi pensado a cidade para essas coisas e isso poderia ser 

feito aqui em Torres, porque a ciclovia que temos, não é uma ciclovia 
muito extensa, não é contínua e é estreita. Aqui ainda teria que 

conscientizar todo mundo de que pode se fazer isso. Só tendo mais 
ciclovias para o pessoal aderir, pegando sua bicicletinha. É um processo 

de modificação de mentalidade. 

 

IC – Em Torres muitos trabalhadores usam a bicicleta como meio 

de locomoção para o trabalho 

 

DSC - Esses dias eu peguei a bicicleta e fui buscar banana na fruteira, 

então contei quantas pessoas passavam de bicicleta por mim que estavam 
indo trabalhar. Parei para fazer esse cálculo e é absurdo. É muita gente. 

Eu acho assim, isso com o tempo, com boas ciclovias, bem demarcadas, 

as pessoas vão aderindo mais, ao perceber que estão melhor 
estruturadas, gradualmente iria acontecendo a mudança de 

comportamento, de forma natural e espontânea. 
 

DOMÍNIO: ECONOMIA INTELIGENTE (Questão 7) 

 

Nesta questão, buscou-se a percepção dos visitantes habitués 

sobre a cidade de Torres em relação às cidades costeiras que 

apresentam crescente urbanização e verticalização da orla marítima. 

Como aos demais entrevistados, foram elencados pontos favoráveis e 

desfavoráveis para serem considerados: 

 

a) Ruim, pois contribui para os impactos ambientais 

irreversíveis como ressacas marítimas, erosão do solo, 

poluição da praia e do lençol freático, diminuição da projeção 

do sol na praia e nas vias lindeiras, formação de ilhas de 

calor, etc. 

 

b) Importante para geração de empregos, desenvolvimento da 

economia, visibilidade, e investimentos externos. Áreas como 

a construção civil e o turismo são beneficiadas.  

Os depoimentos foram os seguintes: 
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IC – O uso do solo tornou-se muito desordenado 

 

DSC - Primeiro o uso intensivo do solo. Está tudo muito desordenado. Aí 

que a gente vê a erosão do solo, esses eventos que quando dá esses 

temporais, chamam bem a atenção. As vias lindeiras, formação de ilhas 
de calor, tudo isso que você relatou é verídico. Eu acho sim que tem que 

ter crescimento econômico, mas a construção civil precisa se adaptar. Eu 
acho que isso pode acontecer de maneira mais organizada. Dá para 

distribuir esse número de casas por outras regiões, porque o que a gente 

vê é um acúmulo em alguns lugares. Não é uma distribuição organizada, 

equitativa. 

 

IC – A construção civil e o imobiliário turístico estão demasiados na 

cidade, priorizando sempre o aporte financeiro 

 

DSC - A cada ano que passa são mais prédios. Há um aumento muito 

grande de prédios. A construção civil está muito forte aqui! São tantos 

prédios comerciais que estão fazendo, e eu não sei se haverá demanda. 
O interesse imobiliário é grande. Constrói, constrói, depois quem 

construiu, encheu o bolso ou não, sei lá, fez o seu negócio e vai embora. 
Essa parte do interesse financeiro é triste em qualquer lugar, não é só em 

Torres. Nós estamos focando Torres, mas isso é uma realidade brasileira. 

O que se prioriza? A questão econômica! Se eu construo um prédio de 20 
andares na beira da praia, eu vou ganhar muito mais dinheiro do que se 

eu construir um prédio de 20 andares na periferia, nem precisaria ser de 

20, eu posso construir dois prédios de 10 andares, numa região mais 
afastada da praia. Então se prioriza a questão econômica para que a 

construtora ganhe dinheiro, o investidor ganhe dinheiro. Santa Catarina 
tem essas questões construtivas lá e tem o lado mais precioso que é a 

natureza, pegou bem aquela parte nobre ali de Balneário Camboriú e 

Florianópolis também, Porto Belo. Percebo que o interesse financeiro se 
sobrepõe a tudo. 

 
IC – Esse processo de construção civil gera empregos, mas não há 

qualificação da mão-de-obra local 

 

DSC - Com a verticalização gera mais empregos. Não há mão de obra 

qualificada. Então assim, o que dá impressão: tem emprego, mas as 

pessoas não estão preocupadas em se qualificar. Por exemplo, para tu 

abrir um restaurante, um bar, tu tens que ter pessoas de trato, não vou 

dizer de fino trato, mas, de bom trato com os clientes. Então não tem um 
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garçom, não tem uma garçonete. Aqui tinha que ter cursos constantes. 

Temos o SENAI que eu acho que dá cursos. Precisávamos treinar 
pessoas, porque, assim, no inverno, como não tem mercado para essas 

pessoas, ele vai ser pedreiro! No verão, como precisa demais dessas 

pessoas, eles daí vão ser garçons, por exemplo. E eles não tem uma 
formação. 

 

IC – Em Torres, há uma exploração econômica que foge à 

normalidade. O comércio em geral busca superfaturar o déficit dos 

demais meses do ano 

 

DSC - O que o comércio faz? Em dezembro, janeiro e fevereiro, ou 

alguma festa que tenha aqui em Torres, os hotéis ficam muito caros. A 
exploração é incrível. De supermercados às lojas, tudo aumenta, isso aí 

espanta o turismo. E a hotelaria também, os restaurantes, é tão caro o 
que eles cobram que o pessoal vai para supermercado e faz suas refeições 

em casa ou num quarto de hotel. Eu acho que Torres, como tem bastante 

população, já, de moradores, tinha que ter um incentivo para as pessoas 
que querem colocar um negócio, para que exista inverno e verão. 

Entende? Turismo o ano todo. Outra coisa também que os comerciantes 
têm que prestar atenção, eles querem tirar nos três meses de temporada 

tudo o que eles não conseguem arrecadar no inverno, então os preços 

vão lá em cima.  
 

IC – Sou desfavorável à verticalização da orla, por inúmeros 

motivos 

 

DSC - Eu não sou, não sou favorável. Não sou. Não. Não sou. Eu acho 
que deveria ter um distanciamento. Não podem permitir prédios próximos 

da praia para não ter o mesmo problema (que Balneário Camboriú), no 

meio da tarde não ter mais sol. É o famoso (Balneário Camboriú). É o 
famoso que a gente tá tentando segurar aqui em Torres, no sentido de 

não ocupar, pelo menos as duas ou três primeiras quadras da praia. Eu 
acho ruim esse número de prédios imensos acumulados em algumas 

regiões. E ainda tem a exclusão social. Porque quem está na periferia 

não consegue ter a estrutura de quem está na orla. E vai ficando cada vez 
mais afastado e marginalizado. Em resumo, eu acho que Torres será 

prejudicada, num futuro vai acabar tendo um reflexo. Nesse momento é 

bom porque está gerando renda, gerando emprego, mas a longo prazo 

vai causar reflexo para o meio ambiente, eu acho muito ruim. Primeiro, 

quando tu investes na verticalização, ou quando se percebe a 
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verticalização, é quase que uma questão de física/matemática. Tu vais ter 

mais pessoas empilhadas, e por consequência, aquilo ali vai ter uma 
maior geração de resíduos, aquilo ali vai ter uma maior concentração de 

calor. Acho que precisa haver equilíbrio e o controle dessa densidade 

populacional, a taxa de ocupação deveria ser controlada. Tu pegas a 
cidade como Balneário Camboriú, por exemplo, aquilo lá é desenfreado 

e para mim gera um impacto muito desagradável, esse sombreamento, se 
a cidade vai suportar todo esse esgoto... A gestão pública tem que saber 

para qual caminho a cidade vai tomar, as futuras gerações. Ah! vamos 

estimular as construções, mas e os impactos? Eu sou contra as 

construções de Balneário Camboriú, não me sinto como se estivesse na 

praia, parece que estamos dentro de uma grande metrópole. Tem cheiro 

de gordura dos restaurantes, muito cheio, tem também os esgotos que são 
lançados ao mar, um ambiente inóspito até! 

 

IC – Gramado é um exemplo de cidade turística mais inteligente, 

porque tende ao equilíbrio 

 

DSC - Gramado é isso. Todo mundo pega junto, então, com isso auxilia 

bastante. 
 

IC – Torres poderia ser uma referência em cidade organizada se 

houvesse políticas sérias e direcionadas ao planejamento urbano 

com foco no turismo de qualidade 

 

DSC - Um crescimento organizado, um crescimento que seja elogiado. 
Será que a nossa cidade não poderia ser uma referência? É uma questão 

de conscientização e não de interesse financeiro tão grande. Poderia ser 
um instrumento que os órgãos ambientais suplantem isso aí. Para certas 

ocasiões, a preservação do ambiente é tão severa e para outras, tapa o 

olho. ‘Não vi, não sei’. Alguém assinou...Tu tens que encontrar um meio 
termo que não prejudique a cidade e a saúde da população. A cidade é 

um todo. Os prédios maiores deveriam ficar em regiões mais afastadas, 
e prédios mais baixos, ou mais casas na região mais próximas da orla. 

Torres ainda tem essa questão ali na beira da praia de que tantos metros 

não pode construir...ainda tem isso. Eu acho que é uma questão positiva, 
no meu ponto de vista. É uma conscientização da população, não somente 

dos gestores da cidade. 

 

IC – Uma cidade costeira turística não deve investir em 

verticalização porque estará na contramão de sua paisagem natural 
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DSC - Eu acho que uma cidade costeira, litorânea, não pode pensar em 

investir em grandes construções, porque dessa forma estará na 
contramão da sua beleza natural. Nós temos que saber utilizar, preservar 

e valorizar o que já temos, e não transformar, porque eu acho que a 

transformação retira a característica basal, que é justamente aquilo que 
a natureza nos ofereceu. É contraditório tu pensar, que legal, que praia 

linda, e tem um prédio de 40 andares, como aquele lá de Balneário 
Camboriú com 80 andares, gigante. É legal, lindo, valoriza. Mas façamos 

uma reflexão - Um prédio de 80 andares é para uma praia? Ou um prédio 

de 80 andares é para uma cidade como São Paulo? Tem que ser para 

uma cidade como São Paulo. Tu tens que aproveitar a beleza natural do 

local. Imagina o prejuízo que vai ser o alagamento de um centro da 

cidade, onde está todo ele verticalizado. A ressaca não vai deixar 
aumentar a faixa de areia. A natureza tem que ser a nossa aliada. E 

muitas vezes a gente acaba percebendo que essa expansão, motivada 
muito, pela questão da mercantilização, faz com que a gente tente lutar 

contra aquilo que existe já naturalmente. Não dá, não tem como, é uma 

vez só, a resposta dela (natureza) vai ser fatal. Veja os impactos que 
geram, tem que pensar na questão ambiental, imagina, isso é o que 

deveria valorizar mais, que impacto que vai ter uma praia que ninguém 
mais vai querer ir, e os imóveis, vão desvalorizar... 

 

DOMÍNIO: ECONOMIA INTELIGENTE (Questão 8) 

 

A oitava questão refere-se à economia criativa, 

empreendedorismo e inovação na cidade de Torres. Sob a percepção 

dos visitantes habitués, como estes aspectos são vistos pelos 

entrevistados. Além disso, no âmbito da economia global, perguntou-

se acerca da existência de empresas franqueadas em uma cidade 

turística e seu apelo ao visitante. As ICs e DSCs são apresentadas a 

seguir: 

 

IC – Não há incentivo para o turismo na cidade 

 

DSC - Não, o turismo aqui não é prioridade. O turismo não está sendo 

valorizado. Acho que não! Acho que deixa muito a desejar. Eu não tenho 
notado ao longo dos anos a melhoria na qualidade. Bem pelo contrário, 

a qualidade eu noto baixa. Torres está muito amadora nesse aspecto, hoje 

tem se visto mais a iniciativa privada, SESC criando eventos, pessoal de 

imobiliárias, eu penso que a gestão pública de Torres aprimorou um 

pouco o que já tinha na cidade, mas precisa investir o ano todo para 
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acabar com a sazonalidade, pois é uma cidade que funciona somente no 

verão e os demais meses tem que ser morto? Veja Gramado! É atraente 
o ano inteiro. Primeiro, tem que ter uma estrutura bem planejada na 

cidade, básica urbana, depois criar atrativos anuais para ser funcional o 

ano todo. 
 

IC – O artesanato de Torres é de baixa qualidade, não há uma 

identidade local 

 

DSC - O artesanato de Torres é de baixa qualidade. Falta criatividade 

para se tornar uma característica, uma marca da cidade. É banana? É 

abacaxi? É de Torres! Então falta uma marca nossa do artesanato. Essa 

identidade: ‘aquilo ali é Torres’. Não há identidade em Torres. Tem tanta 
coisa que está se perdendo, que é uma judiaria. A gente entra numa loja 

de artesanato e, vê coisas da China, que vieram da China. O outro lá tem 
uma loja super bonita, tudo da Tailândia, da Indonésia, não sei de 

onde...Mas o artesanato daqui quase não tem. Não acho que favorece o 

artesanato local. A inovação e a economia criativa, falando no 
artesanato, não vejo muito isso. Vejo muitas lojas. Vejo fast food, 

bastante. Restaurante que vende hambúrguer, que vende sushi, isso tem. 
Mas, uma coisa mais tradicional, ressaltando as qualidades do 

município, não tem. A Valentina gosta de ir lá fazer o tererê no cabelo e 

esse ano não teve. Então, não existe um incentivo. 
 

IC – Acredito que as marcas globais têm seu valor no destino 

turístico 

 

DSC - Sim. Essas marcas consagradas lógico que trazem, principalmente 
o público jovem. Isso aí vale a pena. Eu acho que para o investidor é 

importante. As redes globais vieram da consequência de se ter um fluxo 

grande de pessoas na cidade, uma cidade próspera. Para mim é 
indiferente, mas percebo que essas redes em cidades menores inspiram 

confiança sim. 
 

IC – Percebo que a cidade investe um pouco no turismo 

 

DSC - Acho que a cidade, de certa forma, investe um pouco no turismo, 

pelo que eu vejo, favorece o oferecimento de cursos para o turismo, para 

quem trabalha com turismo. 
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IC – Acredito que uma cidade turística precisa valorizar e oferecer 

sua cultura local 

 

DSC - Não. Eu sou turista, e se eu chegar em um lugar que eu gostaria 

de conhecer a cultura local, eu vou ficar superchateada se eu enxergar 
um McDonald’s na minha frente. Honestamente. Se eu vou conhecer uma 

praia no Nordeste, por exemplo, na Bahia, eu quero ver o mar, eu quero 
ver o peixe, a água de coco. Eu quero as frutas típicas daquele lugar. Eu 

quero conversar com as pessoas de lá. Eu não quero dar de cara com um 

McDonald’s e me frustrar. A mim, não me agrada. Não venho buscar isso 

na praia. Não, acho que não. Acredito que não. O pessoal vem por outros 

fatores. Para a grande parte e massa da população, sim, porque tu pode 

ter aquela falsa sensação de que um grande investidor trouxe o seu 
negócio para a cidade, portanto, é seguro, mas se a gente for analisar de 

uma forma mais aprofundada e cuidadosa, nem sempre isso é positivo, 
pois pode fazer com que o comerciante local, aquele que depende da sua 

banquinha ou barraquinha, perca o seu cliente para uma grande 

indústria que vem vender produtos industrializados. Inspira sim, porque 
o teu foco ali é, evidentemente, arrecadatório, é uma visão capitalista. Se 

tu tens um negócio, tu queres obter lucro. Uma visão capitalista, ela 
precisa disso. Se eu tenho um dinheiro e eu vou investir, o meu objetivo é 

lucro. Quanto maior, melhor. Mas na questão da humanização, é 

péssimo, porque ao mesmo tempo, aquilo ali vai estar acabando com o 
negócio local, naturalmente. 

 

IC – Não há incentivo por parte da gestão pública 

 

DSC - Não, com certeza, não! Não. Tanto que tu não vês, por exemplo, 
vai abrir uma Loja Americanas lá em Soledade, 29 mil habitantes, e aqui 

em Torres tu não vê uma franquia grande. E tem público, mas tu não vês 

isso, porque não existe um incentivo, nem da prefeitura. Eu acho que não 
tem incentivo para as grandes empresas e nem para artesanato local. 

 

DOMÍNIO: VIDA INTELIGENTE (Questão 9) 

 

A nona questão buscou saber dos entrevistados se eles se sentiam 

convidados a permanecer nos espaços públicos da cidade como as 

praças e a orla (parque linear), ou seja, buscou aferir a percepção de 

bem-estar. As ICs e DSCs foram as seguintes: 
 

 



418 
 

Gráfico 8 – Sentimento de acolhimento dos espaços públicos.  

 
Fonte: Autora, 2019. 

 
Gráfico 9 – Sentimento de acolhimento dos espaços públicos.  

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

DOMÍNIO: VIDA INTELIGENTE (Questão 10) 

 

Esta questão buscou conhecer se o desenvolvimento do turismo 

no município é sustentável ou não, bem como quais foram os aspectos 

identificados como inovação e retrocesso no âmbito da cidade. As ICs 

e DSCs foram as seguintes: 

 

IC – Não é sustentável não 
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DSC - Não é sustentável. No final de semana, quando eu vejo aquela 

quantidade de gente indo para a praia com aqueles isopores, e ainda vão 
cantando com rádio. Opa! Tô fora! Os farofeiros. Eu acho que não, tem 

que melhorar bastante essa parte cultural, a parte de organização urbana 

do município, para que ele seja realmente sustentável. Eu acho que tem 
um caminho aí para dizer que é sustentável. Tanto do ponto de vista 

social, quanto do ponto de vista ambiental. Eu acho que não é sustentável 
não. Não existe essa conscientização, não existe esse cuidado. A questão 

da ciclovia é uma questão chocante porque muitas pessoas poderiam usar 

bicicleta e deixar de usar o carro. A questão da segurança lá no morro 

do Farol que é de um movimento enorme de turistas e moradores, não 

tem esse cuidado também. Não se preocupam com sustentabilidade. Falta 

bastante ainda para ser porque a cidade não tem essa questão de 
planejamento, não tem nem plano de turismo. 

 

IC – Inovação está na construção civil e no comércio 

 

DSC - Inovação percebe-se no comércio. No comércio eu notei bastante. 
No comércio e na parte da construção civil. Isso aí é notável. 

 
IC – Creio que Torres seja sustentável sim 

 

DSC - Eu acho que é sustentável sim, melhorou algumas coisas na orla. 
Estão melhores os calçadões. Existe uma certa infraestrutura na beira da 

praia para que as pessoas possam usufruir. A gente vê restaurantes mais 

organizados, com mais pessoas trabalhando. Eu considero o 
desenvolvimento do turismo muito importante para o município. 

 

IC – Destaco como retrocesso, a infraestrutura urbana que não é 

mantida em conservação 

 

DSC - O retrocesso também se refere às coisas que não foram corrigidas 

no decorrer do tempo, os alagamentos da cidade, por exemplo. Isso aí é 
uma coisa que não tem sentido, é um retrocesso. A infraestrutura que 

mudou ao longo desses anos, dos anos 1960 para a atualidade, criou 

muitas coisas, assim, eu vejo muito ‘bastantão’. A gente vê tanta coisa 
largada, e não é isso que a gente queria. Eu vejo a cidade meio que se 

destruindo. Para que a cidade não seja acometida pelas enchentes, pela 

invasão de ratos e pragas urbanas em função da falta de organização e 

gestão de todo esse resíduo, é preciso planejamento. A circulação na 

cidade, acho que é um problema em função das ruas esburacadas. A 
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própria Lagoa do Violão que é um lugar lindo, lindo, lindo, o guarda-

corpo da ponte que tem ali, eu sempre falo que acho um absurdo, um 
descaso, aquilo ali está solto, se tu relaxas o corpo, ele vai para frente. 

Retrocesso é a má conservação das ruas. Isso é uma coisa do nosso 

litoral. É calçamento irregular, quando chove é muita água, vira um rio. 
 

IC – Sustentabilidade é questão de educação básica, hábitos, atitudes e 

comportamentos sociais 

 

DSC - Sustentabilidade é uma questão de educação! Tem que começar 

em casa essa questão de educação básica. O perfil genético de quem é de 

Gramado e região da serra, são alemães, são italianos. Aqui é o picuíra, 

é a pessoa do litoral. Quando eu ia a Gramado, há uns bons anos, anos 
1970 com os filhos pequenos, era uma coisa bem mais simples, com preço 

razoável. Hoje, tu vais lá, é ‘caríssimo’, mas eles apresentam qualidade. 
Eu acho que um lugar que se preocupa com o bem-estar, tu notas isso. E 

eu não noto isso aqui em Torres. 

 
IC – A cidade carece de menos interesse político e mais qualificação 

para minimizar a sazonalidade 

 

DSC - Eu queria mais qualidade para Torres. Eu queria menos interesse 

político, menos interesse financeiro. Tem tanto espaço aqui que poderia 
ser melhor aproveitado e não é. Falta mais comprometimento também do 

governo. A gente tem que trabalhar junto com eles. Na calada da noite 

surgiram os impostos daqui. As coisas acontecem muito na calada da 
noite. Então isso é que eu fico receosa. Modernizou? Modernizou! Mas 

eu vejo tanta construção, tanta loja. Mas a gente tem público para isso? 
Vão surgir mais lojinhas. Tem umas casas da China que dá pena. Falta 

qualidade. Então aqui está bastantão. A praia, ela tem essa 

característica, em épocas ela vive com uma população e depois num 
período muito curto de tempo, ela triplica o volume de pessoas. E isso eu 

acho que é uma coisa importante que a gestão precisa se preocupar, mas 
tu vês que não existe um preparo, não existe um cuidado, uma 

organização, um planejamento. Eles começaram o calçadão e não 

concluíram. Esses dias eu vi uma obra lá perto que, lá perto da Lagoa do 
Violão, desde 2015, é um lugar que é para ser voltado às atividades 

físicas. Não sei se é uma academia ao ar livre. Era uma obra que era 

para começar, sei lá, por exemplo, fevereiro de 2015, e acabar em 

novembro de 2015, e está lá até hoje. Eles iniciaram com os palanques 

só, e ficou aquilo ali. Absurdo, né? Descaso total. Aqui tu não tens vida 
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noturna e talvez se tivéssemos mais atrativos as demais coisas seriam 

resolvidas juntas, não temos um shopping, e se chove se faz o que? Isso 
tudo é um retrocesso. 

 

 
IC – No estado de Santa Catarina, a diferença em relação ao 

atendimento, ao trato com as pessoas e até os preços são mais 

acessíveis 

 

DSC - Santa Catarina está desabrochando. Eu fui à Criciúma, lá pelo 

mês de julho, escolher os azulejos lá na Ceusa, a gente fica admirado, 

com a educação do povo. O cartório de lá, gente!!!. Nós fomos a um 

cartório fazer um documento, nós fomos acolhidos num conforto. O preço 
que se paga lá. O pessoal vai de aqui abastecer com gasolina no outro 

lado. Quer dizer, o preço contribui. Tu vês uma qualidade. 
 

IC – O retrocesso está marcado pelo aumento considerável de 

prédios na orla e próxima dela 

 

DSC - Retrocesso é o número de prédios gigantescos lá naquela região 
da praia. Eu fiquei bem chocada quando eu vi. Não tinha na época em 

que eu era criança. Eu acho uma questão bem problemática. Poderia 

destacar outras, mas eu acho que isso foi o que mais me impactou. 
 

IC – Não há inovação na cidade 

 

DSC - Inovação eu acho que não tem nada. Inovação não tem. 

 

DOMÍNIO: PESSOAS INTELIGENTES (Questão 11) 

 

Na décima primeira questão, fora perguntado aos entrevistados, se, 

em sua opinião, eles percebem se os residentes permanentes estão 

satisfeitos com o crescimento da demanda de visitantes. Os 

depoimentos são apresentados, a   seguir: 

 

IC – Parcialmente, muitas vezes os residentes se mostram 

incomodados e irritadiços 

 

DSC - As vezes eles se mostram bem irritados com o movimento. “Aí, que 

bom que está terminando a temporada. A gente fica mais tranquilo”. 

Tudo fica ruim na cidade, porque não tem uma infraestrutura, não tem 
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comércio, não tem uma série de coisas. Os moradores se sentem 

prejudicados. As pessoas não gostam muito do verão em função desse 
acúmulo de pessoas que vem e que acabam gerando filas no banco, filas 

no supermercado, enchendo a praia, sujando a praia. Eu acho que quem 

mora aqui, não gosta. A percepção que eu tenho é que os moradores se 
sentem incomodados. É um desafio ir no supermercado no final de 

semana na praia. Acho que as pessoas se sentem incomodadas, retraídas, 
mas alguns residentes que não tem nenhum tipo de retorno com relação 

ao movimento de visitantes, eu percebo que eles não gostam porque retira 

sua tranquilidade. Já os moradores, muitos são dependentes do turismo 

e é onde eles tiram o seu sustento anual, mas tem outros que não 

dependem disso e se sentem incomodados sim, questão de trânsito, a 

praia cheia. Com os moradores que eu converso, eu não percebo 
satisfação. 

 
IC – No comércio sim, justamente porque é o período em que a 

cidade arrecada 

 

DSC - Claro que no comércio sim, pois favorece a questão da economia. 

Quando é época de veraneio e tem mais pessoas circulando, e 
consumindo, e comprando, tem mais emprego. Mesmo temporário. 

Alguns residentes que, de certa forma, aumentam a renda com o turismo, 

sim. No geral se agradam por ter mais vida, mais alegria, mais renda 
para a cidade. 

 

IC – Percebe-se claramente que a gestão pública “cuida” da cidade 

para o verão, e a esquece nos demais meses do ano 

 

DSC - Outra coisa que eu já percebi é assim, muito cuidado em tudo no 

verão, e no inverno, o povo que se lixe. 

 
IC – Torres, mesmo sendo uma cidade com potencial turístico, não 

recebe bem seu visitante 

 

DSC - Nem o turista não é bem recebido aqui, sendo que a cidade vive 

do turismo. Eu acho que eles se aproveitam disso, como a prefeitura, 
dessa beleza que Torres oferece, mas nem a prefeitura e nem o residente 

aqui, o morador, nenhum dos dois recebe bem. A prefeitura não te recebe 

bem, no sentido assim, receber bem é tu chegar num parque bonito, com 

os balanços certinhos, tudo pintado, tudo arrumado. Isso deve ser o ano 

inteiro, não só durante a temporada. Então eu acho que não. A gente não 
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é bem recebido aqui. Eles não se preocupam, porque não é uma 

mentalidade do brasileiro, se preocupar com sustentabilidade. É uma 
coisa rara em nosso país. São poucas as pessoas que se preocupam. O 

atendimento de um modo geral no comércio, é ruim, as pessoas contratam 

em cima da hora e muitas vezes não possuem treinamentos. Eu acho que 
tinha que ser voltado para uma qualificação melhor. 

 
IC – Gramado é exemplo notório de cidade turística 

 

DSC - Gramado, por exemplo. Tu és bem recebido porque? Por que as 

ruas são todas perfeitinhas, existe uma educação no trânsito, tu colocas 

o pé na faixa e o carro para. Existe uma educação social, as ruas são bem 

planejadas, os lugares são bonitos. Tu vês que existe um planejamento, 
uma orientação para o pessoal do comércio. 

 

IC – O turismo de qualidade somente tem a agregar para o 

morador, visitantes e para a cidade de modo geral 

 

DSC - Eu acho que, enxergando a possibilidade de tu também agregar 

com o visitante, para todos, seria muito melhor. Por exemplo, estou 
construindo um posto de saúde no bairro, e esse posto de saúde é fruto 

do aumento da arrecadação do turismo. Ah, legal. Eu vou tratar bem 

melhor o turista porque eu sei que no final do verão nós vamos ter uma 
escola. Aquele que aumenta a sua renda com o turismo, ele ama o turista, 

ama o visitante!! E aquele que não consegue enxergar o lado positivo, 

detesta. Por que? Porque no dia a dia, atrapalha, é um incômodo. Tu tens 
que, talvez, mudar o viés, e começar a mostrar o lado positivo. Mas 

mostrar no plano prático, efetivo, não abstrato e subjetivo, mas mostrar 
no plano prático efetivamente. Mas eu acho que trabalhando, assim, a 

orientação, só tem pontos positivos. Aumentar o bem-estar. Tem que 

promover o bem-estar. E as pessoas precisam disso, precisam enxergar 
o lado positivo, porque senão elas não vão conseguir perceber aquilo ali 

como a valer a pena. 
 

DOMÍNIO: PESSOAS INTELIGENTES (Questão 12) 

 
Nesta, a agenda 2030 da ONU foi o foco de atenção e reflexão.  

Transcreve-se a questão literal - O item 11.7 da Agenda 2030 da ONU 

diz que: “Até o ano de 2030, os governos devem proporcionar o acesso 

universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, 

particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas 
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com deficiência (2015, p. 30). No caso, perguntou-se aos entrevistados 

se eles, ao experienciar a cidade, percebem se Torres segue ou não esta 

meta. Os depoimentos são expostos: 

 

IC – Torres não segue a Agenda 2030 

 

DSC - Não segue. Não tem nem pracinhas para as crianças na cidade. 
Não tem. Nos espaços públicos, me parece que falta um pouco de 

arborização nas praças. Tem várias praças na cidade, mas eu acho que 

teria que ter um pouquinho mais de árvores, para termos mais sombra. 

Até pelo clima. Em 2030 nós não vamos estar nesse ideal. Visivelmente, 

acho que não. Não segue, ainda não segue, não teve um planejamento 

para isso. As ruas por si só, são esburacadas, com desnível, tipos de pisos 
diferentes, não tem condições para a caminhabilidade e não favorece. 

 

IC – Os governantes são muito medíocres, desinformados e 

corruptíveis 

 

DSC - Os governantes, não que seja somente aqui em Torres, mas vamos 

focar em Torres. São todos muito medíocres. Muito medíocres. Se tem um 
que tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de estudo, se 

tornou um espertalhão. Então a gente vê. Os vereadores daqui são 

facilmente compráveis. 
 

IC – Torres era uma praia de elite nos anos de 1960/1970 e acabou 

perdendo sua qualidade 

 

DSC - Torres era uma praia de elite, e hoje em dia não é mais. Nas 
décadas de 1960 e 1970 tudo aqui era chiquérrimo. E a coisa foi 

baixando, baixando... Então aquelas pessoas se retiraram. Acabaram 

ficando desgostosas. Então para poder compensar, tu colocas todo tipo 
de pessoa, sem preconceito claro, mas eles não constroem, eles muito 

destroem. 
 

IC – Está seguindo, mas muito pouco 

 

DSC - Está seguindo, mas muito pouco. Não vejo, assim, concreto. 

Parece-me que está no início do caminho, mas está a caminho. Alguns 

lugares não têm acessibilidade, mas alguns já. 

 



425 
 

IC – Há inúmeras possibilidades de melhorias dos espaços públicos 

na cidade 

 

DSC - Poder-se-ia aproveitar melhor os espaços verdes, por exemplo, o 

entorno daquela lagoa que tem ali, é tão lindo. Poderia ter muito mais 
pessoas circulando e aproveitando daquela espaço e paisagem. Poderiam 

implantar aqueles aparelhos para se fazer exercícios na beira da lagoa. 
Uma coisa simples, e para a prefeitura, não requer muita manutenção. 

Os prédios mais antigos na parte central da cidade que estão caindo, 

poderiam ser restaurados, poderiam servir como uma biblioteca, ou um 

local para se tomar um café, para propiciar encontros entre pessoas. 

Talvez se eles envolvessem mais a cidade e criassem uma estratégia de 

turismo para envolver mais as pessoas que moram, os turistas, seria mais 
inteligente.  

 
IC – Creio que a maioria dos gestores públicos nem tenham 

conhecimento desta agenda da ONU 

 

DSC - Pelo que eu tenho percebido, as cidades costeiras, talvez não tem 

nem conhecimento dessa agenda da ONU. A agenda 2030 pode servir 
como uma ideia de como se orientar. As cidades grandes são mais 

proativas. 

 

DOMÍNIO: PESSOAS INTELIGENTES (Questão 13) 

 

Finalmente, como meio de captar possibilidades de soluções para 

os problemas dos espaços públicos nas cidades costeiras, perguntou-se 

aos visitantes habitués: - Qual seria sua sugestão de melhoria da 

qualidade dos espaços públicos urbanos da cidade de Torres?  As ICs 

e DSCs são apontados a seguir: 

 

IC – Uma reforma administrativa, a começar pelo chefe do poder 

executivo 

 

DSC - Eu demitiria prefeito, vereadores, tudo..., faria uma faxina. O 

interesse deles é um e do povo é outro. É que as vezes o povo elege 
pensando que vai melhorar e as vezes piora. A gestão pública é feita de 

uma maneira muito amadora, e o amadorismo acaba sendo refletido em 

todos os detalhes. Na questão de circulação pública, seja pedestre, seja 

veículo. Na questão da manutenção de praças, de corte de grama. Na 

questão da infraestrutura. Tudo, é tudo amador. Tudo feito pra aqueles 
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três ou quatro meses de verão. Eu acho que não é uma questão exclusiva 

de Torres, pelo que eu conheço, aqui, do nosso litoral sul, não posso falar 
pelos outros Estados, acho que todos eles pecam pelo mesmo 

amadorismo. Em primeiro lugar, devemos ter uma equipe qualificada e 

com um melhor planejamento. 
 

IC – Maior e melhor fiscalização na área da construção civil 

 

DSC - Faria uma fiscalização melhor na parte da construção civil. 

Cuidado, assim, com os tapumes. Que sejam padrões, com uma cor 

padronizada, esse tipo de cuidados com as obras. O fato de ter uma obra 

não quer dizer que tem que gerar entulho. 

 
IC – Arborização em vários espaços da cidade 

 

DSC - Arborizar mais a cidade. 

 

IC – Sinalização e numeração das ruas da cidade 

 

DSC - A sinalização nas ruas, colocar os nomes das ruas com a 
numeração para facilitar. Ainda mais sendo uma cidade turística. 

 

IC – Ampliação da iluminação pública 

 

DSC - Com certeza ampliar a iluminação pública. 

 
IC – Fomentar a criação de associações de classe participativas 

 

DSC - Incentivar as pessoas a formarem associações, para compor 

opiniões e as pessoas se unirem. Integrar a sociedade, porque as pessoas 

estão muito soltas. Por meio de um grupo menor, tu integras mais as 
pessoas. Tu formas vínculos. A prefeitura, a câmara de vereadores tem 

responsabilidade de ouvir essas pessoas e acolher suas ideias. Eu acho 
que deveria se criar, talvez, um Comitê Gestor, uma comissão de 

profissionais que tenham vontade e conhecimento de sentar, conversar e 

readequar. Porque é muito difícil. Tu tens que montar uma comissão para 
pensar, para criar um projeto. Eu acho que tudo tem que ser mais 

profissionalizado. Hoje não se tem as coisas planejadas. Não tem uma 

articulação, parece que entre a gestão pública cada um caminha para um 

lado. Precisa-se saber direcionar as verbas. Tu fazes um projeto que não 

é funcional, então tu gastas a verba errada. 
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IC – Revitalizar espaços com potencial, mas que se encontram 

esquecidos 

 

DSC - Aproveitar melhor a Lagoa do violão, com bancos, com mesas, 

com jogos de xadrez. Em espaços mais abertos, como praças, colocar 
uma quadra para as crianças poderem jogar vôlei, que seja cercada, para 

não ter o risco de a bola sair e alguém se machucar e tudo mais. 
Aproveitar os prédios históricos que estão caindo no centro da cidade. 

Restaurar esses prédios, criar uma biblioteca, com um lugar de 

convivência onde as pessoas possam conversar, possam trocar 

experiências.  

 

IC – Melhorar a qualidade do Festival de Balonismo, agregando a 

cultura local 

 

DSC - Melhorar a organização do Festival de Balonismo e incluir as 

pessoas daqui - os moradores da cidade. Envolver mais a cidade em todo 

o Festival. Resgatar um pouco da questão da cultura local, da cultura 
açoriana e africana. Organizar, no final do ano, um Terno de Reis. 

Convidar as pessoas, resgatar a história do povo. Aqui é uma cidade que 
vive de comércio e comércio depende de pessoas, e por isso precisamos 

ter atrações turísticas. Não é somente... ah não tem verba, então vamos 

aumentar o IPTU. 
 

IC – Resgatar o patrimônio histórico cultural 

 

DSC - Poderia ter um circuito que se fizesse a pé na região central da 

cidade, a fim de conhecer sobre sua colonização. A característica das 
construções antigas dos prédios. Aqui tem também na região da Guarita 

os sambaquis. Era ocupada por índios aquela região da Guarita. O nome 

“Guarita” é indígena. Toda aquela região era ocupada por índios, os 
Guaranis. Lá tem resíduos dos túmulos dos indígenas. Ninguém fala nada 

sobre isso, nem se fala nada. 
 

IC – Manutenção dos espaços de deslocamento e permanência da 

cidade 

 

DSC - As manutenções das praças, dos parques. A questão das ruas 

também, irregulares, das ciclovias, dos bicicletários. Acho que tinha que 

incentivar toda essa parte e ter um cuidado melhor em cima disso. Teria 

que investir. Já que a cidade quer fomentar o turismo, então que se 
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preocupem em manter adequado para o trânsito de turistas. As ruas e 

avenidas precisar estar mais conservadas. Como estão em mal estado de 
conservação, aí começa aquele lodo nas ruas. Melhor ocupar os espaços, 

com qualidade, acessibilidade e acho que é o que falta hoje, uma boa 

pavimentação. Pelo que eu observei, pelos dez meses, é tudo muito 
desordenado, desorganizado. 

 

IC – Ampliar a segurança dos espaços públicos 

 

DSC - Investir na prevenção da segurança dos locais públicos. 

 

IC – Sistematizar a orientação acerca da flora e fauna das dunas 

 

DSC - Preservar mais as dunas, que não tem placas, pois existem muitos 

pássaros que fazem ninhos naquele habitat. Não se preocupam com isso. 
Nós estamos falando de meio ambiente. Tem que pensar nos animais, 

fauna, flora. 

 
IC – Aumentar e qualificar a ciclovia da cidade (beira mar) 

 

DSC - A ciclovia teria que ser aumentada, ser contínua, mais larga, 

porque ela é muito estreita. 

 

DOMÍNIO: CONSIDERAÇÕES FINAIS (Questão 14) 

 

Na décima quarta questão, indagou-se aos entrevistados se eles 

consideram a cidade de Torres sustentável, humana e inteligente. As 

respostas estão codificadas a partir das ICs e DSCs: 

 

IC – Não considero nem humana e nem inteligente 

 

DSC - Eu não considero! Inteligente não, está deixando muito a desejar. 

Porque se fosse inteligente primeiro, isso aqui causaria uma repercussão 
na parte humana. Tu nunca sabes o que tu vais encontrar no ano seguinte. 

Como eu fico um ano afastada, no ano seguinte eu nunca sei o que vou 

encontrar. Eu sei o que eu tenho de pagar de IPTU, tá? Mas eu não sei o 
que que isso vai me trazer de benefício, ou vai trazer para a cidade. Não 

vejo...nada, a cidade ainda dependente totalmente do verão. Até porque 

se tu não tiveres um verão legal, tu tá morto. Tu não consegues viver aqui. 

As pessoas não vêm. Se tu organizas passeios. Bah! Tem tanta coisa legal 

que tu podes fazer na cidade durante o ano. Essa questão de inteligência, 
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a parte humana vai atrás. Porque tu vês que isso aqui é benefício para 

todos e eu estou incluído. A minha família está incluída. Nós vamos 
melhorar, nós vamos facilitar. Vai ser mais em conta se todo mundo pegar 

junto. Então eu acho que o inteligente, aqui, nos dias de hoje e futuro, 

puxa o humano. Em Torres, não é ainda, mas tem potencial para ser.  
 

IC – No aspecto humanização, está pecando 

 

DSC - Eu acho que é uma cidade que está focada na questão econômica 

e largou um pouco a parte humana. Em uma calçada que não dá para 

subir com uma cadeira de rodas, eu acho que nesse aspecto não é 

humana, nem um pouco. 

 
IC – Inteligente não, falta muito planejamento e eficiência 

 

DSC - Inteligente não, pelo fato de não ter mão de obra especializada. 

Inteligente eu não considero. Inteligente, não é, falta planejamento. 

 

IC – Inteligente e humana ainda não, mas tem muito potencial para 

se tornar 

 

DSC - É uma cidade que, ao mesmo tempo, tem um grande potencial para 

ser uma cidade humana e inteligente. Depende das pessoas. O potencial 
natural, tem.  

 

IC – Humana, creio que pode ser considerada sim, pelas pessoas que 

são receptivas 

 

DSC - Humana? Olha, eu acho até que é, porque as pessoas são. Eu tive 

já essa sensação. Tem lugares que me proporcionam isso. Mas é uma 

coisa que tu não és consciente. Tu sentes, mas tu não és consciente, não 
racionaliza. ‘Ah! Eu estou em uma cidade humana’. Não. Tu pensas: ‘Aí, 

é tão bom vir aqui! Consigo sair, consigo caminhar, consigo encontrar 
as pessoas’. Né? Isso é bem-estar. A parte mais aberta da cidade, com 

certeza, é humana, sim. A gente vê muito as pessoas circulando por ali. 

As crianças, então, é só chegar na praia que já vão conversar com os 
outros, já vão chamar alguém para brincar. O João já vai jogar bola com 

alguém que está por ali. Eles interagem com as pessoas, aproveitam bem 

o espaço e ficam felizes, as crianças, muito. Eu acho que Torres é uma 

cidade, no aspecto receptivo, bastante humana. Eu considero Torres, na 
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oferta de recursos naturais, bastante humana. Contato com beleza 

natural, visual, liberdade, eu acho que isso tudo, é o lado humanizado. 
 

DOMÍNIO: CONSIDERAÇÕES FINAIS (Questão 14.1) 

 

A última questão, para finalizar a entrevista, buscou conhecer dos 

informantes como eles definem a cidade de Torres em apenas uma 

palavra. Este exercício os motivou a interpretar a cidade na sua essência 

e a sintetizá-la da forma mais simples e criativa possível. O resultado 

encontra-se a seguir: 

 

1. Deficiente 

2. Agradável 

3. Futuro 

4. Linda 

5. Descaso 

6. Natureza 

7. Bela 

8. Sossego 

 

8.1.3 Discurso dos atores relevantes – sociedade civil organizada 

 

8.1.3.1 Perfil da sociedade civil organizada entrevistados na cidade de 

Torres (RS) 
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Quadro 12 – Perfil dos atores relevantes – Grupo Representantes da Sociedade 

Civil Organizada (Torres – RS) 
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(conclusão) 
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Fonte: Autora, 2019. 
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8.1.4 Discurso dos atores relevantes – representantes da Gestão 

Pública Municipal 

 

8.1.4.1 Perfil dos representantes da gestão pública municipal 

entrevistados na cidade de Torres (RS) 

 

Os representantes da gestão pública municipal de Torres (RS), 

todos servidores de carreira, foram escolhidos segundo sua formação e 

atuação dentro do órgão público. Ao todo foram entrevistadas dez pessoas 

para representar o grupo amostral. Dentre eles: Arquitetos, Biólogo, 

Turismóloga, Juíza de Direito, Chefe de Unidade de Conservação e 

Vereador (este comum para todas as cidades). Cabe reforçar que, tais 

profissionais contribuíram para a pesquisa com suas experiências 

profissionais e arcabouço teórico decorrente de sua formação. O Quadro 

13, perfil dos entrevistados, é apresentado a seguir: 
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Quadro 13 – Perfil dos atores relevantes – Grupo Representantes da Gestão 

Pública Municipal (Torres – RS)  
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(continua...)  
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(conclusão) 
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Fonte: Autora, 2019. 
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8.1.4.2 Discursos do Sujeito Coletivo dos representantes da gestão 

pública entrevistados na cidade de Torres (RS) 

 

Como já esclarecido, as ICs e os DSCs são apresentados em sua 

forma literal (codificados)125, na respectiva ordem das questões elencadas 

no roteiro de entrevista. Nesta seção, o roteiro de entrevista aplicado se 

refere ao grupo “Gestão Pública”.  

 

QUESTÕES ELEMENTARES (Questão 1) 

 

Como qualquer entrevista que busca identificar a percepção de um 

indivíduo, é fundamental e conveniente, iniciar a entrevista por questões 

nomeadas, nesta Tese, de elementares (que antecedem as questões de fato, 

a fim de gerar empatia e inserir o informante no contexto do assunto). 

Para tanto, questionou-se se os entrevistados usufruem dos espaços 

públicos da cidade. As respostas foram: 

 

IC – Sim 

 

DSC - Sim. Sempre que posso procuro aproveitar os espaços públicos do 
nosso município. 

  

QUESTÕES ELEMENTARES (Questão 2) 

 

A segunda questão os indagou quais elementos de referência 

mais lhe motivam a permanecer nos espaços públicos de permanência 

da cidade. Assim de facilitar o processo de resposta a esta pergunta, 

foram elencados alguns elementos para a escolha do entrevistado: As 

respostas são apresentadas pelo Gráfico 10, seguidas as ICs e DSCs como 

justificativa: 

  

                                                 
125 Codificados, ou seja, a entrevista realizada face a face, gravada em áudio, 

transcrita em texto, metodologicamente formatada por meio do método 

Discurso do Sujeito Coletivo DSC), segundo os preceitos de Lefèvre e Levèfre 

(2005). 
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Gráfico 10 – Elementos de referência citados pela Gestão Pública da cidade de 

Torres (RS). 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

IC – A praia é, com certeza, o elemento mais importante e atrativo 

da cidade 

 

DSC - Eu gosto muito de ir à praia, eu vou muito na Guarita, eu adoro a 

Guarita, acho aquele espaço muito lindo, ela é aconchegante, eu vou lá, 

sento e fico contemplando a paisagem. A maioria das vezes eu vou para 
a praia mesmo, a praia é um atrativo natural daqui e que nos motiva 

também. A praia é o que representa o que a cidade é! 
 

IC – Aprecio os eventos da cidade 

 

DSC - Eu gosto muito dos eventos da cidade e até me encaixo muito bem 

neles, eu participo de todos os eventos da cidade. 

 

IC – A paisagem, a geologia e a tranquilidade 

 

DSC - Eu saio para ver o mar e fico dentro do carro contemplando-o... 

Nossa permanência aqui, é pela tranquilidade da cidade de interior que 

me parece que hoje é uma cidade onde se tem uma maior qualidade de 
vida. O emblemático de Torres é realmente essa formação geológica que 
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é única, de tu chegar ali e tu ter a praia, de ter essa formação geológica 

que são as torres, as falésias. 
 

IC – Em Torres temos poucos bares e cafeterias, mas os existentes 

são agradáveis 

 

DSC - Não temos muita coisa aqui em Torres, mas tem uns barzinhos, 
tem uns cafés legais que dá para ir e ficar um tempo... 

 

IC – As praças e calçadões são espaços agradáveis para encontrar 

pessoas e tomar um chimarrão 

 

DSC - Usamos muito os calçadões para tomar chimarrão, conversar e 
encontrar as pessoas. Eu procuro tomar chimarrão nos pontos turísticos, 

como na Prainha, na Praia Grande e da Cal, onde eu moro mais próximo. 
 

 

DOMÍNIO: MEIO AMBIENTE INTELIGENTE (Questão 1) 

 

A primeira questão, referente ao domínio Meio Ambiente, 

procurou saber se os servidores públicos municipais têm 

conhecimento do Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima – 

Projeto Orla do Ministério do Meio Ambiente, assim como se ele fora 

implementado em algum trecho da cidade. Os depoimentos foram os 

seguintes: 

 

IC – Não, nunca ouvi falar 

 

DSC - Não, nunca ouvi falar (4 x). 

 

IC – Sim, conheci o Projeto Orla em 2002, mas muito parcialmente, 

quando técnicos da prefeitura participaram de oficinas 

 

DSC - Sim (3x). Eu tive contato com o Projeto Orla já há muito tempo, 

eu estava bem no início na prefeitura. Não tenho muito conhecimento, 

mas eu me lembro de ter participado de oficinas, me recordo que tinha a 
ver com planejamento do espaço urbano, que foi trabalhado a divisão da 

orla em zonas, e aí para cada zona a gente discutia o perfil daquela zona, 

o que seria feito... O Projeto Orla iniciou naquela época e depois morreu 

naquela época, não teve uma continuidade. Eu lembro que, por exemplo, 

alguns eventos foram levados para os molhes em função dessa discussão 
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do Projeto Orla. Houve até uma mobilização da comunidade envolvida, 

a Associação de bairro da Prainha, eu me lembro bem que eles 
participaram ativamente. 

 

IC – O Projeto Orla não foi implementado em Torres (RS) 

 

DSC - Não foi implementado (3 x). Fizeram um projeto, teve andamento, 
mas não saiu do papel. Das tendências e situações propostas no Projeto 

Orla, algumas foram dadas andamento, e outras não saíram do papel. O 

que eu soube é que não houve o termo de convênio com o Ministério do 

Meio Ambiente, não foi efetivado e perderam os prazos. Houve intenção 

e, efetivação de revitalizar o calçadão à beira mar da cidade, mas eu não 

diria que foi uma ação que teve plena fundamentação no Projeto Orla, é 
uma ideia de calçadão como a maioria dos municípios do litoral fazem, 

não me parece que ele seja uma resposta adequada ao Projeto Orla. Eu 
desconheço um comitê gestor de implementação do Projeto Orla no 

município. Ele não foi implementado, eu acredito, por uma questão de 

gestão, um prefeito que entra e depois já não é mais aquela prioridade e 
aí acontece como outros projetos do município, onde cada gestão que 

muda acaba deixando de lado os projetos em andamento. 
 

IC – O Projeto Orla não foi implementado, em minha opinião, 

devido a ausência de gestão comprometida, políticas municipais e 

estaduais integradas e vontade política 

 

DSC - Não foi porque acho que falta uma integração das políticas 
municipais e estaduais, falta visão de planejamento urbano, falta visão 

de continuidade de gestão, eu vejo que muitos projetos acontecem e 
muitas ações poderiam acontecer oriundas de projetos existentes, mas 

não há uma concatenação disso e nem um seguimento. Eu sei que, por ter 

participado das oficinas do Projeto Orla em 2003, o caso de Itapema foi 
um exemplo que me chamou a atenção por ser aqui perto, e que me deixou 

muito feliz por saber que o município tem aproveitado todo aquele 
manancial de conhecimento do Projeto Orla para implantar a sua ação, 

ou seja, não ficou só no projeto. Faltam os municípios terem noção de 

gestão das integrações públicas estaduais e municipais, seguimentos 
dessas políticas, e se capacitarem para montarem órgãos dentro das 

prefeituras capazes de gerar projetos adequados para captar verbas e até 

mesmo verbas de fundo perdido de nível internacional. O Brasil é 

signatário de vários tratados internacionais, várias agendas 

internacionais das quais os municípios costeiros e turísticos poderiam se 
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beneficiar se tivessem corpos técnicos, jurídicos, administrativos 

capacitados e constituídos. 
IC – Não o conheço profundamente, mas já ouvi sobre ele 

 

DSC - Não conheço profundamente, mas já ouvi sobre ele (2 x). 
 

DOMÍNIO: MEIO AMBIENTE INTELIGENTE (Questão 2) 

 

A segunda questão, questionada a todos os entrevistados da 

pesquisa, buscou aferir suas percepções acerca da interferência das 

intempéries naturais nas cidades costeiras. Transcreve-se a pergunta 

literal: - Recentemente região costeira sul brasileira tem sofrido com 

fortes intempéries naturais nas cidades costeiras, como ressacas 

marítimas, tempestades e erosão costeira. 1) Em sua opinião, o que 

estaria causando estes fenômenos naturais, de forma tão intensa e 

frequente nas últimas décadas? 2) O que poderia ser “pensado” para 

minimizar o risco de maiores impactos ambientais sobre as cidades 

costeiras e seus habitantes? As ICs e DSCs foram os seguintes: 

 

IC – São resultados das mudanças climáticas, do aquecimento 

global e das intervenções antropogênicas sobre a costa 

 

DSC - Eu acho que é devido às mudanças do clima que estão sendo muito 
bruscas, e daí está envolvendo toda a costa, além da questão das geleiras 

também. É em função do aquecimento global, eu acredito que possa ser 

essa questão do aquecimento global e toda essa falta de planejamento. O 
aquecimento global é o principal dos acontecimentos. A Terra como um 

todo vem sofrendo variações..., então eu acredito que, não é só uma 
questão antropogênica, o homem prejudica, mas inevitavelmente 

algumas variações no planeta também acontecem. Talvez isso seja uma 

transformação natural da Terra, mas a gente (como homem sapiens) pode 
complicar essas situações. Como eu estou muito envolvida com o Projeto 

Geoparque Cânions do Sul, a gente teve a separação dos continentes, 
então isso foi uma transformação natural e eu acredito que 

transformações naturais venham a acontecer, e hoje as geleiras estão 

derretendo e vai aumentar o nível do mar, ou seja, eu entendo que já há 
um consenso internacional à respeito do aquecimento global e das 

consequências da elevação do nível dos oceanos, e isso está 

cientificamente comprovado. É constatado que o aquecimento global é 

um fato, e um fenômeno que depende de políticas internacionais para 
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mudar, me parece que os municípios litorâneos têm que ter muito cuidado 

com relação a sua política de ocupação do território. 
 

IC – Em Torres é visível o avanço do mar e a erosão costeira sobre 

as dunas 

 

DSC - As modificações estão muito grandes. Eu acho que o homem 
deveria ser mais cuidadoso nessa parte ambiental. Aqui em Torres, ali na 

parte das dunas, ela diminuiu um pouquinho com o avanço do mar, mas 

porque ainda tem aquela proteção natural. Tem uma parte dela que já 

colocaram um gramado para proteger. A marinha não deixa mexer em 

nada, quando dá aquelas ressacas bem fortes, o mar avança, mas a 

vegetação ainda protege. Aqui em Torres a gente percebe isso 
nitidamente, com as dunas que a gente tem na Praia Grande, que 

anteriormente, o que acontecia, todo ano as dunas iam para cima das 
avenidas e todo ano tinha que ir com uma patrola, e eles retiravam e 

jogavam de volta para a praia, então assim, até que não se fez um plano 

de recuperação e estabilização das dunas com plantio de vegetação 
fixadora, era sempre a mesma história, então à partir do momento que se 

fez isso, as dunas estão ali e elas não se movimentam mais para as 
avenidas, e isso é um processo natural, mas a gente acaba invadindo as 

dunas e tirando sua vegetação fixadora, e que é natural, então a gente 

vai sentindo enquanto moradores todo esse processo. Nós temos um 
agravante em Torres que é a questão dos molhes, porque segundo dizem, 

Passo de Torres (Santa Catarina) pode ampliar o lado deles e a partir do 

momento que ampliar o lado deles vai haver uma modificação da maré, 
não sabemos se vai aumentar a areia das nossas dunas ou se vai reduzir, 

e aí eu acho que isso é uma questão que o município deve começar a se 
preocupar, e eu acho que os dois municípios deveriam trabalhar essa 

questão juntos, fazer um estudo juntos, porque um vai impactar no outro. 

Hoje a gente sabe que o Passo de Torres sofre por nós termos uma faixa 
costeira mais extensa, parece que muito lixo vai parar lá, então aí de 

repente vai acontecer o contrário se aumentar lá, vai aparecer mais lixo 
aqui, então tem que começar a se preocupar com isso. Temos gargalos 

de acúmulo de água até porque assim, essa região aqui no passado era 

um banhado, ou seja, o solo já é encharcado naturalmente, daí foi 
aterrado, a água vai para algum lugar e os alagamentos em períodos de 

chuva são frequentes. Além disso tudo, houve uma mudança, desde que 

eu vim morar aqui há 12 anos, de um ano para o outro. A cidade foi 

privatizada, aquelas construções todas privatizaram a beira do rio 

Mampituba, o morador da cidade não tem acesso visual do rio à partir 
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de um determinado ponto e isso impacta tremendamente a cidade que 

quer ter um perfil turístico, e que dependeu muito do turismo e que ainda 
depende muito do turismo como mola propulsora de outros segmentos 

econômicos. Então já existe aí uma amarração muito clara entre o 

ambiental e o econômico, se não cuidarmos do ambiental temos prejuízo 
no turismo, se temos prejuízo no turismo, temos no econômico e assim o 

ciclo se fecha e volta a ocorrer o prejuízo ambiental. Onde há prejuízo 
ambiental nós vamos ter social também. 

 

IC – Crescimento desordenado e ocupação desenfreada da faixa 

costeira 

 

DSC - Eu entendo que as orlas sempre foram, digamos assim, o contato 
com a água, o fator essencial na sobrevivência humana, e quem detinha 

o acesso a água se tornava ainda mais privilegiado. Com o passar do 
tempo, as orlas ganharam um significado turístico, paisagístico, a 

valorização dos imóveis na orla de rios, mares, lagoas, transformou, 

potencializou de maneira muito significativa essa ocupação, por motivo 
de especulação imobiliária. A população também avançou nas cidades 

litorâneas, hoje o litoral em algumas cidades, não comporta mais a 
quantidade de pessoas que recebe e houve assim..., um crescimento bem 

desordenado, a gente não vê um planejamento porque você recebe um 

número x de pessoas e não tem esgoto, não tem água muitas vezes no 
verão que comporte e atenda toda a demanda. O homem tem favorecido 

e muito as alterações e as consequências, eu diria que as intempéries é 

muito mais resultado das ocupações do que uma consequência. Se a faixa 
litorânea não estivesse sido ocupada dessa maneira, talvez a gente não 

sentisse tanto os efeitos, sofrendo as intervenções das ressacas nas 
cidades que estão dentro da água e a elevação do nível do mar. O que a 

gente sente é que o homem acaba ocupando locais que são mais sensíveis 

como dunas e muitas vezes a faixa de praia. Me parece prudente em 
termos de políticas públicas e de bom uso do dinheiro público e inclusive 

de sustentabilidade econômica para as próximas gerações que a gente 
não ocupe tanto as faixas de orla, me parece que a natureza nos dá um 

recado muito claro de que tem que ter um espaço de variação, um espaço 

livre de ocupação humana para que a natureza possa fazer as suas 
variações com menor risco e inclusive aos seres humanos. Legislação 

existe, mas não está sendo cumprida no país, então a gente vê, digamos 

assim, o risco econômico que os municípios correm investindo em 

infraestruturas que avançam sobre essas áreas que são protegidas 

legalmente, e que não deveriam ser ocupadas, o risco de vida, o risco 
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humano, enfim, todos os riscos decorrentes de uma ocupação que não 

respeita as orlas. 
 

IC – Não existe uma preocupação a esse nível sobre as cidades 

costeiras 

 

DSC - É uma pena que a população nunca se preocupou com isso, talvez 
não houvesse estudos, falta de conhecimento, e agora vai sofrer as 

consequências. A importância de estudos nessa área, de se preocupar 

com isso daqui para a frente é fundamental, porque com certeza nós 

vamos sofrer, a população vai sofrer com isso. Verifica-se nos processos 

que chegam de improbidade ambiental, de crimes ambientais na 

prefeitura, que não se respeitam os limites de ocupação dessas áreas e, 
em especial, no litoral. Os grandes construtores e imobiliárias querem 

crescer, querem lucrar e não há essa preocupação ambiental, e talvez a 
conscientização de tudo seja o primeiro passo, o que é muito difícil. 

 

IC – Em Torres não temos tantos problemas, pois temos as dunas 

são protetoras 

 

DSC - Aqui em Torres eu não vejo tantos problemas, porque a gente tem 

uma faixa de areia ainda bem conservada, a gente tem ali as dunas. Aqui 

em Torres tem essa parte ali das dunas que o Plano Diretor foi bem 
generoso com os prédios, digo, a forma como eles foram construídos fez 

com que as dunas proteja o município. Nas praias do sul é menor essa 

parte de dunas. Tem maior risco. As dunas são uma forma de proteger o 
meio ambiente. 

 
IC – Balneário Camboriú é um exemplo que não devemos seguir, a 

cidade e as pessoas estão em risco iminente 

 

DSC - Balneário Camboriú já vem sofrendo com isso, tem essa ideia de 

aterrar a praia, mas isso é uma intervenção e o que pode acontecer com 
isso? Eles estão se colocando em risco, a cidade e as pessoas. Balneário 

Camboriú, até onde eu conheço, os prédios foram construídos sem a 

observância de todas essas coisas, normas ambientais, todos esses limites 
de avanço do mar, a natureza vai vir e vai tomar o seu espaço, na verdade 

tudo isso decorre de um uso inadequado dessas áreas litorâneas sem a 

observância das normas e dos limites que se tem que ter para utilizar de 

forma ordenada. 
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IC – São fenômenos cíclicos, naturais, a que o planeta sempre 

passou 

 

DSC - Eu acho que isso é cíclico, de tempos em tempos a natureza sofre 

alterações, e a frequência e forma como está acontecendo, como tem 
intervenção do homem, acaba se tornando mais intenso, mas isso é um 

processo natural. Mesmo que não houvesse ação humana no aquecimento 
do planeta e a elevação do nível das águas, a gente sabe que há períodos 

históricos, independente do ser humano, no qual a natureza acaba 

sofrendo variações, houve épocas de congelamento no planeta e houve o 

de descongelamento do planeta. Quando a maré está alta, chove, as 

águas descendo dos rios, um volume muito grande de água, daí fica 

empossada em algum lugar e são vários os problemas resultantes desse 
processo climático natural. Esses fenômenos são naturais, e eles são uma 

dinâmica natural que a gente tem aqui no litoral, ressacas é um processo 
natural. 

 

IC – Resultado de intensa especulação imobiliária, e ocupação 

irregular do pescador às margens de rios, lagoas e faixa de praia 

 

DSC - Vejo que no caso de Torres há situações bem características 

típicas de valor imobiliário, e outras situações que são decorrentes de 

uma ocupação precária típica do pescador. Nós temos em certo ponto da 
orla do rio Mampituba aquelas famílias típicas de pescador que 

habitavam ali com seus barraquinhos de madeira na beira do rio; mas 

como o rio Mampituba não é dado a transbordar, então essas pessoas se 
sentiam seguras, e essa vida de pescador foi se estabelecendo, onde da 

casinha de madeira passou para alvenaria e depois passou a dois 
pavimentos, e hoje tem pessoas que vão comprando as casas dos 

pescadores, então esse processo a gente sabe que é ilegal.  Procurou-se 

agora na revisão do plano diretor reforçar o que o Plano Diretor de 1995 
já previa - uma política de remoção e de regularização fundiária dessas 

populações na beira do rio dos corpos hídricos, porém não foi 
implementado. Há uma dificuldade de ser fazer isso hoje, porque nós 

temos muitas situações consolidadas, então a resistência que se tem para 

retomar essa proteção da orla do rio e das praias, é muito maior do que 
se teria antes de causar o dano ambiental. Você encontra resistência 

séria porque você tem a resistência da pessoa que está ali instalada, além 

da perda financeira que se vai ter, e também porque para o turista é 

cômodo porque ele vai ter a sua alimentação ali sentado dentro do mar. 
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IC – Resultado da urbanização das cidades, que naturalmente gera 

impactos ambientais antropogênicos 

 

DSC - Uma rua que se asfalta, ela impermeabiliza, não tem como escoar 

a água, a retém e não tem para onde ir, ela vai para algum caminho, 
então dessa forma e todo esse processo de acúmulo de lixo, gases, de 

veículos e tudo isso vai gerando esse problema natural e a natureza não 
consegue absorver. É tudo muito rápido, o lixo eletrônico, eu acho que é 

muita coisa para a natureza absorver, e leva muito tempo. Eu falo da 

estrada porque é uma situação do trânsito que já estamos acostumados, 

e no momento que colocou-se o asfalto tu impermeabilizou o solo, e daí 

toda aquela água que retinha ela fica na superfície e vai ter que procurar 

algum lugar para sair, e aí é onde acontece os alagamentos aqui e acolá. 
A rua fica com água demais e começam os alagamentos, existe 

escoamento, mas não dá conta, e uma parte dessa absorção natural a 
gente impermeabilizou e somos nós quem fazemos isso.  A falta de 

manutenção das bocas de lobo, um sistema de canalização que não é um 

sistema adequado para litoral..., porque uma coisa é você colocar uma 
tubulação em uma cidade que tem perfil de solo e outra é o litoral! Um 

dos grandes culpados em que a gente ouve falar muito é o próprio ser 
humano. A questão da destruição, enfim, dos aspectos relacionados a 

devastação do meio ambiente, de árvores, enfim e da própria água 

potável. Eu acho que quando à cidade, não tem muito a ser feito para 
conter a força da natureza, aqui o lençol freático são 30 cm de 

profundidade e Torres é uma cidade praticamente a nível do mar.  Eu 

diria que tem uma forte participação da intervenção antrópica, mas aí 
não é uma questão necessariamente local, e sim global, a gente sabe que 

o desmatamento na Amazônia tem consequências no clima da região sul 
e sudeste. As pessoas ocupam a beira de um corpo de água e logicamente 

que o mar vai invadir as casas. As pessoas retiram a vegetação, habitam 

dentro da água praticamente, as cidades crescem ao redor dos rios e das 
lagoas, e quando chove o nível sobe e ele tem que ir para algum lugar, 

depois impermeabilizam as ruas, asfalto e mais asfalto e entre outros..., 
deveria ter asfalto somente nas vias principais, e pedras nas demais vias 

para permitir a infiltração, aqui tu cava meio metro e encontra água, e 

isso dificulta o processo. Daí tu tem a serra, tu tens o litoral, chove, tu 
estás entre uma região alta e o mar. Quer dizer, para onde a água vai? 

Ela vai ocupando as cidades. 
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- Medidas mitigadoras: 

 

IC – Gestão séria, responsável e efetiva das áreas de APA e APP 

 

DSC - As dunas são área de preservação natural, são sensíveis e devem 
ser preservadas. Precisaria haver uma gestão efetiva no sentido de que 

as pessoas compreendessem que a não ocupação de uma APP é muito 
mais do que um ato formal da legislação, pois ela visa também proteger 

as pessoas. 

 

IC – Tomar medidas de prevenção em relação a faixa costeira da 

Região Sul 

 

DSC - Sim, eu acho que as cidades costeiras têm que pensar 

urbanisticamente, respeitando essa faixa de dunas que tem, porque ela 
serve justamente para isso, como uma proteção, uma barreira desde que 

não tenha deposição de areia em cima de locais para deslocamento como 

avenidas e ruas. Acho que deveria criar alguma diretriz ambiental que 
protegesse mais o meio ambiente, a orla toda, tanto daqui como de Santa 

Catarina, eles intervêm para fazer construções. Esses prédios estão 
tirando toda a nossa liberdade. O ser humano tem que cuidar o máximo 

possível para não piorar essas variações. 

 

IC – Investimento sério em pesquisas 

 

DSC -De um modo geral eu acho que tem que investir cada vez mais em 
pesquisas, porque há muita coisa que a gente nem conhece. Existem 

projetos isolados, isso a gente acompanha que vem estudando, mas eles 
vêm fazendo estudo e vem divulgando os riscos que podem acontecer, mas 

a gente não observa ações realmente eficazes. Eu acho que além dos 

estudos, a gente tem que começar a executar ações que realmente vão 
corrigir ou minimizar possíveis desastres naturais que possam acontecer. 

No Rio Grande do Sul há duas cidades que estão bem evoluídas na 
questão de prevenção que são: São Marcos e Vacaria, com a questão de 

efeitos naturais na cidade. 

 
IC – Prever no Plano Diretor diretrizes para a ocupação ordenada 

da orla 

 

DSC - Uma das coisas que a gente está prevendo no Plano Diretor é essa 

desocupação da orla, por exemplo. A orla ao longo do rio Mampituba, 



447 
 

nós temos um projeto de desocupá-la, pois ela foi ocupada 

clandestinamente e nós queremos ter espaço ali, natural, que comporte 
essas variações, pois perdeu-se até a mata ciliar. Me parece que a 

primeira atitude é essa, uma política de ocupação do território que 

preserve uma distância da população com relação aos corpos hídricos, 
também com relação as encostas, pois as encostas do litoral brasileiro 

são recentes e com tendência ao desmoronamento, são instáveis. Uma 
política de ocupação do território que considere uma necessidade de 

haver essas movimentações cíclicas. Nós queremos criar mecanismos no 

Plano Diretor que possibilitem, por exemplo, que essas ocupações em 

borda de rio, mesmo que clandestinas, possam entrar em uma política de 

troca de índice construtivo, para que as pessoas possam ceder o seu 

imóvel para a administração pública em troca de índice construtivo em 
outras áreas, e isso aliviaria um pouco o peso das desapropriações e, ao 

invés de o município utilizar o dinheiro do cofre público para isso, ele 
emitiria um título de potencial construtivo resgatável no mercado 

imobiliário para que essas pessoas possam trocar o valor imobiliário da 

sua propriedade na beira do rio por um valor equivalente em índice 
construtivo em outra área e, negociando com o construtor, por exemplo. 

É um mecanismo que estamos estudando evidentemente..., juridicamente, 
financeiramente, tecnicamente de como implantá-lo, mas seria uma 

maneira de acelerar esse processo para que ele não dependesse só da 

desapropriação direta com o dinheiro do tesouro municipal. Em resumo, 
o que se tem que fazer, seria uma utilização ordenada desses espaços. 

 

IC – Educação e conscientização coletivas 

 

DSC - Educação e conscientização, principalmente para as crianças, a 
gente precisa ter um parâmetro de educação para a gente tentar 

controlar isso. Uma organização educacional para não agredir tanto o 

que a gente está fazendo hoje, o nosso município de Torres já está 
tentando, de alguma forma agir, não deixamos construir acima de quatro 

andares na orla, é uma forma de controle. Eu me preocupo com a questão 
da prevenção e deveria ser feito um trabalho importantíssimo nas 

escolas, com os nossos filhos, ensiná-los  desde cedo sobre as 

consequências de um vendaval, de uma tempestade, de uma enchente, 
porque se comenta muito na questão de ter erupção e vulcão próximo ao 

Brasil e atingir a nossa costa diretamente, então nós temos que estar 

preparados, nós adultos não estamos, quem dirá as crianças, então eu me 

preocupo muito com essa situação. Um trabalho nas escolas com a 

crianças, à longo prazo e manutenção das nossas dunas, com 
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investimento maior para se prever com antecedência, pois quanto mais 

rápido recebermos as informações por meio da criação de um centro de 
estudos, para se ter com antecedência as informações é uma forma 

inteligente de prevenção.  

 

DOMÍNIO: GOVERNANÇA INTELIGENTE (Questão 3) 

 

A terceira questão faz referência a governança da cidade turística.  

Em suma, buscou-se junto aos entrevistados conhecer sua opinião acerca 

das inúmeras problemáticas encontradas em cidades com sazonalidade 

acentuada, como é o caso das cidades costeiras turísticas (em sua 

maioria). Dada que esta fora a questão que mais abordou o turismo como 

atividade econômica, com impactos positivos e limitantes, a pergunta fora 

construída de forma eclética e demandou um tempo considerável no 

processo de entrevista. Logo, considerou-se importante transcrevê-la na 

sua forma literal para que o leitor não se perca nas respostas dos DSCs. 

 

Questão 3 - Sendo representante da Gestão Pública, como você percebe 

as questões inerentes à sazonalidade e, em contraponto, à alta demanda 

de visitantes em períodos de alta estação de turismo?  

 

3.1 Como é gerenciada esta oscilação (econômica, estrutural, social, 

ambiental, etc.) por parte da gestão pública? 

 

3.2 A cidade de Torres / Balneário Camboriú / Guaratuba, como um 

sistema complexo (dotado de infraestrutura básica, de serviços, 

mobilidade e pessoas) está preparada para este influxo?  

 

3.3 Cite as principais demandas que são alocadas ou (re)estruturadas para 

“suprir” a cidade em períodos de alta concentração de pessoas, oriundo 

do aumento da população flutuante. 

  

3.4 Os residentes permanentes aparentam estar satisfeitos com a alta 

concentração de pessoas em períodos específicos do ano? 

 

3.5 Você acredita que a cidade preza pelo bem-estar dos residentes 
permanentes durante o ano todo, ou apenas prioriza a melhoria de sua 

estrutura para a temporada de verão, ao receber os visitantes de turismo, 

com potencial de aumento das funções econômicas derivadas? 
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Os resultados advindos dos depoimentos são apresentados a seguir, 

por meio das ICs e DSCs: 

 

IC – A sazonalidade em Torres é muito acentuada, mas na alta 

temporada de verão fatura-se bastante com o turismo 

 

DSC - Em Torres, na temporada de verão é muito bom, no período de 
25/12 a 02/01 para nós é excelente, a gente trabalha muito, mas fatura 

bastante, e agora a sazonalidade para nós é terrível. De um modo geral 

eu vejo a sazonalidade como um prejuízo para nós, pois o período de 

safra em Torres é muito curto, é de final de dezembro até o carnaval. 

Temos que diminuir esse período de sazonalidade pelo menos reduzir o 

período, porque o município sofre com isso e as pessoas também. A alta 
demanda de turistas e visitantes se dá durante os meses de dezembro, 

janeiro e fevereiro, no decorrer do ano a cidade sofre demasiadamente. 
A gente tem dois eventos meio próximos do verão que é a Páscoa, em que 

o pessoal costuma vir muito para a cidade, e logo após tem o Festival de 

Balonismo, então esses eventos acabam prolongando o verão até o mês 
de maio, e nos finais de semana, que ainda tem bastante movimento na 

cidade. 
 

IC – O comércio de Torres pratica um valor de produtos e serviços 

muito acima da média, tanto no inverno como no verão, tornando o 

custo de vida alto para seus residentes permanentes 

 

DSC - O pessoal de Torres acha que o que eles cobram no verão tem que 
cobrar no inverno também, então as coisas se tornam muito caras para 

quem é morador, o custo de vida fica muito alto. Eu vejo que há muita 
oscilação de pessoas durante o verão, e no inverno a cidade fica ociosa, 

mas os custos são os mesmos. Com isso, muitas coisas eles perdem, 

porque todos vão comprar em outros lugares. Eu não compro nada aqui, 
quando eu vou para Criciúma eu compro lá, as roupas do meu filho, por 

exemplo.  
 

IC – Torres é considerada uma cidade elitizada pelos gaúchos 

 
DSC - Torres é uma praia elitizada! Eu defendo que este conceito de 

elitizado em Torres de certa forma é pela qualificação, era nesse sentido 

que a gente percebia a imagem de Torres para quem não era de Torres. 

No Rio Grande do Sul, a percepção que se tinha era essa, por isso que 

esse “elitizado” estava muito ligado a qualidade de vida. Torres é uma 
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das cidades do litoral gaúcho com a melhor condição em termos de 

balneabilidade e de cobertura de rede de tratamento de esgoto, 
começamos a perder um pouco nisso com o “boom” imobiliário que 

aconteceu, então precisamos recuperar, mas me parece que é possível. 

 

IC – No verão, a cidade é viva, alegre e segura, há vida! 

 

DSC - Nesse período, tu caminhas por tudo, a qualquer hora, tem gente 

em todo o lugar e aí é mais seguro. As pessoas querem descansar porque 

trabalham o ano inteiro. Nessa questão de segurança, nós temos muito 

apoio da brigada militar, a gente manda um memorando e eles nos 

atendem muito bem e dão todo o apoio. Junto à segurança, nós temos 

também o projeto Golfinho que recebe um número X de salva-vidas, que 
vão trabalham durante o verão, mas eles atuam sempre do Natal ao 

Carnaval e muitas vezes depois, ainda nos finais de semana. A brigada 
militar sempre aumenta o número de efetivos no verão, isso é fato, mas 

pode-se dizer que é a única preparação para o verão, além do comércio. 

No verão há bastante segurança na cidade, mas no inverno falta 
policiamento. Ideal seria uma guarda municipal, o ano inteiro, pois 

geraria uma sensação de segurança, organização e de que estão 
preocupados contigo. 

 

IC – Em relação à limpeza e recolhimento de lixo, a cidade atende 

satisfatoriamente 

 

DSC - Em relação ao lixo, a Secretaria de Obras junto com a do Meio 
Ambiente faz todo um trabalho. Eles tem um turma, que entra na praia as 

cinco horas da manhã, fazem toda a limpeza da praia, de ponta a ponta, 
para que no outro dia o turista possa usufrui-la sem que tenha nada que 

o machuque, eles tem até um rastelo para limpar, nessa parte as duas 

secretarias se organizam para deixar tudo em ordem. Então, a cidade 
está melhor preparada em algumas coisas, e em outras ela depende da 

CEEE e da CORSAN, por exemplo, não é uma gestão direta da 
administração municipal. Um problema que aumenta muito no verão são 

as questões de resíduos, a sensação que me dá é que ali em meados de 

novembro, o dono da casa liga para o caseiro e diz: - limpa a casa porque 
eu estou indo!, daí o caseiro vai lá,  limpa e põe tudo na calçada do 

vizinho ou em um canteiro, ou em uma quadra para baixo. É incrível 

como não há consciência disso, o mais importante para ele é que o quintal 

dele esteja limpo. Essas atitudes das pessoas demandam a prefeitura. 
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Acho que a cidade está procurando responder a esse influxo de visitantes, 

agora, é necessário fazer mais. 
 

IC – A gestão pública somente se preocupa com a cidade e seus 

habitantes na temporada de verão, no tocante à infraestrutura 

urbana 

 

DSC - Eles só se preocupam no verão e tem muitas coisas assim, uma 

farmácia por exemplo, no inverno tu não encontra e no verão tu encontra 

várias e a noite toda. Eu acho que é somente na temporada, quando está 

chegando a temporada, eles começam a fazer os consertos, e é sempre 

nesse período, eles não fazem para os moradores, e sim para os turistas. 

Deixam para final de novembro. É sempre assim e não compreendemos 
o porquê! O que se observa aqui, isso em todas as administrações, vai 

chegando a temporada e aparece aquela preocupação desenfreada, e 
pinta, e sinaliza, se prepara para a temporada. São feitas as coisas muito 

em cima da hora, porque tem todos os anos e deveria ser com mais 

planejamento e antecedência, no verão eles investem mais e quando tem 
algum evento como o balonismo, de resto é como você está vendo.... os 

moradores também não procuram a gestão para cobrar, são 
acomodados. Tem uns que falam... falam... falam... e não vão atrás dos 

seus direitos para saber porque que mexem com os espaços públicos em 

cima do verão! Me parece que não se vê muitas medidas públicas para 
receber o turista, a situação é muito amadora, se cria sim, mas eu percebo 

que eles fazem alguns eventos como o Réveillon e o Festival de 

Balonismo, e eu vejo mais a atuação privada do que pública realmente 
para receber esse turista, eu não estou dentro da gestão do município, 

mas as medidas específicas são tomadas no verão. 
 

IC – A cidade de Torres não está preparada para esta oscilação de 

fluxo de pessoas (população flutuante) 

 

DSC - A cidade de Torres ainda não está preparada. Como eles se 
preocupam muito em manter a cidade apenas no período da temporada, 

todo o final de ano em que a cidade está lotada, a água e a luz não dão 

conta. Ou falta água ou falta luz, alguma coisa acontece. Já faz muitos 
anos que Torres vive essa situação e eles não se preocupam nunca em 

consertar. Eles não planejam, isso não interessa para eles, eles querem 

apenas que o povo vem. Ano passado o Réveillon ficou no escuro. A luz 

foi vir eram três horas da manhã, eles dizem que sobrecarrega a rede, 

mas tem muitas formas de consertar. Ela não é gerenciada no meu ponto 
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de vista. Nós temos uma população estimada em 37 mil habitantes e no 

verão, entre o Natal e carnaval, a cidade chega a receber por alto 400 
mil habitantes, o trânsito fica intransitável, não temos estacionamentos, 

falta água, falta luz, as pessoas estacionam em cima dos canteiros, tem 

casos em que trava o trânsito, porque todos querem chegar de carro na 
beira da praia para ver os fogos e acaba ficando no meio do caminho. 

Torres não está preparada para receber todo esse fluxo, a gente recebe e 
é um turismo de massa, e eu acho que está tudo por fazer e é mais uma 

questão de falta gestão e planejamento. Não há um estudo de demanda 

para se chegar a esse número, a gente se baseia mais ou menos no que a 

Brigada Militar usa, tantas pessoas por metros quadrados, mas isso é 

muito superficial, a gente não tem um estudo de demanda. Eu acho que 

não está preparada. O trânsito no verão fica caótico, tem o 
estacionamento rotativo que tentaram implantar, mas não deu certo. Tem 

muitos problemas de mobilidade. Água falta bastante, principalmente no 
Natal e Ano Novo. Todos usando ao mesmo tempo. Eu não sei como a 

cidade supriria isso. É bem complicado, pelo que a gente vê o tanto que 

demanda isso, a gente vê pelo lixo, tudo demanda mais, é um volume 
grande de pessoas e a gente tem que ter uma infraestrutura para manter 

uma quantidade grande e pequena de pessoas. Uma coisa muito séria é 
o trânsito, não temos nada de novo, a cidade só aumentou e não temos 

nada de novo, não temos novas vias, novos acessos, a caixa de rua 

continua a mesma, o plano de mobilidade que deveria ser implantado não 
aconteceu, o que mais tumultua é a questão de trânsito, muitos veículos. 

Temos 18 praias e então as pessoas circulam entre estas praias e quando 

chega 08 horas, 12:00, 18:00, gera um congestionamento natural, então 
eu acho que isso é mais importante para a cidade, a gente tentar 

organizar isso, porque gera desgaste e estresse para as pessoas no 
trânsito, fica lento e causa desconforto. A cidade se torna um inferno em 

todos os sentidos, não se tem um controle de vendas de produtos, limpeza, 

segurança, mobilidade e muito mais. Então se torna um inferno, tanto 
para as que moram aqui e para as que vem passear. Não está preparada. 

Torres é uma cidade que está 20 anos atrasada. Ela foi projetada para 
um número de pessoas e não está preparada para o número que alcançou 

nesta velocidade que está, em 2018, e a cada ano está maior os 

problemas, e falta mais atenção e intenção de melhorar, principalmente 
para quem mora aqui em Torres. O grande desafio de Torres é que do 

ponto de vista da infraestrutura, nós temos uma área que foi urbanizada 

que é maior do que a área necessária para a população local viver. 

Porquê? Porque grande parte dessa área urbanizada está à serviço da 

moradia de veraneio (segunda-residência). Então essa estrutura de rua, 
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de iluminação, de encanamento o município tem que manter o ano todo. 

E aí há o problema de receita e despesa, o que se pode investir para 
melhorar a cidade à fim de que ela suporte o fluxo de verão é uma coisa 

bem difícil em função do que a cidade tem que gastar no resto do ano 

para se manter. Hoje não está preparada, precisa de uma estrutura 
melhor porque a gente não consegue absorver isso muito bem, e fica 

muito estressante porque percebemos o problema, mas tu não consegues 
solucionar. Eu acredito que Torres não está preparada para receber este 

número muito alto porque no verão aumenta a demanda em todos os 

sentidos e em todas as áreas. Principalmente o poder público não está 

preparado para isso, teria que ter um trabalho para iniciar mais cedo a 

“temporada”, nesses períodos de Natal, Réveillon e Carnaval, de ter 

atrativos para se prorrogar mais o período para que as possam se 
motivem a vir a partir de novembro e ficarem na cidade até meados de 

março, para que eles não venham todos juntos de uma vez só, e possam 
se intercalar, assim melhoraria mais a nossa cidade. O município não 

está preparado, não é feita uma projeção, a cidade vive de suas próprias 

dificuldades e é um dia após o outro, ele se programa para o dia de 
amanhã. A cidade no verão fica como dizem, sem dono, e não tem como 

controlar, as pessoas que vem vender produtos sem procedência, sem 
alvará, sem fiscalização. A cidade infla, para quem mora aqui fica 

impraticável, não se tem estrutura de mercado, estacionamento, nem de 

se locomover. Não! Principalmente na questão do trânsito, neste aspecto 
não. Na hospedagem sim, em relação aos atributos naturais sim. 

Saneamento, o município ele tem uma situação muito acima da média, se 

eu não me engano a CORSAN estima em praticamente 60% de coleta, 
não me lembro o número exato. É preciso criar uma estrutura sustentável 

porque não se pode ter uma estrutura demasiada o ano todo, mas uma 
estrutura que permita que os turistas venham e sem tirar o bem-estar dos 

moradores. 

 

IC – Os bairros periféricos são meramente esquecidos pela gestão 

pública 

 

DSC - Torres sofre muito com as questões dos bairros. Nos bairros não 

há o mesmo tratamento que o centro, e é claro que não dá para deixar 
tudo cem por cento, mas não existe uma periodicidade na manutenção da 

infraestrutura. As praias do sul eu vejo abandonadas. Nos bairros tem 

brinquedos quebrados nos parques, acúmulo de lixo, o pessoal que carpi 

vai a cada dois ou três anos, é um verdadeiro descaso com essas pessoas. 
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IC – Os residentes permanentes reclamam do período de alta 

temporada, mas reconhecem que este é o momento em que 

arrecadam receitas para o ano todo 

 

DSC - Não, as pessoas reclamam muito, porque em todo lugar é fila, todo 
lugar é difícil de entrar, mas ao mesmo tempo ficamos satisfeitos, porque 

é uma época em que a gente faz muito dinheiro, todo mundo no meu 
bairro aluga as suas casas. É onde a gente ganha um dinheiro bom. Mas 

a gente sempre reclama porque não tem onde estacionar, tudo é fila. Eu 

sempre me organizo e já faço compras e abasteço minha casa. É um 

período em que a gente trabalha bastante. Todos reclamam do 

movimento. Quem não ganha dinheiro no verão é pior, reclama mais 

ainda. Eu vejo que as pessoas, ainda que elas estejam no movimento, 
começam a se irritar porque é fila para tudo, aí no mercado é fila, no 

banco é fila, na padaria é fila e isso vai irritando as pessoas. Não, muito 
pelo contrário, eu acredito que as pessoas se sentem incomodadas. Eu 

que sou moradora não vejo a hora que acabe o verão porque é tudo uma 

loucura. Ao mesmo tempo que o residente permanente deseja o turista 
porque ele traz receita para o município, não dá de deixar de falar que 

às vezes o turista também passa a ser um incômodo. Não que a gente 
queira tratá-lo como incômodo, mas acaba acontecendo que o tráfego 

fica pior, acaba acontecendo que tem ruído fora de hora, filas, às vezes 

lixo atirado no chão, ninguém gosta de ver uma paisagem com sanitários 
químicos, eles são uma utilidade, mas não é algo que ninguém gosta de 

ver em uma praia ou em uma praça. Existem alguns conflitos naturais de 

culturas, pessoas com hábitos diferentes que acham normal na sua cidade 
fazerem certas coisas e, às vezes, há um conflito com a cultura local. 

Torres tem um problema bem grave, hoje nós temos 37 mil habitantes e 
no dia 25 de dezembro damos um salto para quase 300 mil habitantes, é 

muita gente. Nós até tentamos fazer uma campanha, “O trânsito não tira 

férias.” Eu que estou aqui todos esses anos me sinto invadindo porque 
estou trabalhando, mas é algo que passa e a cidade depende 

exclusivamente do turismo. Acredito que as pessoas acabam se 
programando para a temporada e deixam a desejar para o próprio 

morador, para o contribuinte que paga os seus impostos e depende da 

cidade o ano todo. São os dois contextos, os que moram aqui e os que 
trabalham no verão e que necessitam do movimento para poder ter o seu 

ganho. De modo geral, a grande maioria é contra. Tem muitas pessoas 

que não gostam e torcem para chegar logo segunda-feira para a cidade 

ficar vazia. Já percebi que as pessoas daqui não gostam, então é sinal de 

que não está dando certo, no momento em que a pessoa diz, ah, que bom 
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a cidade está alegre e cheia de gente ... mas não, falta estrutura, fica tudo 

lotado e nossa vida fica modificada, não temos como sair e ir nos lugares, 
me parece que isso está errado, pois as pessoas não estão satisfeitas... Se 

a gente tirar o saldo disso, o morador compreende a necessidade dessa 

tolerância e compreende que isso é um fenômeno muito importante para 
a economia e para a sociedade de Torres, mas é bem complexo. 

 

IC – No inverno, a cidade fica estagnada 

 

DSC - No inverno, a cidade é mortinha, que seria o período para fazer 

essas coisas (consertar eventuais problemas de infraestrutura nos 

espaços públicos). Conseguiram um empréstimo com um banco de 5 

milhões de reais, para deixar essa cidade maravilhosa, a começar pela 
revitalização da Praça XV....Especificamente em relação ao turismo, 

muitas pousadas e muitos hotéis fecham e muitas pessoas deixam de ter 
um trabalho fixo, eu vejo esta questão como um problema sério e que a 

gente tem que começar a pensar. Está faltando algo para movimentar a 

cidade na baixa temporada. Eu acho que primeiro é a questão do nosso 
clima que atrai as pessoas neste período (verão), e esta situação de não 

existir pessoas no inverno é porque não temos outras atrações na baixa 
temporada. Eu acho que o governo até se esforça bastante para manter 

uma qualidade no inverno e claro que entrou o mês de dezembro existe 

uma força tarefa de 50% à mais para manter a cidade organizada para 
o verão, isso é algo bem cristalino, vem mantendo no inverno e aumenta 

no verão.  

 

IC – A qualificação de mão-de-obra é bem limitada, também em 

função da sazonalidade 

 

DSC - Uma dificuldade que eu vejo, você não consegue uma mão-de-

obra qualificada porque você contrata uma pessoa por três meses e 
depois você dispensa, então você não investe na qualificação dessas 

pessoas porque a maior parte do ano é sazonal..., então depois você vai 
contratar de novo e são outras pessoas, e sem qualificação, e isso ocorre 

ano após ano, logo temos um serviço de má qualidade. Além disso, não 

se faz nenhum trabalho prévio para receber os visitantes, o município vai 
funcionando, não existe um trabalho profissional. Eles não estão 

preparados para receber, o comércio não é educado, nessa parte que eu 

vejo a falta de educação. O receber o turista, com informações e 

hospitalidade deixa muito a desejar. 
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IC – A sazonalidade turística em Torres interfere diretamente na 

autoestima de seus habitantes 

 

DSC - Chega o mês de outubro, tu vê no município um aumento de 

autoestima das pessoas, uma expectativa, a gente percebe que as pessoas 
são mais felizes nessa época, porque a expectativa é de que o verão vai 

ser bom, e até o Natal essa expectativa permanece, mas depois do 
Réveillon tu vê o pessoal começar a reclamar, daí diminui, se chove 

então..., porque o que Torres tem para oferecer? Não tem nenhum outro 

atrativo, nenhum outro evento cultural, nada, a não ser as praias.  Depois 

do Carnaval, a gente sempre sente um certo, eu digo assim... que é o mês 

da depressão, então dá uma reduzida muito drástica de pessoas porque 

até o Carnaval sempre tem um número maior de pessoas na cidade. Ao 
término do Carnaval e no dia seguinte cai drasticamente a demanda e a 

gente vê que isso impacta muito no humor das pessoas. Torres precisa 
desenvolver outras atividades econômicas porque para manter esse 

equilíbrio de receita e despesa talvez não baste o que o turista traga no 

verão. Me parece que há sim uma preocupação da gestão pública de 
Torres em relação a essa crescente demanda, e principalmente com 

relação aos períodos do ano em que são chamados de baixa estação de 
prover a cidade de outros negócios que possam suportá-la 

economicamente. 

 

IC – Neste ano (2018), percebeu-se a atuação eficiente de várias 

secretarias na infraestrutura urbana da cidade, mas isso não é uma 

constante 

 

DSC - Eu vou te dizer que este ano (2018) esta preocupação está um 
pouco mais efetiva, tem uma pessoa na Secretaria de Obras que está 

realmente preocupada com isso e está mobilizando, não só a Secretaria 

de Obras como outras secretarias, mas isso não é, digamos que não é a 
regra. Acredito que a cidade preza pelo bem-estar de todos durante o ano 

sim, e o município tem uma estrutura adequada para receber os 
visitantes. 

 

IC – Em geral, os residentes permanentes estão satisfeitos com a alta 

demanda de visitantes de turismo 

 

DSC - O turismo foi um alavancador de diversos setores econômicos de 

Torres, principalmente da construção civil. Eu acredito que os residentes 

permanentes se mantêm satisfeitos sim, porque a maioria das pessoas 
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dependem do turismo, tem gente que só vai abrir o hotel no verão. Vai 

gerar dinheiro para outras pessoas, pois serão gastos na cidade. A 
questão do turismo em Torres é absolutamente relevante para o 

desenvolvimento da economia local, e o desenvolvimento de valores 

como..., digamos assim, a qualidade de vida. Para os comerciantes sim, 
pois movimenta o comércio e a cidade. Alguns, como eu, que trabalho no 

serviço público, quando começa esses congestionamentos, essa questão 
de trânsito, a gente se sente invadido, mas a maioria dos Torrenses 

aprovam esse movimento pois dá uma alegria para a cidade. Enfim, não 

tem uma resposta, eu ouço de tudo, se perguntar para o hoteleiro ele 

gosta, e se perguntar para um aposentado ele odeia. Mas no geral é 

positivo, e eu vejo mais manifestações favoráveis. 

 

IC – Há várias demandas alocadas para atender as pessoas na 

temporada de verão 

 

DSC - O principal investimento é na área de sanitários químicos para 

esses eventos todos, ações no tráfego da cidade, com fechamento de ruas, 
com inversão de sentidos, transformação em mão única e acho que há 

uma ação forte da Secretaria de Turismo, no sentido de dar suporte para 
as pessoas que estão na cidade, dar informações e de serviços para que 

elas possam procurar ao menos o serviço, e sei também que na saúde há 

reforços. Eu acho que Torres está muito bem, mas além de ser morador 
daqui, uma das coisas que eu sempre elogiei, a gente sempre esteve bem, 

água, eletricidade e esgoto, isso a gente sempre, nunca fomos perfeitos, 

mas sempre acima da média, sempre atendendo bem o verão. A Brigada 
Militar, a CORSAN se programa também, CEEE, principalmente no 

Réveillon é usada muito a energia e as pessoas estão na expectativa da 
virada, então há uma preocupação para que não falte luz e água também. 

A operação Golfinho faz parte da própria Brigada Militar que é 

específica na área de salvamentos na orla, salva vidas. o que se faz, a 
segurança, até pela minha área criminal - o judiciário, nenhum juiz pode 

tirar férias de 15/12 à 01/03, nós ficamos impedidos e trocando os 
plantões, e vem dois colegas à mais para fazer todo o atendimento de 

maior demanda que são os plantões noturnos e os plantões de flagrantes 

que tem muito, e atuação na lei da Maria da Penha. A demanda é muito 
grande em razão da violência doméstica, as pessoas vêm para cá, daí elas 

bebem e brigam e a demanda é alta. A segurança pública, a brigada 

militar recebe reforço, no ano passado (2017), foram 18 policiais 

militares que vieram suprir esta demanda, a polícia civil recebe reforço, 

então a segurança no âmbito estadual é reforçada tanto no judiciário, 
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quanto na brigada militar, civil e no ministério público, eu sei que 

também vem mais um promotor. Energia, água, brigada militar, 
bombeiros, operação golfinho que são as guaritas de salva vidas, 

segurança o efetivo aumenta substancialmente. 

 

IC – Atualmente, na sociedade em que vivemos, precisa-se 

urgentemente uma mudança de valores, conceitos e maior 

compromisso entre toda a sociedade para se alcançar uma 

qualidade de vida satisfatória 

 

DSC - Alguns políticos esquecem que a política é uma das atividades 

mais nobres da humanidade!! Me parece que falta um pouco de visão 

profissional das cidades, e entendo que os prefeitos e secretários 
compreendem isso e tentam fazer uma gestão mais profissional, acho que 

há essa vontade, mas a questão de uma gestão pública profissional, ela 
não depende somente de quem está administrando a cidade, não depende 

só dos cargos políticos, depende de uma mudança cultural de toda a 

sociedade, e todos devem entender isso, mudança de conceitos, de 
expectativas, de obrigações, muita gente acha que a prefeitura tem que 

fazer, mas não, todos nós temos que fazer. Me parece que deveria haver 
uma mudança de mentalidade de um modo geral, não só aqui em Torres, 

mas em todos os municípios. Eu inclusive já sugeri contratar uma 

empresa para tratar do tema da mobilidade, mas a morosidade e 
burocracia do processo são muito lenta também. 

 

IC – Não há investimento na cidade para qualificar o turismo no 

tocante aos espaços públicos de deslocamento e permanência 

 

DSC - Eu vejo que Torres tem um potencial turístico muito bom, pois a 

gente viaja para muitos lugares turísticos e percebemos que aqui tem 

potencial, nós temos um mar lindo, limpo, a natureza, mas no verão se 
torna insustentável e eu vejo que a cidade criou uma estrutura imobiliária 

voltada ao turismo. Se o turista vier, ele vai ter onde ficar, a estrutura 
imobiliária está ótima, mas não houve uma preocupação do gestor 

público e da população em criar uma estrutura para prover essa 

quantidade de pessoas na cidade, uma estrutura de ruas, estrutura de 
sinalização, placas. Uma coisa que me chama muito a atenção, além da 

precariedade das ruas e calçamentos, praças, etc., a lagoa do violão que 

é um lugar maravilhoso, eu passo ali e fico me penitenciando, uma gestão 

de visão, poderia criar, fazer, um lugar para caminhadas, contemplação, 

bancos e parador. A cidade não tem dinheiro e eu não vejo vontade 
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política, organização para que isso funcione, eu tenho dito isso, nossa, 

precisa uma pessoa de coragem para fazer as coisas e isso vai acontecer, 
eu trabalho no setor público e eu sei que é possível. Me parece que 

necessita seriedade e coragem porque ao meu ver, tudo tem que ter um 

benefício, uma compensação, uma vantagem e não é assim. Só intenção 
não adianta. Nós buscamos cortar gastos, gerir para sempre ter 

condições e buscamos apoio. Tem lugares que são caóticos e eu acho um 
erro essa pavimentação com aquela pedra toda irregular, e o calçamento, 

o carro passa, afunda e não tem manutenção, e daí a CORSAN vem fazer 

uma manutenção, abre um buracão e fica assim por um bom tempo. Não 

temos nenhum pórtico, isso que é triste, uma cidade com 137 anos de 

emancipação política, eu cobro muito isso do executivo, nós que 

moramos em Torres, para a gente vir à noite na BR 101, se não tiver 
atenção, você acaba passando direto da entrada da cidade, porque não 

tem nenhuma placa informando o acesso da cidade, como não tem 
nenhuma placa identificando a entrada da cidade. O pórtico é uma forma 

de mostrar que a cidade está ali. Falta muita visão e vontade.  

 

IC – A cidade de Torres apresenta vida própria durante o ano 

 

DSC - A cidade não para depois do verão. No verão a demanda aumenta 

porque aumenta as pessoas, então eu diria que Torres já tem vida própria 

e acho que a universidade local contribuiu muito, porque começou a 
trazer pessoas de fora para estudar e foi tendo demanda. 

 

DOMÍNIO: GOVERNANÇA INTELIGENTE (Questão 4) 

 

A quarta questão refere-se ao Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257, de 

10 de julho de 2001), em especial ao seu parágrafo XII. Transcreve-se a 

pergunta literal: - O Art. 2o do Estatuto da Cidade, onde é citado que: “A 

política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana [...]. O parágrafo XII 

apresenta a seguinte diretriz: – proteção, preservação e recuperação do 

meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, 

artístico, paisagístico e arqueológico. Questionou -se aos entrevistados:  

 

1) Você tem pleno conhecimento da Lei n.10.257, de 10 de julho de 

2001 que rege o Estatuto da Cidade?  
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2) No tocante ao parágrafo XII citado, quais são as medidas e/ou 

ações que estão sendo tomadas (implementadas/ implantadas) na 

cidade para o alcance dessa diretriz? 

As ICs e DSCs são apresentados a seguir: 

 

IC – Não conheço a lei que rege o Estatuto da Cidade 

 

DSC - Não (2x). 

 

IC – Sim, conheço a lei que rege o Estatuto do Cidade 

 

DSC - Sim (5x). Eu conheço essa lei porque eu a li quando eu atuava na 

Secretaria de Planejamento, mas claro, lei é lei, a gente não grava. Eu 

fiz cursinho e tudo do Estatuto da Cidade, então eu tenho algum 
conhecimento sim. 

 

IC – Conheço parcialmente 

 

DSC - Parcialmente (3x). Temos muitos projetos que não saem do papel. 
Agora teve um projeto de mobilidade urbana, mas não sei se vai sair. 

 

IC – Em relação a questão do patrimônio histórico – cultural, 

Torres trabalha dentro das possibilidades técnicas e de recursos 

 

DSC - Na questão cultural, Torres não deixa muito a desejar, não se faz 

mais porque não se tem dinheiro. A restauração da Igreja São Domingos 

foi investimento do IPHAN. Em relação ao patrimônio construído, 
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico, o 

município tem o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico 

e Cultural, ele legitima a delimitação das áreas consideradas área de 
proteção. A Igreja Matriz é tombada, o município tem uma lista de bens 

a serem inventariados, são bens construídos, edificações. Contudo, nessa 
mesma lei está faltando a listagem dos bens que já foram levantados como 

significativos, está faltando especificamente o patrimônio histórico, 

ações efetivas, então me parece que o conselho do patrimônio histórico 
está esperando a regulamentação da lei à respeito dos incentivos a serem 

dados aos proprietários de imóveis históricos, para que eles possam 
recuperar os seus imóveis. Em síntese, o Conselho Municipal de 

Patrimônio Histórico conseguiu definir uma área de interesse com 

restrições em relação a ocupação sobre a parte histórica da cidade. 
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IC – Em relação a proteção, preservação e recuperação do meio 

ambiente natural, a cidade atende a diretriz do Estatuto do Cidade 

 

DSC - Com relação à proteção, preservação e recuperação do meio 

ambiente, eu te digo que Torres tem uma boa legislação, tem profissionais 
que trabalham na administração que se preocupam com essa questão. O 

município de Torres se preocupa muito com a questão ambiental, a gente 
tem um quadro de servidores na secretaria do meio ambiente que eles são 

muito atuantes. O Conselho Municipal de Meio Ambiente é bem atuante, 

é um dos melhores conselhos de Torres em questão de participação da 

comunidade. Eu vejo que Torres vem se preocupando com isso já há 

muito tempo porque no Rio Grande do Sul esta questão também é muito 

cobrada pelo Ministério Público e outras esferas. Em relação ao meio 
ambiente, o município já está desde, acredito que 2009, habilitado 

perante o órgão estadual de licenciamento ambiental, para fazer o 
licenciamento das atividades que são competências do município. Temos 

um corpo técnico, temos fiscalização, temos veículo, temos um conselho 

de meio ambiente que é atuante, o município tem uma política de 
mitigação e de compensação em relação ao que os empreendimentos 

podem causar de impacto, tem um fundo municipal de meio 
ambiente.Então, ambientalmente o município está com um desempenho 

melhor do que na área de patrimônio histórico e paisagístico. Temos um 

inventário ambiental e urbanístico da faixa de dunas e hoje a gente 
consegue dizer para o cidadão o seguinte, olha o seu lote x na quadra y 

dá para construir ou não, isso em relação às dunas. Hoje conseguimos 

frear as ocupações, dar os pareceres negativos sobre várias situações. 
Existem situações assim, se tu for levar ao rigor, poderia ser construído, 

mas vai interferir na paisagem dos morros e, isso precisa ser preservado 
porque também é um bem natural a ser preservado. Em resumo, algumas 

diretrizes a gente consegue controlar ou pelo menos definir regras de uso 

e ocupação, que possibilite preservar pelo menos alguma coisa, seja por 
meio dos processos de licenciamento, seja por meio da revisão do plano 

diretor. 
 

IC – Já em relação à manutenção e preservação do patrimônio 

histórico, é totalmente esquecido e negligenciado 

 

DSC - Bem ao contrário é a questão do Patrimônio Cultural e Histórico 

de Torres, foi esquecido e está se acabando, está correndo o risco, 

digamos se fosse um animal, seria um animal em extinção. A questão do 

Artístico, Paisagístico e Arqueológico, para ser bem sincera, eu nunca vi 
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nada, não sei se tem estudos. Aqui a pressão da construção civil está 

colocando muito em risco o patrimônio histórico ainda existente. 
 

IC – Medidas de compensação social em relação às construções de 

condomínios horizontais na cidade são aplicadas, porém, não o com 

rigor necessário 

 

DSC - A legislação municipal permite condomínios excessivamente 

grandes em Torres, até cem hectares, e isso é absurdamente absurdo para 

uma cidade costeira. Sobre o condomínio Ilhas Park, nós solicitamos o 

prolongamento da construção de vias públicas ao entorno do 

condomínio, e parte dela foi feita, mas parece que falta o prolongamento 

da rua Santa Helena que separa o condomínio daquela ocupação 
irregular que nós temos ali que é o bairro Guarita. Essa medida 

compensatória é importante para a mobilidade urbana, para a qualidade 
de vida daquela população que essas vias sejam finalizadas, para a 

acessibilidade, pois a mobilidade urbana ali é muito ruim e muito 

precária. O muro do condomínio Ilhas Park é vazado, e há crianças 
dentro e fora do condomínio. As de fora são carentes, em extrema pobreza 

e estão vendo as crianças de dentro nas piscinas. É um retrato da 
exclusão social no Brasil, do quanto é impactante e violento. Sem querer 

culpar ninguém, mas isso nos força obrigatoriamente a repensar o 

modelo social. Precisa ser revista a legislação municipal em relação aos 
condomínios horizontais.  

 

IC – Nós (a cidade de Torres) não temos projetos e, por isso, 

deixamos de captar recursos junto ao Governo Federal (Ministério 

das Cidades) 

 

DSC - Eu estive no Ministério das Cidades, como vereador em 2014, pois 

o Governo Federal estava investindo cerca de 10 milhões de reais nos 
municípios, e eles me pediram, tu tens um projeto de mobilidade urbana 

do município de Torres pronto? Se tu tiveres o projeto, nós conseguimos 
10 milhões para investir no município!  Mas, infelizmente nós não 

tínhamos e acabamos perdendo esse recurso. Então, se o gestor da cidade 

for atrás, a gente consegue muita coisa para ser investido no município, 
só que tem que ter projeto que é o principal. 
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DOMÍNIO: MOBILIDADE INTELIGENTE (Questão 5) 

 

A quinta questão faz menção a mobilidade da cidade de Torres - 

condições de acessibilidade, conforto e segurança na circulação e 

travessia dos pedestres e ciclistas nas vias públicas, tanto dos espaços 

de permanência quanto dos de deslocamento foram questionados. 

Para esta questão também foram elencados pontos específicos para os 

informantes responderem, que resultaram no Gráfico 11 e nas ICs e DSCs: 
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Gráfico 11 - Condições de acessibilidade, conforto e segurança na circulação e 

travessia dos pedestres e ciclistas nas vias públicas da cidade de Torres (RS). 

 
Fonte: Autora, 2019. 

IC – Não existe faixa elevada na cidade de Torres (RS) 
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DSC - Não, nas vias tem o elevadinho, aquele de acessibilidade, mas não 

em todas. Eu não sei se ela está sendo adotada exatamente como faixa 
elevada, eu sei que a nossa equipe técnica de planejamento tem 

conhecimento dessas leis porque eu trabalhava lá, e principalmente o que 

vem com o recurso federal obrigatoriamente tem que atender. Eu acho 
que ainda não foi feito por falta de recurso ou de definir como prioridade, 

talvez isso não esteja acontecendo. Não tem nenhuma faixa elevada no 
município, mas vai sair, pois já tem projeto. Está sendo feito um 

orçamento para futuramente fazer uma licitação para fazer faixas 

elevadas em escolas, hospitais, prédios públicos, onde há maior 

circulação de pessoas. Hoje infelizmente não, mas está mais do que na 

hora de ser feito, porque é uma exigência e daqui à pouco o município 

que não começar a cumprir, não poderá mais receber recurso a nível 
federal. 

 

IC – A limpeza e a existência de lixeiras na cidade são precárias, há 

apenas o recolhimento de lixo, e que nem sempre é diário, com 

exceção da temporada de verão 

 

DSC - A única coisa que fazem aqui é o recolhimento do lixo, lixeira não 
tem, o asfalto é terrível, tem lugares que é estabelecido que eles devem 

passar a cada dois dias, e tem gente que reclama que fica muito acúmulo 

de lixo. Agora no verão, eles passam todos os dias em todos os lugares. 
A questão de lixeira, falta investimento muito grande no município neste 

sentido, pavimentação, lixeira e limpeza. A beira mar tem uma estrutura 

bonita, mas ainda assim, por exemplo, a lixeira está estragada, porque 
não tem manutenção, fica feio, sujo e é algo simples de se resolver. Falta 

capricho! 
 

IC – As ruas e calçadas da cidade são muito ruins, quebradas, sem 

nivelamento, intransitáveis 

 

DSC - Arborização não tem tanto na cidade, as calçadas para caminhar 
até não são muito ruins. Parcialmente, nada aqui é completo. A gente tem 

calçadas adaptadas e calçadas intransitáveis. Então essa é uma 

dificuldade que eu observo. Eu vejo a nossa cidade pecar muito sobre 
isso, principalmente a parada de circular, as nossas calçadas não estão 

padronizadas e falta fiscalização, é muito fora do contexto de uma 

calçada para outra. Poucas paradas de ônibus, as ruas pouco cuidadas, 

as calçadas quebradas, eu sempre brigo muito por isso. Há 

descontinuidade das ruas e passeios, isso é gritante, não tem árvores, 
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pontos de ônibus são precários, no governo passado houve uma tentativa 

de padronização, mas alguns somente foram feitos, mas também não 
houve manutenção.  

 

IC – Arborização existe apenas na Av. Silva Jardim e na Praça João 

Neves da Fontoura 

 

DSC - Eu acho uma carência de vegetação terrível nas ruas aqui em 

Torres. O município até tem um plano de arborização urbana, mas não 

vejo ser cobrado e às vezes tem as compensatórias, por exemplo, plantam 

200 árvores, mas não existe um projeto dizendo onde ele tem que plantar, 

a espécie que ele tem que plantar, de que forma ele tem que fazer e às 

vezes tu não sabe nem onde ele plantou! Faltam pessoas, recursos 
humanos para controlar, supervisionar, precisa de muita gente para fazer 

isso sabe? E eu vejo lá na prefeitura que tem apenas 1 biólogo, é 
impossível, ele tem que fazer vistoria, fiscalização, ele pode estar muito 

bem-intencionado, mas falta fiscalização. A demanda é muito grande, tu 

terias que ter um departamento de praças e parques. Arborização não 
temos, as pessoas querem cortar e podar, falta um trabalho sério nesse 

sentido de sensibilização. A Avenida Silva Jardim, é uma das únicas que 
se escapou, porque ela tem um canteiro central e se manteve até hoje, até 

porque muitos daqueles locais são cuidados pelos próprios síndicos dos 

condomínios. Eu vim para cá em 2004, um pouco antes do Furacão 
Catarina, e eu não sei qual era a percepção que essas pessoas tinham 

antes com relação a arborização. A impressão que eu tenho é de que as 

pessoas têm pavor de árvore. Eles não querem árvore. Eu fiz uma análise 
lá na minha rua em um espaço de 800 metros, tem 4 árvores, são 3 na 

frente da minha casa e 1 na frente da casa do vizinho. Os comerciantes 
não querem árvore na frente do seu comércio porque acham que vai 

tampar a fachada, mas se tivesse árvore poderia ter banco e as pessoas 

param e sentam ali. O morador que mora em torno da lagoa do violão, a 
prefeitura planta e eles vão lá e tiram, porque querem ver a lagoa. Chega 

o verão e daí não tem sombra. A população não colabora em nada! 
 

IC – A pavimentação asfáltica é horrível em toda a cidade 

 

DSC - Em todos os lugares da cidade o asfalto está horrível, não tem 

manutenção. Nós temos muita dificuldade com relação a pavimentação, 

também em relação a forma como esta pavimentação foi feita no passado. 

Existem muitos buracos e pavimentos danificados, realmente o tráfego de 

pedestres e ciclistas é bastante prejudicado na cidade. As pedras das ruas 
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são muito irregulares. É muito pouco investido na questão de 

pavimentações, são priorizadas algumas ruas principais da cidade e às 
vezes são feitas camadas de asfalto em cima das que já existem para 

poder melhorar o fluxo de veículos nos pontos principais, deixando a 

desejar os outros pontos da cidade. Eu acredito que o município não deve 
investir em pavimentação asfáltica porque ela não é drenante, ela retém 

água na superfície e faz com que a evaporação seja muito mais lenta. 
Asfalto só deveria ser utilizado em situações que realmente é necessário 

tu ter um pouco mais de velocidade. Impermeabilização excessiva induz 

a velocidade excessiva das regiões onde não se deve ter muita velocidade, 

e ele é um pavimento cuja manutenção não propicia o reuso do material. 

O paver ou a pedra, você retira e reusa novamente. Se o paver for feito 

de boa qualidade ele terá uma vida útil enorme. Então, a questão da 
pavimentação da cidade, tanto nos passeios como nas ruas é crítica, eu 

considero ela em nível crítico e não está bem atendida. Precisa haver 
uma mudança de postura do município com relação a forma como as 

obras públicas são feitas. Tem que haver levantamento topográfico no 

município. 
 

IC – Na construção e/ou reforma de novos edifícios ou casas, o 

proprietário é obrigado a implantar os acessos conforme a NBR 

9050/2015 

 

DSC - A gente encontra situações assim, mas muito esporádico, as 

calçadas como eu falei com os equipamentos novos que estão sendo 

aprovados agora, prédios, eles têm que atender às normas, mas apesar 
de existir a norma, as pessoas fazem sem um padrão porque não tem 

fiscalização, não tem nada de acessível, não sinalizam nada direito. As 
calçadas hoje, a responsabilidade é do morador, e tem que haver um 

padrão nisso, uma mais alta e outra mais baixa, bem irregular. Nas novas 

construções é exigido, mas nós temos um festival de altura de calçadas 
na cidade, a fiscalização de obras estava notificando os comerciantes por 

conta da padronização, e os prédios novos estão fazendo, mas fora isso 
está de todo jeito. No momento da aprovação de projetos nós sempre 

exigimos os critérios de acessibilidade da NBR 9050, tanto na edificação 

quanto nos passeios, nós temos uma precariedade na eficácia da 
fiscalização, somos muito precários nisso, então se exige no projeto e não 

é executado na obra. Para os passeios, a manutenção é de obrigação do 

morador por lei municipal. A lei revê passeios não derrapantes, tem que 

ter uma inclinação razoável para que a água flua em direção ao meio fio 
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e que não seja maior que três por cento para evitar o deslizamento das 

pessoas, mas nem sempre é feito dessa forma. 
IC – As faixas de pedestre não são pintadas periodicamente. Elas 

ficam constantemente invisíveis 

 

DSC - Algumas poucas faixas são pintadas no verão ou na frente das 

escolas, quando deveria ser pintado anualmente. No centro sim e fora do 
centro eu acho até que nem tem faixa de pedestre. Sobre a pintura é tão 

pouca, é só uma tinta que apresenta muito pouca durabilidade. Então 

seria interessante investir em material com mais durabilidade. Não são 

pintadas e as faixas de lombada não são pintadas também. 

 

IC – Não há ciclovias na cidade, apenas um protótipo na beira mar, 

que nem foi concluído 

 

DSC - Tem uma ciclovia que é ali na beira mar, mas ela não interliga 

nada, o que tem ali é uma reta, se tu quiseres chegar no parque da 

Guarita vai ter que passar por cima de algumas calçadas e, então, lá no 
parque da Guarita tem outra, e é o que temos. Não houve uma tentativa 

ali e ela ficou bem dispersa e isso é bem importante e deveria fazer parte 
do plano de mobilidade, até porque é uma cidade plana e isso propicia o 

uso da bicicleta, e os percursos são curtos, a pessoa não perde tempo de 

vir da casa dela, seria prioridade e poderia ser usado como um roteiro 
turístico, inclusive. Hoje cinquenta por cento das pessoas que trabalham 

na comunidade, na construção civil de Torres utilizam as bicicletas como 

meio de locomoção, melhoraria a questão da poluição e de trânsito, 
deveria se fazer uma campanha forte, nós não temos morro, somos 

planos, também ajudaria na questão da saúde. Se criou aqui um projeto 
de ciclovia que não deu certo. Ciclovia a rigor para mim, não tem 

nenhuma, eles implantaram uma ciclovia em torno da Lagoa do Violão, 

tem uma faixa da margem por causa do asfalto ali que é destinada ao 
ciclista, a sinalização que foi feita da primeira vez já desapareceu. A 

Castelo Branco tem um trecho, mas muito precário, e ali na beira mar 
tem outro trecho, mas para mim aquilo ali não funciona muito. 

 

IC – A cidade sofre demasiadamente com a falta de planejamento 

urbano, especialmente nos bairros periféricos 

 

DSC - A falta de planejamento, especialmente nos bairros é pior, mas no 

centro ainda é mais ou menos, não se preocupam em passar um asfalto e 

assim vai. Agora a pouco tempo, teve uma loja no centro que fez a calçada 
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e não fez o rebaixe de meio fio. A gente denuncia, mas eles não vão lá 

ver, eles querem que a gente abra um protocolo. As ruas e avenidas, nós 
temos uma imensa área urbanizada decorrente das regiões de veraneio, 

como eu havia falado, então isso onera muito o município em ter que 

manter uma área urbanizada para uma população de quase 200 mil no 
verão, mas que tem que ser mantida quase todo o restante do ano para 

uma população com quase 36 mil habitantes. O material custa muito caro 
e então no que a gente esbarra hoje, não temos o dinheiro bem aplicado 

nisso e a secretaria de obras já tem muita demanda, de seis em seis meses 

são pintadas todas as principais faixas na cidade. Para mexer em um 

calçamento com buracos demanda tempo e eles não conseguem fazer 

isso, uma das principais coisas, a gente depende de uma usina de asfalto 

de Porto Alegre, aqui perto não tem e isso é muito caro. Devido a 
questões como esta, o governo vai deixando para depois. Uma grande 

dificuldade que a gente nota em nosso município são as enchentes que, 
com qualquer chuvinha a cidade acaba virando um inferno e as pessoas 

até com os próprios veículos acabam não podendo trafegar na cidade. As 

pessoas que moram há anos em uma avenida sabem como funciona o 
fluxo de veículos e como funciona a água da chuva, mas não como um 

técnico que deve saber quais medidas devem ser tomadas. Então, o 
planejamento urbano é muito precário porque não há planejamento 

eficiente. 

 

IC – Não há acessibilidade na cidade de Torres 

 

DSC - O projeto seria da Secretaria de Planejamento, que é para fazer 
as esquinas com os rebaixes e piso tátil, mas a acessibilidade teria muito 

mais coisa, porém é feito o mínimo e só quando tem alguma denúncia. O 
cadeirante eu acho problemático, porque nós estamos longe do que 

deveria oferecer, e no geral está tudo por fazer, tudo por melhorar. Hoje 

a nossa acessibilidade é terrível. Nos postos de saúde eles reformaram e 
no Fórum também, algumas medidas foram adotadas, em algumas coisas. 

Teve um ano em que eu tive muitas indenizatórias e isso aponta uma 
desestrutura pública ruim, e em um ano eu julguei muitas. Na beira mar 

por exemplo, tem uma estrutura ruim e as pessoas caem, torcem o pé. 

Pouquíssimos espaços tem uma estrutura agradável. 
 

IC – Parte da pavimentação asfáltica está sendo refeita com o apoio 

dos moradores dos bairros 
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DSC - A pavimentação tem bastante ruas novas e agora eles estão 

fazendo um trabalho de parceria com a população, e parece estar bem 
efetivo. 

 

IC – As pessoas ainda carecem muito de educação, pois elas 

depositam seu lixo em qualquer espaço público 

 

DSC - Nós temos ainda um problema muito sério de educação, é um 

problema cultural, as pessoas depositam lixo em qualquer lugar, claro 

que no centro a gente não vê isso, mas se tu fores um pouco mais ali 

próximo ao parque da Itapeva, ali pelas ruas eles jogam toneladas de lixo 

e talvez por falta de políticas, o município primeiro deveria ensinar o que 

pode ou não ser feito, assim como os locais, mostrar, ensinar. Ter, por 
exemplo, local apropriado para descartar as coisas, e um estudo para 

isso. Temos ainda os carroceiros que te cobram para levar o lixo e depois 
eles depositam de qualquer jeito e bem logo ali a frente. Falta 

planejamento e vontade mesmo de fazer as coisas certas. 

 

IC – Os alagamentos na cidade, em dias de chuva, são devidos a 

vários fatores como a interferência do mar e a movimentação do 

lençol freático, que chega a movimentar inclusive as calçadas e 

tampas de bueiros 

 

DSC - O leito é muito ruim e como nós estamos no litoral, tem areia e o 

movimento do mar interfere junto ao lençol freático abaixo do solo, então 

nós temos frequentemente um movimento em que o mar puxa o lençol 
freático. Existem tampas de bueiros que se movimentam cinco 

centímetros, ou seja, a calçada se movimenta. Então o lençol freático 
movimenta o solo e isso contribui para as caixas e os canos e interfere no 

pavimento. Então nós temos que melhorar muito a base da nossa 

pavimentação para termos uma vida útil maior dela. Essa movimentação 
do nosso solo, essa precariedade dessa pavimentação fez com que nós 

criássemos muitos pontos de alagamentos na cidade. A água não flui, 
primeiro porque é difícil fluir a água na cidade porque ela está no nível 

do mar, não é uma cidade de serra que tenha uma declividade e então 

essa precariedade na base da pavimentação criou desnível, e as pessoas 
tendem a aumentar e a elevar o seu passeio para evitar que a água suba 

no seu passeio, e com isso nós temos um problema sério de continuidade 

de nível dos passeios e os transeuntes possuem dificuldade de passear 

porque há degraus, além da falta de fiscalização. Nós temos uma questão 

séria que é o problema da água das chuvas, por ser uma cidade no nível 
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do mar, hoje nós temos só um valão que corta a cidade, é um escoamento 

que sai da Lagoa do Violão e corta a cidade de Torres que liga o rio. A 
partir do momento que se tem um vento contra que muda a ressaca do 

mar, as vazantes do rio acabam subindo e o valão que teria o escoamento 

natural acaba parando, então ao invés de escoar para dentro do rio, ela 
acaba transbordando para fora. 

 

IC – Existem alguns passeios na orla e em praças com 

acessibilidade, implantados pelo município 

 

DSC - Existem alguns passeios implantados pelo próprio município na 

orla e nas praças que são projetos da Secretaria de Planejamento 

também, e a maioria deles com piso tátil e rebaixe. Eu acho que houve 
melhorias em algumas ruas da cidade, passeios, mas acho que a cidade 

está bem abaixo do que deveria estar. 
  

DOMÍNIO: MOBILIDADE INTELIGENTE (Questão 6) 

 

Nesta questão, foi abordado o tema “ciclovia” no domínio 

mobilidade inteligente. Questionou-se aos entrevistados qual a posição 

da Gestão Pública em adotar medidas eficazes para estruturar as vias 

públicas (física e operacionalmente) com ciclovias interligadas e, 

incentivar a população urbana a mudar seu padrão de uso do tráfego 

urbano - do automóvel para a bicicleta e para a caminhada? As 

respostas seguem-se: 

 

IC – A limitação é a falta de competência administrativa e vontade 

política 

 

DSC - Enquanto a mudar de carro para a bicicleta, ano passado a gente 

ganhou 20 bicicletas, a prefeitura não aceitou porque não tinha onde 
guardar. Cortaram. A gente ia deixar no Parque da Guarita e mais um 

pouco aqui no centro, até para os boys usarem para fazer o serviço, 
deixando o carro, mas foi em vão. A gestão pública não tem limitação, é 

falta de interesse mesmo, a prefeitura é um órgão que consegue as coisas 

fáceis, mas não tem interesse. A orla tem a ciclovia, foram feitos trechos 
porque são emendas separadas, e até fizeram, o governo João Alberto 

que são duas gestões anteriores, ele fez ali da Prainha até a Praia Grande 

e, daí ao invés da Prefeita Nílvia (sua sucessora) continuar..., não, ela fez 

lá dos molhes para cá porque é outro recurso e agora cabe ao prefeito 

atual (Carlos Souza) determinar se vai terminar ou não, mas tem que ter 
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outro recurso para terminar porque não tem dinheiro. Então, eu acho que 

isso é um problema político. Faço onde quero! Me parece que aqui, além 
da dificuldade financeira que se alega, que não tem dinheiro para nada 

também não se tem vontade de nada. Porque se poderia criar um projeto, 

com boas ideias e mesmo não tendo dinheiro poderia buscar apoio para 
isso, nas empresas, nas construtoras, por exemplo, você coloca aqui um 

bicicletário e todas as bicicletas com o seu nome e vai construindo a 
ciclovia à médio prazo, mas não vejo isso. Não se tem iniciativa para 

nada. Falta a vontade política. Não precisa ser perfeito, mas tem que 

funcionar. Se tiver um pouquinho de vontade funciona. A cidade é plana 

e super fácil de deslocamento, mas a gente não tem incentivo para o uso 

de bicicleta, poderia até fazer um passeio de bicicleta, ir na lagoa, na 

Guarita, na beira mar e não tem como, tantos lugares bonitos. Querendo 
ou não isso já vai ser o futuro. Eu acredito que talvez não seja a visão do 

chefe do poder executivo, mas nós do poder legislativo já cobramos muito 
e temos um grande número de vereadores que tem feito indicação e tem 

pedido para que seja feito um trabalho nesse sentido. A impressão que eu 

tenho da visão de Torres, é de que as pessoas colocaram na cabeça assim: 
Torres é linda, não precisa de nada e existe por si só. E vocês querem vir 

aqui é uma honra para vocês estarem aqui, me parece assim! É falta de 
visão da gestão pública isso. 

 

IC – Em Torres, temos várias imobiliárias que locam bicicletas 

 

DSC - Aqui a gente tem as imobiliárias que locam as bicicletas, mas nós 

não temos as ciclovias interligadas. Tem um empresário (RDimer) que 
distribui bicicletas e tem projetos e planos, mas às vezes tudo isso é difícil 

sair do papel. 
 

IC – O tema Mobilidade Urbana já fora discutido em audiência 

pública 

 

DSC - Às vezes é colocado em pauta em audiência, mas o povo não 
comparece. Eles aqui só reclamam e não participam. A gente tem uma 

situação do Plano Diretor que está aí em atualização nos últimos treze 

anos e que, ao longo desses treze anos várias audiências públicas foram 
realizadas e esse tema já foi debatido nessas audiências. O problema é 

que o Plano Diretor fica em audiências..., audiências..., audiências..., e 

nunca sai do papel e já foi discutido isso com a população. Na revisão do 

Plano Diretor nós colocamos a questão da mobilidade urbana em pauta, 

e tivemos um evento dedicado a essa questão da caminhabilidade, 
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mobilidade e foi bem focado. Isso provocou a discussão sobre a 

necessidade do plano de mobilidade urbana, e por isso a gestão pública 
foi buscar verba federal, pois nas próprias audiências foi indicado isso e 

a população se manifestou favorável sobre o uso das bicicletas e sobre a 

questão dos passeios. Eles consultaram para debater dentro do 
orçamento, mas eles convidaram para discutir a lei das diretrizes 

orçamentárias (LDO). 
 

IC – A gestão municipal anterior (2013-2016) conseguiu recursos 

para o projeto técnico de mobilidade urbana por meio do Ministério 

das Cidades, mas corre-se o risco de perder 

 

DSC - Com relação a Torres, a gestão da Prefeita Nílvia (2013-2016) 
conseguiu um recurso para o plano de mobilidade urbana por meio do 

Ministério das Cidades, mas isso só foi encaminhado para a Caixa 
Econômica este ano (2018), o termo de referência para análise. Eles 

ficaram de analisar e depois autorizar para fazer uma licitação. Se tudo 

correr bem, se o governo federal não cortar esse recurso porque já é lá 
de 2014, Torres corre esse risco de perder, mas isso não é só problema 

do município, porque a Caixa também tem uma defasagem de dois anos 
e eles acabam atrasando para analisar e estão fazendo com que os 

municípios acabem perdendo. Esse plano de mobilidade urbana, inclui 

pedestres, carros, ônibus e etc. Já deve estar em vias de licitação. Essa 
verba vem do Ministério das Cidades e é R$ 240.000,00 mil 

aproximadamente e uma contrapartida mínima do município, que não 

chega nem a R$ 1.000,00. Bem, eu vejo isso como uma esperança, que 
por meio desse plano a gente consiga depois captar mais recursos. Se nós 

não tivermos um estudo detalhado eles não fazem, a gente fica fazendo 
uma ação pontual aqui e uma ali e acaba ficando pior. A gente conseguiu 

o recurso e para a gente conseguir utilizar o recurso a gente precisa 

aprovar o termo de referência. Nesse termo de referência eu tenho que 
dizer o que eu vou licitar, o que eu espero do meu plano de mobilidade 

urbana que aí eles aprovando esse termo de referência, eles autorizam 
licitar. A licitação tem que ocorrer de acordo com o termo de referência 

aprovado. A licitação envolve somente o estudo técnico. A execução é 

depois com o recurso próprio do município ou ele vai ter que captar 
recurso para isso. Então, existe um termo de contratação do plano de 

mobilidade urbana que tem um recurso do Ministério das cidades que 

veio para o município de duzentos e quarenta mil reais para contratar 

uma empresa que faça todo o estudo técnico e já foi aprovado pela Caixa 

Econômica. O município estava esperando essa oportunidade para 
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resolver e aplicar isso. O termo demorou para o banco aprovar e agora 

que aprovou não teve tempo hábil para a licitação. Uma questão é a 
nossa sazonalidade, penso que a pesquisa teria que ter sido aplicada no 

verão e no inverno. É preciso se pensar na pior e na melhor das hipóteses, 

pois isso demanda uma pesquisa maior do que em uma cidade 
convencional, e a última vez que eu tive contato com ele (o plano de 

mobilidade) quando eu estava na prefeitura ele estava em análise para 
liberação e para poder abrir licitação para estudo técnico, porque tem 

prazos e acho até que deve estar se esgotando. E isso não é “culpa” do 

município e sim do órgão que analisa, ou por falta de tempo ou por falta 

de pessoas, não conseguiram analisar em tempo. 

 

IC – Uma das limitações é o recurso financeiro 

 

DSC - Primeiro, envolve recurso e para envolver recurso primeiro tem 
que ter um planejamento com projeto e parecer técnico, se não for 

prioridade da gestão, se ela não se planejar pelo menos um ano antes de 

prever no orçamento, ela não vai ter para executar. 
 

IC – É possível a implantação de ciclovias interligadas em Torres, 

por meio do plano de mobilidade que está sendo contratado 

 

DSC - Eu acredito que com o plano de mobilidade e uma equipe técnica 
forte, e a gente conseguindo convencer o gestor de que possa acontecer, 

eu acredito que em um futuro próximo por meio do plano, possamos ter 

uma mobilidade melhor, chegar em um índice mínimo satisfatório. 
 

IC – Uma das limitações é definir onde implantar a ciclovia 

 

DSC - A limitação é saber onde implementar. 

 

IC – Caso o plano de mobilidade seja contratado, haverá audiências 

públicas, já que para o processo ter seguimento, é um ato 

obrigatório 

 

DSC - Se contratado esse plano terão audiências porque são 
obrigatórias. Até agora não tive conhecimento de ter havido alguma 

audiência, pois passaria a ter audiência no momento em que o plano 

estivesse sendo elaborado (o projeto), porque seria apresentado e 

discutido. Nessa primeira fase de pesquisa, eles têm que avisar as pessoas 

porque já deve constar a consulta a comunidade, para saber qual o carro 
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que eu uso, se uso transporte público, se eu uso bicicleta e depois de 

pronto, deveria ser apresentado a comunidade novamente. 
 

IC – Em Torres já existe uma cultura de uso da bicicleta como meio 

de locomoção 

 

DSC - Isso é possível e a gente tem essa cultura da bicicleta aqui. Se tu 
olhas nos locais de trabalho tem muitas bicicletas e as pessoas, na 

maioria das vezes, deixam de usá-las por falta de segurança. Aqui em 

Torres o trabalhador usa muito a bicicleta e a cidade não está preparada 

para isso. Hoje no município 50% das pessoas que trabalham na 

construção civil moram no subúrbio, moram nos bairros fora da cidade 

e vem para o trabalho de bicicleta, e se torna perigoso porque eles não 
tem um local próprio para se locomover, a gente os vê brigando e 

buscando espaço com os veículos e observamos vários acidentes entre 
eles, então é perigoso e falta investimento. Eu conheço pessoas, inclusive 

servidores da prefeitura, que tem carro, tem uma ótima condição 

econômica e vem de bicicleta e gostam de vir de bicicleta, então se as 
condições melhorarem, com certeza uma camada maior da população vai 

utilizar a ciclovia e eu acho que isso gera muitos benefícios para o 
tráfego, diminuindo a quantidade de veículos na rua, para a saúde das 

pessoas e para o turista que vai poder curtir a cidade de uma forma 

diferente, além de diminuir a poluição. Não tem o aparato, mas se 
houvesse usariam, seria automático o uso. É mais rápido para estacionar. 

A população vai usar bastante, se houver condições a população vai usar. 

As pessoas gostam de andar de bicicleta, porque é uma cidade plana, 
agradável, quente, só que não tem estrutura. Eu por exemplo, gostaria de 

ir trabalhar de bicicleta, mas como é que eu vou me aventurar em um 
lugar que estou colocando a minha vida em risco, as pessoas querem e 

nem precisam de conscientização, mas elas não têm ciclovia. 

 

IC – Outra limitação seria a consciência individual e coletiva das 

pessoas acerca da mobilidade inteligente e sustentável 

 

DSC - A limitação seria talvez até cultural, porque quem usa para lazer 

e turismo é uma coisa, mas quem usa no dia a dia para trabalhar, já 
prefere ir de carro, porque talvez more longe ou porque não tem 

acessibilidade como ciclovia. Como eles estão querendo criar o 

estacionamento pago, muitos não vão querer pagar e vão acabar 

aderindo às bicicletas. A cidade é plana e se for de bicicleta chega em 

qualquer lugar em até 15 minutos. Nós já debatemos esse assunto, mas 
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não sai do papel e não há atividade para isso. Eu acho que tu tens que 

fazer o plano e chamar a população, nas escolas, nos bairros para 
conscientizar da importância. Eu acho que tem que ser um trabalho, uma 

campanha e querendo ou não, é uma questão de cultura das pessoas 

daqui da cidade que tem o hábito de pegar o carro e fazerem duas 
quadras para irem até o supermercado quando poderiam ir a pé ou de 

bicicleta. O pessoal daqui tem a cultura do carro muito forte. O cara para 
ir daqui a uma quadra vai de carro. As pessoas para se deslocarem uma 

ou duas quadras usam o carro. Chega a ser chocante. 

 

IC – É preciso criar uma secretaria de trânsito e mobilidade para 

que realmente o plano de mobilidade se concretize 

 

DSC - A gente precisa ter uma secretaria de trânsito e mobilidade senão, 

não vai para a frente senão vai ficando para trás. 
 

IC – Também seria preciso uma campanha de conscientização para 

todas as pessoas, de todas as faixas etárias 

 

DSC - Claro que para que isso acontecer, é preciso fazer um trabalho 
forte de conscientização, das ciclovias e sinalização e, o mais importante, 

iniciar esse trabalho nas escolas com o ensino fundamental, fazer as 

crianças do futuro já se preocuparem e utilizarem esse meio de transporte 
que é a bicicleta, que faz bem em todos os sentidos. 

 

IC – A implantação de ciclovias na cidade traria apenas benefícios, 

para as pessoas e para a gestão pública municipal 

 

DSC - Se tu manténs uma estrutura de ciclovia bacana, tu ganhas 

turisticamente, tu ganhas ambientalmente e urbanisticamente porque tu 

vais aumentar o usuário de bicicleta e vai diminuir o usuário de carro, e 
diminuindo o usuário de carro tu reduz os problemas de trânsito e reduz 

também a própria necessidade de manutenção das vias. Do ponto de vista 
econômico quanto mais pessoas usarem bicicletas menos custo o 

município vai ter com a manutenção das vias públicas. A partir do 

momento que tu disponibilizas a estrutura física para isso, 
gradativamente as pessoas vão migrando. 
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IC – Torres já necessita de um estacionamento rotativo 

 

DSC - Falta muito estacionamento aqui em Torres e também com as 

facilidades do mercado de automóveis, a gente vê hoje exemplos de 

famílias em que o pai, a mãe e dois filhos, cada um possui o seu carro, 
não tem como a cidade suportar isso. Eu acredito que talvez Torres já 

teria a necessidade de ter um estacionamento rotativo no centro da 
cidade. Mas não na questão arrecadatória, não para ganhar dinheiro, eu 

sou um cara que sempre defendo que existe sim a necessidade para 

organizar o centro da cidade, principalmente em horários de bancos, mas 

que todo o investimento seja investido em sinalização e em segurança do 

trânsito do nosso próprio município. Primeiro de tudo ainda teria que 

colocar uma entrada secundária para Torres, porque não é possível você 
entrar por uma única via. Não temos sinalização, um pórtico não tem. 

Imagina assim, colocar os gestores de Gramado em Torres, em dois anos 
mudaria tudo. 

 

DOMÍNIO: ECONOMIA INTELIGENTE (Questão 7) 

 

A sétima questão, (igualmente feita a todos os entrevistados) 

remeteu a verticalização da orla e a crescente urbanização no litoral. 

Transcreve-se a pergunta literal, seguida dos depoimentos (ICs e DSCs): 

- Qual sua opinião sobre a cidade de Torres em relação às cidades 

costeiras que apresentam crescente urbanização e verticalização da 

orla marítima. Nesse aspecto considerar impactos positivos e negativos 

gerados pelo adensamento populacional (uso intensivo do solo e do 

espaço urbano)? 

 

1) Ruim, pois contribui para os impactos ambientais 

irreversíveis como ressacas marítimas, erosão do solo, 

ocupação em área de faixa de praia, corredores de vento, 

aumento de efluentes, poluição da praia e do lençol freático, 

diminuição da projeção do sol na praia e nas vias lindeiras, 

formação de ilhas de calor, etc. 

 

2) Importante para geração de empregos, desenvolvimento da 

economia, visibilidade do destino, e investimentos externos. 

Áreas como a construção civil e o turismo são beneficiadas. 
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IC – Nosso Plano Diretor não permite construções na orla e há duas 

quadras da orla com mais de três pavimentos 

 

DSC - Nosso Plano Diretor acerca dessa questão é muito eficiente, 

porque ele não permite construir nada na beira da praia ou há duas 
quadras da praia que seja mais de três andares. O Plano Diretor é 

seguido à risca. Sou a favor que jamais alteram radicalmente o PD, 
porque daí facilitam para uns, e como ficam os turistas? E os moradores? 

Tem que deixar o ambiente confortável para todos! Hoje é proibido na 

zona oito, a que chamamos o bairro da Praia Grande que vai até os 

molhes, construir prédios acima de três andares. De certa forma isso é 

bom e a gente está chegando em 2018, nós não estamos com prédios altos 

e isso ainda não está sendo prejudicado. Torres, aquela parte da beira 
mar tem um cuidado maior, você não vê arranha céus ali, a área de dunas 

(APP) que protege e também nosso tratamento de esgoto, então a água 
do mar é limpa. O tratamento é muito bom, nada é jogado no mar. Eu 

não vejo uma pressão por parte da construção civil em querer prédios 

altos, aqui o limite são 60 metros que são 20, 21 andares. Estamos em um 
valor aceitável. 

 
IC – Sofremos pressões por parte das construtoras em construir 

acima do limite do gabarito permitido no PD, na área da Praia 

Grande, onde há mais pousadas e hotéis 

 

DSC - Há pressão por parte das construtoras, pois elas querem a zona 

oito e querem investir, a área do bairro Praia Grande. O pessoal que tem 
as pousadas nessa área até sofre um pouco, porque querem construir um 

pouco mais. 
 

IC – Balneário Camboriú é um modelo que não desejamos seguir de 

verticalização da orla 

 

DSC - Olha Balneário Camboriú? É uma cidade linda e já não tem mais 
sol na praia. O que salva são as praias ao redor. Eu por exemplo, não 

vou trabalhar o ano inteiro para passar as férias em Balneário 

Camboriú, veja também as praias de Florianópolis que antes eram tidas 
como as praias dos sonhos, mas hoje já estão poluídas...A gente já vê que 

a demanda está diminuindo nessas praias, porque as pessoas já estão 

começando a perceber isso. Balneário Camboriú vai começar a diminuir 

por conta da poluição, da loucura e tal. Hoje Balneário Camboriú está 

tendo esse desenvolvimento, mas que custo a longo prazo? E cresceu 
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muito rápido, qual é o sentimento deles, dos moradores com relação a 

esse crescimento rápido? Eu não preciso ficar a 20 metros de dentro da 
água do mar com prédios de 30 andares com coberturas de milhões, eu 

não preciso disso. 

 

IC – Percebe-se que os edifícios multifamiliares estão adensando o 

centro da cidade de Torres e, já formando corredores de vento 

 

DSC - As construções verticais vêm avançando para o centro da cidade 

e as casas estão sumindo e, no meu ponto de vista, isso vai interferir no 

clima porque tem locais que tem muito vento. Essa questão climática eu 

acredito que é decorrente... a gente pode ver que aquela parte ali mais 

alta, onde tem a prefeitura, tem muito vento por causa desses prédios. 
 

IC – A infraestrutura urbana básica da cidade não consegue 

acompanhar a demanda de unidades construídas 

 

DSC - A preocupação maior é que a infraestrutura básica não consegue 
acompanhar a evolução da quantidade de unidades que são construídas, 

até pouco tempo atrás, Torres coletava e captava 68% do esgoto. 
Diminuiu porque o número de edificações aumentou e como o 

saneamento básico tem um custo elevado e é responsabilidade do órgão 

público, ele não consegue acompanhar. Torres tem..., sei lá..., cinco mil 
unidades habitacionais e nem no verão não são utilizadas, e isso está 

onerando o município e o meio ambiente, e eu vejo que hoje as pessoas 

querem mais tranquilidade. O crescimento desordenado é um problema 
sério. Torres tem que pensar muito bem sobre essa questão, de que hoje 

a gente já tem alguns lugares aqui de sombreamento por edificações, e 
eu acho isso muito perigoso. 

 

IC – Minha preferência é por uma cidade mais calma, mais 

tranquila, qualificada urbanisticamente e, com turismo de 

qualidade 

 

DSC - Eu prefiro uma cidade que propicie qualidade de vida. Uma cidade 

mais tranquila, e pessoas que venham com poder aquisitivo maior. 
 

IC – Sou totalmente desfavorável à verticalização na orla, ou à beira 

mar 
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DSC - Eu sou totalmente contra a verticalização da orla, e Torres já tem 

um diferencial que teve esse benefício do Plano Diretor de 1995 que 
proibiu os edifícios na beira da praia, e por causa disso tem essa parte 

das dunas que com certeza foi preservada por conta disso. Eu sou contra 

a construção de prédios muito altos na orla, em qualquer orla. Torres 
tem uma limitação de ter o mar e o rio Mampituba nos seus extremos, 

então ali não tem onde a cidade mais crescer. Precisa manter e preservar. 
 

IC – A empregabilidade não é justificativa para a construção civil 

ao modelo de Balneário Camboriú 

 

DSC - Com relação a geração de empregos, eu não acho que seja ruim 

porque igual tem obras mesmo que só tenha nove pavimentos e tem vários 
outros trechos do município que pode ser construído, além das várias 

praias do sul que tem uma faixa enorme de praia.  No morro da Guarita 
construíram um prédio de três andares e já impactou a paisagem, porque 

lá só tem casas. 

 
IC – O PD de 1995 de Torres, vigente e minimamente alterado até 

os dias atuais, se preocupou com a qualidade da paisagem como 

prioridade 

 

DSC - Desde que a gente elaborou o PD de 1995, a nossa preocupação 
sempre foi com a paisagem. Temos que pensar a longo prazo e a cidade 

tem que ser agradável aos olhos, até porque as pessoas não vêm para cá 

para olhar os prédios, elas vêm para olhar as belezas naturais. O 
gabarito para construção à beira mar a que se refere o PD de 1995, que 

é um dos pioneiros do Brasil em preservar a beira mar, permite no 
máximo três pavimentos em toda à beira mar de Torres. Isso é desde o 

município Arroio do Sal, que fica ao sul até Mampituba que faz divisa 

com Santa Catarina. Eu acho que o que Torres fez está perfeito, restringir 
uma área na orla, em metros ou quadra, nesse espaço aqui vamos ou não 

permitir. A partir de tantos metros e quadras vai aumentando a tua 
possibilidade de altura dos prédios, e eu acho que assim é perfeito. Tu 

vais manter uma preservação daquela área e tu vai permitir uma 

visibilidade do mar para todas as pessoas, de todos os edifícios. Assim tu 
consegues equilibrar o sistema, construir de forma escalonada. Existe 

uma tendência na revisão do PD de reduzir os índices de ocupação para 

cá (área beira mar) e incentivar as construções mais para lá na região 

oeste, ocupar mais aquelas áreas ali. Eu acho uma pena a cidade perder 

a vista da serra. Eu acho que uma coisa não é antagônica a outra e a 
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prefeitura deve ter um PD bem seguro para que a gente não permita que 

isso aconteça. 
 

IC – É preciso planejar as cidades com base em suas características 

e potencial urbano e paisagístico, com estudos e pesquisas in loco, 

além de um PD específico 

 

DSC - Acho que cada cidade é uma cidade, tanto é que cada PD é único 

e tem que ser feito para aquela cidade, com gente daquela cidade ou com 

ajuda e pesquisa das pessoas que vivem naquele local. Esse é o primeiro 

critério, no que ela vai impactar? Ela impacta na paisagem natural? O 

outro critério é o formato da zona onde vai receber essa verticalização, 

se olharmos de satélite onde vai receber, o formato e o tamanho. Esse 
formato pode barrar os ventos? Esse formato causa sombreamento 

excessivo? O tamanho poderá causar impactos na mobilidade urbana e 
na concentração de veículos. Qual é o critério de alto? Isso tem que ser 

mensurado em cada município. Pode não ser impactante em uma parte 

da cidade, mas sim em outras. Isso se chama nanificação da paisagem, 
ou seja, tornar a paisagem menor do que ela deveria ser. Eu não consigo 

imaginar que alguém consiga construir um prédio maior em torno da 
Torre Eiffel... ninguém pode permitir que a Torre se torne menor, um 

exemplo. 

 

IC – Não sou contra a verticalização, mas é fundamental respeitar a 

escala da cidade e o meio ambiente natural 

 

DSC - Essa questão da verticalização, eu não vejo como um coisa ruim, 

mas ao mesmo tempo tem que respeitar a questão ambiental, a escala da 
cidade e eu não posso colocar prédio em qualquer lugar. A verticalização 

da orla é locacional e depende de cada município, depende do formato 

do território natural e construído, onde vai ficar essa localização dentro 
do território do município, essa verticalização vai ocorrer aonde? Em 

Torres, por exemplo, notabilizou-se pelas torres naturais e nossos morros 
que deram o nome à cidade e são os únicos morros do litoral do Rio 

Grande do Sul! Os únicos!! Por isso ela se tornou atrativa para os 

turistas, e se as torres altas (de concreto) começarem a atrapalhar essa 
paisagem logo começam a ser inadequados. Você pode sim, ter limites de 

construção, limites de distância da orla, você vai criar limites 

sustentáveis e vai ter empregos, as pessoas vão ter conforto e sem destruir 

e sem afetar drasticamente a natureza. Eu não sou contra a 

verticalização, mas também entendo que a gente tem que ter um 
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planejamento urbanístico para que o principal destino e o principal 

atributo especial de Torres não possa ser em hipótese alguma 
prejudicada em função da verticalização, ou seja, a gente precisa 

estabelecer uma cota ou um limite do que é possível construir. Acho que 

é interessante a verticalização no fato da gente ter mais pessoas, 
consegue desenvolver a economia e tudo mais, mas as pessoas também 

vêm para cá porque a praia é o principal atrativo também. Em relação a 
isso, sou contrário a verticalização, e acho que a gente pode pensar em 

outros locais e aí também pensar que, se a gente vai ter esse 

sombreamento então vamos administrá-lo dentro da cidade. 

 

IC – A questão chave é encontrar o ponto de equilíbrio nessa 

questão de ocupação do solo e verticalização 

 

DSC - A questão do adensamento de certa forma, de acoplar as pessoas 
é que tu otimizas a infraestrutura, e isso é bom, mas, por outro lado, 

quando muito densificado também não é bom e acho que tem que ter um 

ponto de equilíbrio nessa questão da ocupação do solo. O fenômeno da 
urbanização no mundo, mais de oitenta por cento da população já está 

em área urbana, fez com que naturalmente e, por uma questão de relação 
custo benefício, surgisse a verticalização que é um fenômeno natural, e 

entendo que como qualquer fenômeno há sempre um momento de 

equilíbrio. Temos que ter um planejamento urbano que equilibre um 
pouco mais essa questão de qual região se pode, mas me parece que não 

foi amadurecido essa questão da densidade populacional, ela vai ocorrer, 

esses prédios serão ocupados por moradores e principalmente por 
densificação de veículos que os acompanha. Queremos os construtores 

como parceiros, que participem e ajudem a população a entender que nós 
podemos ter uma população melhor distribuída, e o PD inclusive prevê 

na zona onde tem o índice 3 que seja reduzido em 20% e que vá para 2,4 

porque nós poderemos com esse índice fazer edifícios esbeltos e ainda 
mais esbeltos que os atuais, e mantendo o patamar de 60 metros. Os 

construtores precisam entender que a qualificação é o caminho e vai 
produzir um resultado em termos de faturamento igual ao que temos hoje. 

Acho que é possível sim ter empregos, crescimento, mas sem colocar uma 

floresta abaixo, sem destruir uma praia. Você pode sim ter um 
desenvolvimento econômico sustentável e é claro que isso pressupõe 

estudo e talvez diminuição do lucro desses empresários. Verticalização e 

crescimento horizontal é uma das questões mais controversas que 

existem, em minha opinião. A medida em que tu restringes altura, tu 

amplias a ocupação horizontal. A grande preocupação é encontrar o 
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equilíbrio entre isso porque assim, se tu ocupas assim, tu tá ocupando 

ambientes naturais. Neste aspecto crescer onde já está ocupado em 
relação ao ambiente natural é menos impactante do que você ocupar e 

impermeabilizar outro local, porém é preciso encontrar esse ponto de 

equilíbrio. É ruim a verticalização, mas a gente entende a dinâmica 
populacional e urbanística de desenvolvimento, é preciso chegar em um 

equilíbrio para que não pese muito para um lado e também não fique 
aquela situação de elitizar para minorias a praia e o resto da população 

não poder usufruí-las. 

 

IC – O condomínio horizontal me remete à exclusão social, a plena 

segurança de tudo e de todos que estão dentro dele 

 

DSC - O condomínio me remete àquela questão dos feudos, exclusão 

social, vou morar entre muros, vou me proteger e o resto que se dane! A 
ideia de um condomínio horizontal, se ele for de menor proporção, menos 

lotes, talvez fosse mais interessante, pois um condomínio fechado fica 

limitado para quem mora ali porque não é espaço público, então existe 
uma compensatória que tu tens que fazer, uma benfeitoria do lado de fora. 

Mesmo sendo morador do condomínio tem que ter toda uma 
infraestrutura, eu acho que é uma questão que ainda não está bem 

resolvida legalmente. Mas tem um outro lado que existe, um aspecto bem 

importante é que o município não se preocupa mais, ele só cobra imposto 
e recolhe o lixo, é o condomínio que mantém a luz, a segurança, a 

pavimentação, a iluminação. O condomínio funciona como um prédio de 

apartamentos.  O condomínio Ilhas Park está praticamente na área de 
linha de costa, mas eu faço referência à comunidade carente ao lado. É 

uma situação que choca, eu acho que estruturalmente ficou horrível, é 
muito ruim ver aquela situação, crianças carentes, tráfico de drogas. 

Quando eu vim para cá, o nome daquele condomínio ali era crematório, 

o tráfico matava, jogavam pessoas para dentro do muro, ateavam fogo e 
os corpos eram todos depois encontrados ali, a gente sabe disso por conta 

dos processos criminais. Essa estrutura ali é totalmente inadequada, você 
cria uma realidade aparente que é chocante, são casebres, tráfico de 

drogas e o condomínio luxuoso ali, ao lado. Tudo isso por causa do poder 

econômico. Existem tentativas de roubos da comunidade ao condomínio, 
esses dias envolveu um segurança, um deles ali era envolvido na 

criminalidade e as pessoas ficaram com medo. No condomínio, o muro é 

aberto, eu fui palestrar lá sobre a Lei Maria da Penha e quando sai, me 

deparei com o muro, tudo aberto. 
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IC – É preciso refletir que uma população residindo somente em 

casas unifamiliares seria inviável, pois não há área territorial 

disponível para a população existente, e o impacto seria muito maior 

 

DSC - Na medida em que a verticalização é impedida, aumenta o 
crescimento horizontal e então áreas naturais são ocupadas. Tem a 

impermeabilização do solo, retirada de vegetação, ocupação de locais 
em que os animais ocupam, haverá impacto, na prática a cidade vai 

crescer..., seja assim ou assado, e aí fica aquela questão, o que é menos 

pior? É uma tendência de ocupação e daí vamos limitar e a cidade será 

somente uma cidade de casas? Achar o ponto de equilíbrio é complicado! 

Se nós abrigássemos toda a população urbana em residências familiares 

e cada uma em um terreno, nós teríamos um impacto gigantesco sobre as 
áreas naturais porque olhando em uma foto de satélite, a área de 

urbanização das cidades seria imensamente maior do que são hoje e 
haveria um impacto enorme. 

 

IC – Um dos maiores problemas do adensamento em edifícios 

multifamiliares é o excesso de veículos circulando na cidade 

 

DSC - O adensamento da população em prédios tem um aspecto positivo 

mas também existe o outro lado da medida, o excesso de concentração de 

pessoas gera excesso de ruídos, de conflitos, de altura, impacto na 
infraestrutura e especialmente na cidade moderna, talvez um dos 

impactos mais difíceis em uma cidade moderna seja o excesso de veículos 

por hectares que é uma das coisas mais difíceis de gerenciar. É uma 
ilusão achar que oferecendo muitas vagas dentro do prédio nós vamos 

resolver o problema do tráfego, nós vamos simplesmente conceder um 
espaço coberto para esses veículos estacionar, mas eles vão circular na 

via pública e eles irão congestionar a via pública, então não é uma 

política adequada. Não temos como resolver a questão da mobilidade 
urbana sem desconcentrar a população, existe um limite, não podemos 

concentrar demais e causar problemas no transporte e circulação das 
pessoas, a cidade já está mostrando no dia a dia que a densificação já 

está no limite! 

 
IC – A mobilidade urbana e o excesso de carros trafegando nas 

cidades é um grave problema das cidades atualmente 

 

DSC - Muitos transportes só são viáveis com uma população acima de 

seiscentos mil, e com a população que temos aqui e com o barateamento 
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do veículo, ela já enfrenta um tráfego de cidade grande e existe um 

intervalo muito difícil de tratar que é, cidades pequenas que não podem 
viabilizar metrô, trem de superfície, já apresentam um tráfego que 

precisaria em tese desses transportes de massa, mas não podem 

implantar porque ele não se paga. Nós temos que ter uma política 
alternativa e se nós não adotarmos imediatamente, vamos exacerbar o 

tráfego. Eu vejo que a questão do veículo nas cidades é gravíssima, 
porque existe essa ilusão como tu falou, das quatro vagas de garagem 

por apto e isso não vai resolver. 

 

IC – Em Torres, o limite do gabarito de 60m foi mensurado pelos 

órgãos aeroviários, em função do aeroporto existente na cidade 

 

DSC - Em Torres não podemos ter pavimentos com mais de 60 metros de 

altura até por um parâmetro do aeroporto. Mesmo que o PD tenha 
deixado 95m de altura livre, ele mesmo ressalta que essa altura livre 

deverá obedecer aos parâmetros dos demais órgãos e aí entram os órgãos 

aeroviários, então não é que houve uma conscientização dos prédios que 
não poderiam passar de 60 metros, é que há um aeroporto cujo controle 

de aproximação das aeronaves não permite edificações maiores do que 
60 metros. 

 

IC – A densificação das pessoas em edifícios pode causar problemas 

de saúde às pessoas e todo tipo de desequilíbrio 

 

DSC - A densificação das pessoas nessas construções à beira mar deve 
ser cuidada, porque se permitirem muitas construções à beira mar logo 

teremos concentração de pessoas e muitas pessoas prensadas contra à 
beira mar não é sustentável. Teremos problemas de desiquilíbrio da 

distribuição da população, sombreamento do calçadão e areia. 

 

IC – Existe uma pressão econômica da construção civil natural, 

onde prioriza-se uma política quantitativa construtiva 

 

DSC - Existe uma pressão natural do ponto de vista de que isso é a 

atividade econômica das construtoras, nem sempre é fácil a gente 
mostrar aos construtores de que uma política de qualificação do espaço 

urbano vai trazer o mesmo resultado de uma política quantitativa 

construída. 
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IC – Minha proposição é a de um crescimento ordenado, de forma 

escalonada e gradual dos edifícios, partindo da entrada da cidade 

para a área central 

 

DSC - Eu sou a favor que haja um crescimento, mas um crescimento 
ordenado, pode até ser feito prédios da entrada da cidade para a área 

central, começaria lá na entrada com prédios mais altos e terminaria com 
prédios mais baixos, de forma gradual e no sentido contrário. Em minha 

opinião, seria gradual mas no sentido contrário, talvez como já existe 

hoje no PD e na lei orgânica do município, que são nove metros na beira 

da praia e continuaria com essa altura porque ela não atrapalha nem ao 

banhista e nem a visão, e ainda faria escalonado no resto da cidade onde 

o perímetro urbano permitisse que fosse feita essa construção. Já nas 
praias do sul faria um investimento em condomínios abertos ou fechados 

e com casas baixas. 
 

IC – Torres é uma cidade costeira reconhecida pela sua paisagem e 

recursos naturais, estes são seus grandes diferenciais e precisam ser 

preservados 

 

DSC - Torres deve manter toda essa paisagem natural existente, pois 

ainda tem a vantagem de abrigar em seu território uma unidade de 

preservação que é o Parque Estadual de Itapeva que segura um pouco a 
especulação, a Ilha dos Lobos e o Parque da Guarita..., então esses 

compõem o diferencial de Torres. 

 

DOMÍNIO: ECONOMIA INTELIGENTE (Questão 8) 

 

A questão oitava, também faz referência ao Art. 2 do Estatuto da 

Cidade,  no seguinte texto: - Em seu parágrafo VIII, consta a seguinte 

diretriz para a gestão das cidades: “adoção de padrões de produção e 
consumo de bens e serviços de expansão urbana compatíveis com os 

limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do município e 
do território sob sua área de influência”.  

A cidade de Torres (RS) atende a essa diretriz?  Além desta 

indagação, refletiu-se junto aos entrevistados sobre a sustentabilidade 
social e o caso do condomínio horizontal Ilhas Park, localizado no 

bairro Guarita ao lado de uma comunidade carente e altamente 

vulnerável. Este caso, inclusive, está citado no Capítulo 10 – 

Considerações finais. As ICs e DSCs foram: 

 



487 
 

IC – Atende parcialmente, devido ao nosso Plano Diretor 

 

DSC - Eu acho que atende sim a esta diretriz, porque nós temos esse PD, 

senão não atenderia. É a legislação do PD que mantém. Há até terrenos 

à beira mar e não conseguem vender porque não se pode construir alto 
ali. O que o município vem fazendo com relação a isso, alguns prédios, 

somente é liberado mediante uma contrapartida, - eu vou deixar tu 
construir o teu prédio de 50 andares, mas tu vais limpar a Lagoa do 

Violão, por exemplo! Acredito que a gente esteja caminhando para 

isso...Também sobre o que implica aumentar o perímetro urbano da 

cidade, essa questão da sustentabilidade, o PD deve caminhar junto com 

os planos complementares. Eu acho que Torres tem problemas 

estruturais e me parece que ela adotou algumas medidas de um 
desenvolvimento sustentável no sentido de que conseguiu na orla 

marítima, manter as dunas, manter um distanciamento na grande 
extensão da orla, pois não existem grandes prédios que estão em uma 

distância razoável que atende ao Estatuto da Cidade e tem o tratamento 

do esgoto, ele não é jogado no mar e isso é muito positivo. Na Lagoa do 
Violão por exemplo, muitos anos se jogava esgoto ali. Os condomínios 

também devem atender no mínimo um percentual de 10% das receitas em 
tratamento de esgoto. Então..., se o condomínio vai ter 100 lotes, no 

mínimo o equivalente a 10 lotes deverá ser revertido em tratamento de 

esgoto fora do condomínio. Serão 200 lotes, 20 no mínimo, isso é uma 
medida compensatória ambiental e social porque ali as pessoas passam 

a ter esgoto tratado. Eu acho que atende, depende de que perspectiva 

analisar, ela tem padrões de produção, consumo, de bens e serviços, a 
cidade   está em expansão, serviços desde a construção civil. 

 

IC – Parcialmente, em Torres temos uma área rural com 

monocultura de arroz, mas ainda não atende cem por cento do 

município 

 

DSC - Atualmente Torres tem uma área rural que não é tão grande, e nós 
temos aqui quase uma monocultura que é o arroz, agora que tem um 

trabalho de agricultura e nós temos um engenheiro agrônomo que há dez 

anos vem fazendo um trabalho para que isso seja mais diversificado, só 
que assim..., a gente não atende à demanda e muita coisa vem de fora. 

 

IC – Não em relação a sustentabilidade social, há muito a ser feito 
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DSC - Com relação à questão social em Torres é totalmente paternalista. 

A pessoa vai lá na assistente social e ganha uma cesta básica. E pronto 
acabou! Ninguém se preocupa com essa questão social. Não se faz nada 

à não ser que tenha algum programa social que eu desconheça. Esses 

limites de sustentabilidade ambiental e social não sei até que ponto é 
sustentável e falta um pouco de conhecimento para dizer. 

 
IC – Não atende em nenhum dos domínios da sustentabilidade 

 

DSC - Não atende. Eu acho que esta área urbanizada compromete um 

pouco a capacidade do município na questão de investir no social e 

econômico, este é um dos desafios de Torres, como conseguir manter ou 

melhorar os seus investimentos na área de sustentabilidade ambiental, 
social e econômica, dado que ele tem uma despesa que não tem como 

fugir. Não tenho dados precisos para te dizer, mas a precariedade da 
nossa rua denota que a receita não consegue superar as despesas. Se as 

ruas da cidade fossem adequadas, com certeza estaria faltando dinheiro 

para a saúde e educação em Torres. Acho importante aprofundar essa 
questão de receita e despesa até para termos um parâmetro para o futuro, 

como que eu vou ter um programa de recuperação de vias públicas se eu 
não tenho esse controle? Eu acho que hoje não! É que alguns padrões 

Torres não conseguem se manter. Eu acredito que poderia até ter, mas 

tem que fazer um trabalho fortíssimo. Tem lei para tudo e para todos, o 
que falta é fiscalização. Talvez se o poder executivo, na época do 

condomínio tivesse feito uma exigência e tivesse fiscalizado, se eles 

tivessem feito esse estudo de impacto de vizinhança não teria acontecido 
aquele contraste social gritante, então eu te garanto que alguma 

vantagem tem nisso, senão estaria de forma diferente e iria inibir para as 
pessoas de fora e de dentro. Isso é responsabilidade do município 

fiscalizar. Então, acredito que não. Não, no modo geral não, pode ter 

essa questão da limitação da altura dos prédios, mas por exemplo, a 
questão de resíduos, eu não vejo um incentivo para as pessoas usarem 

menos. A reciclagem é muito pequena. 
 

IC – O contraste social entre o condomínio Ilhas Park e o bairro 

Guarita é muito grande, e as medidas compensatórias foram feitas 

de forma parcial, e muito aquém do que deveriam para aquela 

comunidade 

 

DSC - Houve uma exigência do município de pavimentarem as vias. A lei 

das compensatórias diz que tem que fazer melhorias no entorno, então 
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eles pavimentaram vias ao entorno do condomínio, e automaticamente 

melhorou para ambos, colocaram ali também esgoto, pluvial. Não sei se 
isso é o suficiente. O que me relataram é que foi feita a pavimentação, o 

que é uma contrapartida do próprio condomínio, sendo uma exigência 

entre o poder executivo e o condomínio. Mas vamos ser bem honestos, 
essa pavimentação beneficia muito mais o condomínio do que os 

moradores do bairro periférico. O ideal seria ter uma legislação 
específica para o condomínio, contendo tudo como deveria ter em termos 

de compensatórias e manutenção e o que cabe a gestão pública. O Arroio 

(hoje bairro Guarita) que é o curso de água que passa ali naquela 

comunidade e que dá nome para a comunidade, o processo de 

licenciamento do condomínio prevê a revitalização do Arroio 

(atualmente bairro Guarita). Ali são três condomínios, um implantado, 
um em fase de licenciamento e o outro bem prematuro, então eles vão ter 

que atender algumas diretrizes ambientais de vizinhança. Tem as 
medidas compensatórias para atender o entorno, de melhorias, o Arroio 

vai ter que ser revitalizado. Em relação ao muro vazado, isso é uma 

questão ambiental, para permitir que as aves transitem. Eu acho que 
seria muito pior um muro alto e fechado. Todavia, muro de qualquer 

maneira é ruim, mas vazado ainda é pior. Isso até causa no morador da 
comunidade uma revolta ... e eu acho que também assim..., a questão do 

muro, para quem está de fora ter um muro é muito desagradável, isso é 

perturbador. Muros para mim são obstáculos que nos aborrecem. Eu 
sinto bastante isso, quando a gente sobe na torre sul ali na Guarita, nossa 

é nítido! No Parque de Itapeva a gente tem uma ocupação que entra 

também ali dentro, que é uma unidade de conservação e é irregular e, ao 
lado tu tens um muro separando o alto padrão do condomínio de luxo da 

comunidade mais vulnerável da cidade. Isso é uma coisa que também me 
incomoda, eu prefiro muito mais, por exemplo, uma cidade com prédios 

e que não tenha esse choque social, essa diferença tão grande de classes. 

 

IC – Em relação a preservação dos recursos naturais, atende sim, 

inclusive com potencial para desenvolver um turismo sustentável de 

qualidade 

 

DSC - Torres tem um potencial para desenvolver muito bem o turismo 
sustentável, além de ser uma cidade muito acolhedora para proporcionar 

uma qualidade ambiental, é um local onde não precisamos de carro, por 

exemplo. 
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IC – A paisagem natural de Torres, por si só, é um atrativo para as 

pessoas, pois propicia uma visão plena do horizonte 

 

DSC - Uma das coisas que hoje eu percebo e gosto muito em Torres, é a 

visão instintiva do horizonte, pois o  ser humano precisa ter essa visão e 
quando tu vai para uma cidade, tu se desconecta disso e aqui, quando tu 

vai à praia tu consegue ver tudo conectado, a paisagem, os morros, 
tudo.... 

 

DOMÍNIO: VIDA INTELIGENTE (Questão 9) 

 

A nona questão diz respeito a orla marítima urbana da cidade 

de Torres (RS), onde há, naturalmente, mais frequentadores. Acerca 

disso, foram citados elementos para avaliação do entrevistado, que são 

destacados no Gráfico 12, nas ICs e DSCs, a seguir: 
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Gráfico 12 – Avaliação da orla marítima de Torres pela gestão pública municipal 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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IC – Os chuveiros e a acessibilidade no espaço da orla até são 

satisfatórios 

 

DSC - Chuveiro tem, o acesso à praia não tem rampas, mas nós temos 

um caminho que é para facilitar para o cadeirante chegar até à praia e 
esse ano até foi bem utilizado. Então, chuveiros a gente tem bastante no 

verão e rampas a gente tem alguma coisa. 
 

IC – Os banheiros químicos foram substituídos por banheiros 

containers nos principais pontos de circulação de banhistas 

 

DSC - Nossos banheiros containers são bem cuidados, tem gente que 

limpa de manhã à noite. Dispõem também de sanitários químicos, e esse 
ano que foi colocado pela primeira vez uns containers que é limpo e tem 

uma pessoa que limpa e parece que esses são mais adequados, não sei se 
serão permanentes. Eu mesma fiz uma crítica porque os banheiros 

químicos foram colocados longe da praia - do outro lado da rua, muito 

longe e tinha que andar muito. Banheiros públicos deveriam ter sempre, 
pois isso é uma necessidade e já demorou para se concretizar na cidade. 

 

IC – A cidade de Torres tem muitos andarilhos, além da violência 

doméstica na periferia, mas na orla é mais seguro 

 

DSC - A cidade de Torres é um chamariz de andarilhos, vem muita gente 

para cá e nós não temos controle disso, tem uns que são tranquilos e 

outros incomodam. Tem uma casa abandonada que pegou fogo e dizem 
que foram eles que colocaram porque estava muito frio...Torres não é 

uma cidade violenta, a gente não tem índices de violência significativos. 
A violência é mais acentuada nas comunidades da periferia, por conta da 

questão social. Se fores fazer uma análise com o número de homicídios, 

Torres está crescendo, mas na praia eu considero que tem segurança, tu 
não vês casos de arrombamentos, assaltos, de roubos de carro, tu não vê 

isso, mas durante o ano o número de policiais diminui drasticamente, por 
isso acho importante criar a guarda municipal. Há muita gente 

preocupada com a orla, ela é bem iluminada a noite, mas não sei dizer se 

evita problemas de segurança. 
 

IC – Algumas imobiliárias em Torres alugam bicicletas, mas elas 

não são compartilhadas 
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DSC - Não temos bicicletas compartilhadas, e isso é algo que ninguém 

pensou ainda. Tem imobiliárias que alugam bicicletas, mas não sei se é 
somente para clientes. 

 

IC – Nossa orla não é arborizada e o clima contribui muito para isso 

 

DSC - A nossa orla era bem arborizada, mas quando passou o Furacão 
Catarina, várias árvores foram derrubadas, e daí aproveitaram e 

retiraram o resto. O que falta na orla são as árvores e faziam muitas 

sombras. Os canteiros que dividem a rua, tinham árvores ali até lá o final 

da avenida. A cidade não é muito arborizada, mas a gente tem que levar 

em consideração que o clima, o solo não permite, a gente já tentou 

arborizar ali na beira da praia, portanto o que dá ali são as casuarinas, 
é difícil a espécie que dá certo, a aroeira tem o problema de alergia, tem 

pessoas que são alérgicas e outras não, a amendoeira daria, mas ela leva 
uns 30 anos para chegar a um metro e pouco por conta do frio, pois ela 

sofre com o clima. No que a gente avançou muito nesses últimos 12 anos, 

foi a fixação das dunas e ali tem uma certa vegetação típica do que é 
possível, mas a gente conseguiu fixar porque elas vinham para cima do 

calçadão. Torres nunca terá muitas árvores na beira da praia porque não 
é típico, não é natural, aqui tem muito vento. 

 

IC – O imobiliário urbano da orla é muito precário 

 

DSC - Precário, não tem mobiliário urbano que condiz a uma qualidade 

de orla, um banquinho ali e outro acolá..., e nem as lixeiras dá para 
considerar. 

 

IC – Eu acredito que as dunas conseguiram manter um pouco de 

fauna e flora local 

 

DSC - Felizmente foi feito um trabalho há alguns anos atrás de fixação 

das dunas porque também não existia nada de controle. Muita coisa foi 
respeitada, mas necessita de fiscalização. Eu acredito que a partir do 

momento que nós temos as dunas fixas, tem-se ali sua fauna e flora e nós 

podemos até ver alguns bichinhos na areia, os roedores, tem uns cactos 
que estão florescendo, para aquele ambiente que é pobre de nutriente, ele 

está cumprindo o seu papel. Não tem um equilíbrio e o próprio calçadão 

foi construído encima das dunas, mas tu podes evitar mais impactos. 

 

IC – O PD é respeitado quanto à construção em linha de costa 
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DSC - O PD é seguido, se tenta seguir, eles têm respeitado! 

 

IC – O turista não respeita a vegetação de restinga e não há 

fiscalização por parte da gestão pública 

 

DSC - Uma coisa que me causa tristeza é que no verão os turistas 

colocam cadeira e guarda sol ali na graminha onde tem preservação de 
dunas. São elas que fixam e não deixa que as dunas sejam móveis. Ali 

eles sentam, comem encima. Se o turista vem e faz uso da praia e dos 

recursos naturais, ele também tem responsabilidade ambiental e se esta 

taxa for usada exclusivamente para reverter para isso, eu sou favorável 

a cobrança de taxa ambiental. A fiscalização faz parte da gestão pública 

e deve ser criado meios para isso. 
 

IC – Eu proponho que a avenida beira mar seja fechada na via 

defronte para a orla, para a implantação de um parque linear 

 

DSC - Eu defendo a ideia de que a avenida beira deveria ser fechada na 
via defronte a praia e toda a estrutura de lazer deveria migrar da areia 

para aquele espaço. A cidade ganharia sobre vários aspectos, tu limpas 
a areia, aumenta a oferta de serviços, poderia colocar mais quiosques, 

menores e oferecer serviços para a gurizada. 

 

DOMÍNIO: VIDA INTELIGENTE (Questão 10) 

 

A décima questão, relacionada ao domínio vida, tem como 

pressuposto teórico a participação cidadã no processo de 

desenvolvimento da cidade. Por isso, sendo uma cidade turística, as 

questões criadas para este domínio foram: - 1) Em sua opinião, o turismo 

e a preocupação do ambiente natural no município são vistos e 

trabalhados como prioridade de política pública? 2) As ações e 

políticas de turismo e meio ambiente são frequentemente debatidas 

junto à comunidade? 3) O que você destacaria de inovação e de 

retrocesso em termos de infraestrutura em uma cidade costeira 

turística como Torres? As ICs e DSCs foram os seguintes: 

 
IC – Sim, há prioridade da gestão pública para as atividades de 

turismo e meio ambiente 

 

DSC - Sim, sim, a gente faz frequentemente ações. 
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IC – Parcialmente, as ações são debatidas, mas não junto à 

comunidade 

 

DSC - Parcialmente (3x), são debatidas, mas não junto à comunidade. É 

pouco divulgado, talvez eu ache isso, pois eu vou quando sou convidada. 
Deveria ser trabalhado mais. 

 

IC – Torres não tem inovação, é uma cidade estagnada, não evolui 

em nada 

 

DSC - Inovação não tem. Torres está na mesmice há muito tempo..., não 

sai do lugar, na infraestrutura melhorou um pouco, mas não tem 

inovação. Eu acho que não há nada de inovação, a gente precisa 
melhorar isso. Eu acho que a gente está há uns 30 anos atrás, com 

relação a outras cidades como Balneário Camboriú e Florianópolis. 
Inovação não tem nada, está muito crítico. Inovação não me vem nada 

em mente. Inovação não tenho um exemplo, nada que estaria melhor que 

outros municípios. 
 

IC – Um retrocesso foi decorrente do Furacão Catarina, pois a 

prefeitura mandou retirar todas as árvores da orla após este evento 

natural que passou pela região 

 

DSC - Retrocesso foi o furacão Catarina que passou pela região, e a 

prefeitura aproveitou para retirar as árvores da orla e da prainha. 

 

IC – Não, não há prioridade por parte da gestão pública para as 

atividades de turismo e meio ambiente, não há uma preocupação 

profissional 

 

DSC - Não (4x). Eu vejo o turismo, a conservação do ambiente natural 
acontecer muito mais por imposição de fiscalização. Torres é muito bem 

fiscalizada pelo Ministério Público e pela legislação municipal, então 
isso acontece meio que compulsório e isso já está meio consciente, pois 

se acontece alguma coisa a população denuncia. Com relação ao 

turismo, eu acho que ainda falta a consciência de que turismo não é 
evento, por exemplo, a Secretaria de Turismo trabalha para eventos que 

seria o Balonismo, Réveillon e Carnaval. Torres nunca teve um plano 

municipal de turismo, feito em conjunto com o COMTUR. O COMTUR 

teve os seus altos e baixos durante um longo tempo, mas de uns dois anos 

para cá, a gente vem se encontrando regulamente, mas sempre discutindo 



496 
 

muito a promoção, material promocional e participação em feiras, e 

agora que a gente vai começar efetivamente a planejar o turismo. As 
reuniões são mensalmente. Não! Eu vejo que essa gestão está mais 

voltada para o turismo, mas na parte de publicidade, e não na parte de 

conservação do meio ambiente ou planejamento da atividade turística. 
Então, de turismo como eu te falei não tem nada ainda. O que eu vejo em 

uma gestão pública, é tanta demanda, não é discutido ou é má vontade, o 
sistema está tão engessado, tão automático que as pessoas têm vontade e 

às vezes não conseguem sair disso. O turismo mais que a conservação do 

ambiente natural. Me parece que as intenções no turismo são mais fortes, 

mas os resultados não são tão eficazes, é um problema de 

profissionalização da gestão pública. Não, porque falta muita estrutura 

e não se aplica toda a força da gestão nisso. Eles não entendem a 
valorização do turismo, como o nosso Estado vizinho, trabalhar 

politicamente com o turismo, como Gramado, por exemplo. Eu acho que 
eles veem o turismo como uma atividade meramente de lucro, de dinheiro 

que vem para o município, e não como um turismo sustentável, é como 

um turismo extrativista, vou extrair lucro. Não, eu vejo até pelo próprio 
PD, porque ao longo dos anos não há planejamento orçamentário e cada 

vez que vai se discutir a LDO nunca se tem dinheiro para fazer nada, 
porque não tem previsão, porque não tem preocupação, atribuem pouca 

importância às coisas importantes. Desconhecimento da importância do 

turismo, não é ser mal-intencionado, sempre foi assim e não mudou. 
Houve um aumento de demanda para os municípios de serviços e os 

recursos não vieram. É para a coisa não funcionar mesmo. As questões 

do meio ambiente quando foram elaboradas pelo plano municipal de 
saneamento, naquela época, tinha que elaborar o plano, se fez algumas 

audiências, passou a lei, pronto, acabou. O meio ambiente é visto de 
modo geral pelas administrações estaduais e federais como um problema. 

Os ecochatos e os biodesagradáveis.  A ideia do crescimento e do 

desenvolvimento não são vistos como qualidade. Eu não vejo, nem no 
governo federal e nem no estadual. 

 

IC – Não caracterizo como uma inovação, mas considero positivo o 

PD ter imposto limitações para as construções no espaço da orla e 

próximo dela, visando frear o crescimento desordenado 

 

DSC - Não seria inovação, mas eu acho que esta questão de o PD não 

ter autorizado construções na orla acabou dando uma freada nesse 

crescimento desordenado. Isso levou a um resultado positivo e não sei se 

vai se manter por muito tempo. Eu não vejo algo significativo em termos 



497 
 

de inovação, mas vejo em termos de infraestrutura turística, o município 

tem tentado fazer calçadão, ciclovias, lixeiras, iluminação e sinalização 
das ruas, nome das ruas com padronização, eu acho isso positivo e não 

inovador. Eu gosto da praia limpa que temos aqui, há preservação da 

orla, isso é positivo. 
 

IC – Retrocesso é o nosso trânsito e a mobilidade urbana, péssima e 

sem visão de planejamento 

 

DSC - Retrocesso para mim é uma coisa bem básica, mas para mim é um 

retrocesso, teve uma intervenção no trânsito, há uns cinco ou seis anos, 

que piorou completamente o trânsito do município. O que era ruim ficou 

pior ainda. E tu imagina que em cinco anos aumentou a demanda de 
carros e recebendo visitantes de fora. Todo mundo sabe que piorou, mas 

ninguém volta pelos menos ao que era antes. Para mim isso é um 
retrocesso. 

 

IC – O Curso de Turismo da Ulbra não teve demanda, logo foi 

descontinuado 

 

DSC - Eu acredito que pela demanda, inexplicavelmente não tinha 

procura. O Curso de Arquitetura bomba e o Turismo não se desenvolveu. 

Talvez não souberam vender o curso. 
 

IC – Retrocesso é dar início a uma obra importante como foi a 

revitalização da orla da Praia Grande e não dar continuidade 

 

DSC - Retrocesso é a descontinuação da revitalização da orla da Praia 
Grande, que eles teriam que terminar, se o principal atrativo da cidade é 

a praia, onde as pessoas vêm ali para contemplar e usufruir, então teria 

que priorizar isso. E também vejo que eles não estão fazendo nada de 
infraestrutura da praia da Cau, tem projetos e não fazem. Para o Parque 

da Guarita pensaram em aumentar o espaço de estacionamento, não tem 
nada pensado para as pessoas. 

 

IC – Retrocesso é a desvalorização do nosso patrimônio histórico e 

completa perda de memória e identidade local 

 

DSC - Retrocesso é perder nosso patrimônio histórico, não temos museu, 

estamos perdendo a história da cidade e talvez a gente nem tenha 
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exemplos grandes de arquitetura preservada, mas o pouco que temos 

estamos perdendo. 
 

IC – Há muita resistência da iniciativa privada em compreender a 

importância do ambiente natural para o turismo e para o futuro da 

cidade 

 

DSC - Torres é uma das melhores cidades do litoral em relação a 

preservação ambiental, mas me parece que ainda há muita resistência da 

iniciativa privada em compreender a importância ambiental em si, para 

o turismo e para o futuro da cidade. 

 

IC – Retrocesso é a precariedade da pavimentação asfáltica da 

cidade, e a qualificação da infraestrutura urbana de apoio ao 

turismo 

 

DSC - Retrocesso, me parece que o excesso de asfalto, investiram muito 

em asfalto, o que gera infiltração, excesso de calor, pavimento que não 
se reaproveita quando se faz manutenção. Retrocesso é a falta de 

qualificação da infraestrutura de apoio ao turismo, como falta de 
sinalização turística, acesso às praias, tem praias que tu entras e é 

estrada de chão, não tem sinalização para identificar em qual praia tu 

estás indo. Retrocesso, eu acho que falta de investimento naquilo tudo 
que a gente já falou, na divulgação da cidade, sinalização, pórtico de 

entrada, está muito longe da nossa realidade, está 20 anos atrás. 

Retrocesso, eu estou aqui desde 2004 e com relação a estrutura básica 
está igual. Estagnação.  

 

IC – Retrocesso é o aumento da violência na cidade, assim como o 

sentimento de abandono por falta de manutenção em infraestrutura 

urbana básica 

 

DSC - Retrocesso está no aumento da violência na cidade, ela era mais 
segura, entraram facções aqui e é uma cidade turística que precisa mais 

de segurança. O turista que sair à noite pode ser assaltado em muitos 

lugares, e eu vejo isso como retrocesso. A situação da total falta de 
manutenção da cidade, as coisas estão se destruindo, se acabando e não 

há nada de manutenção. Nesse ponto eu acho que a cidade está 

abandonada assim. 
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DOMÍNIO: PESSOAS INTELIGENTES (Questão 11) 

 

A décima primeira questão versa sobre o domínio Pessoas. A 

pergunta visa refletir sobre a educação de base em uma cidade 

costeira turística e, também, sobre habilidades que estão se perdendo 

na contemporaneidade. Transcreve-se a pergunta na íntegra, dada que 

ela é complexa. - “Os estudantes são ensinados, na maioria das 

instituições de ensino convencionais, a agirem de maneira autônoma 

numa sociedade competitiva; e não a tornarem-se participantes da vida 

comum, com habilidades para a empatia, altruísmo, cooperação, 

criatividade, civilidade e resiliência. Qual é a sua opinião acerca desta 

reflexão? 

 

Escolha uma ou mais das afirmativas e comente se necessário: 

 

(1) As escolas e Instituições de Ensino Superior ainda não compreendem 

tais habilidades como sendo essenciais para a formação de um 

profissional diferenciado no mercado de trabalho e, acima de tudo, 

participante ativo da sociedade como um capital social e intelectual. 

 

(2) Uma cidade humana, sustentável e inteligente deve ser povoada por 

pessoas capazes, inventivas, corajosas e criativas. 

 

(3) A criatividade e o debate dentro do contexto escolar, ainda são 

considerados subversivos e, por isso, os estudantes se desenvolvem sendo 

passivos, obedientes e não questionadores. Há de se mudar 

comportamento top down. 

 

11.2 Qual a sua opinião acerca do processo educacional voltado à uma 

cidade que visa tornar-se humana, sustentável e inteligente? O que 

poderia ser aprimorado ou implementado nas escolas (no ensino) em 

Torres? 

 

11.3 O que você recomendaria de mudanças ou de intervenções sobre o 

atual sistema de ensino formal no Brasil? 

 
Sobre as afirmativas, os resultados foram: 

• Cinco entrevistados escolheram a assertiva de número 1. 

• Quatro entrevistados escolheram a assertiva de número 2. 

• Cinco entrevistados escolheram a assertiva de número 3 
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As ICs e DSCs são apresentadas a seguir: 

 

IC – Implementar a disciplina de turismo no currículo das escolas 

de ensino fundamental, para que os estudantes valorizem esta 

atividade dentro de seu município 

 

DSC - As escolas deveriam estudar mais o conceito de turismo, já que a 
cidade é turística e é uma disciplina que eles não colocam nas escolas, 

pois estudando o turismo eles iam ter conhecimento de sustentabilidade, 

acessibilidade....incluir o turismo no currículo escolar, pois desde 

pequeno os estudantes poderiam ter mais entendimento e abraçar mais 

essa visão, inclusive para o empreendedorismo, instigar a criatividade 

das crianças para que eles potencializassem economicamente a cidade 
sendo voltada para o turismo. Torres, por ser uma cidade turística eu 

acho que deveria ter ensino na área de turismo, para as crianças 
saberem, o que é turismo, como receber. Aqui em nossa cidade necessita 

desse trabalho de ter alguém que diga, olha, lá é o Parque da Guarita, lá 

nós temos isso..., isso foi construído, ou seja, tratar as coisas diferentes 
para se ter uma mente diferente. Sugiro que fosse inserido nas séries 

iniciais a questão de prevenção do meio ambiente, é a única forma de 
ensinar. Investimento na educação tem que partir do município. Ele é 

quem tem que se preocupar. A criança hoje é muito esperta e capta muito 

rápido e o que tu conseguir ensinar, ela vai chegar em casa e vai dizer 
para o pai e para a mãe o que está errado, só que para isso tu tem que 

iniciar o processo e fazer. As crianças prestam atenção e acabam se 

enquadrando no processo, elas copiam a atitude das pessoas. Eu acho 
que a educação ambiental, turística e econômica, são três temas que 

deveriam estar nas escolas de um modo geral, a gurizada tem que 
aprender, a cordialidade, atendimento de comércio, etc. 

 

IC – Hoje em dia o ensino está muito precário, os professores 

desmotivados e, quando muito, incutindo nos estudantes o 

individualismo como valor 

 

DSC - Hoje em dia o ensino está tão complicado ... deixando a desejar, 

um dia os professores paralisam e os alunos ficam um tempão sem aula, 
daqui há pouco volta tudo de novo e os alunos ficam perdidos. A gente 

continua tendo um sistema educacional de um modo geral que prioriza a 

formação do indivíduo isoladamente. E digamos assim, o foco é nele. As 

pessoas precisariam entender que as ações ou as omissões na sociedade 

em que elas fazem tem reflexos. A sociedade que é segregada e ignorada 
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é de repente a comunidade que vai criar o marginal, então é um 

problema, entender que a falta de opções leva as pessoas ao consumo de 
drogas, a falta de oportunidade. 

 

IC – Muitos professores e escolas de modo geral, são 

demasiadamente tradicionais, não tem a mente aberta ao processo 

de criatividade e a novas tecnologias, até por uma questão de 

formação 

 

DSC - Eu acho que os professores não têm a mente muito aberta, e ao 

mesmo tempo, não quero chamar toda a responsabilidade para a escola, 

mas também é compreensível que os professores que estão lá tem uma 

história, eles também são resultados de uma formação, de uma 
desestrutura dentro da família, é muito complicado. Se a criança já sai 

de casa com aquele comportamento calcado desde a infância, o meu tênis 
tem que ser o melhor, o meu telefone o melhor, o meu notebook o melhor, 

se ela sai de casa com esse comportamento fica difícil a escola mudar. 

Então, me parece assim, por exemplo, eu não diria que as instituições não 
compreendem, elas compreendem, mas por algum fenômeno elas não 

conseguem mudar o comportamento dos alunos. Me parece que elas 
compreendem, mas não são eficazes por uma questão de formação social 

das famílias, alunos e professores. Além disso, eu vejo hoje que o 

professor tem pouca criatividade, como na Escola Sagrado Coração de 
Jesus em Torres, as provas vêm prontas de Curitiba e as professoras não 

tem poder criativo nem para elaborar a sua própria prova, só tem uma 

escola privada na cidade e acabamos nos tornando refém disso. Os 
professores são subversivos, eles não conseguem passar tais habilidades 

porque não vai de encontro com o que a rede de ensino está propondo. E 
também, para os mais vulneráveis, temos a questão séria do uso e tráfico 

de drogas. Hoje os jovens usam um tênis de 800, 900 reais, caro, 

vendendo pedra eles conseguem esse dinheiro em 20 minutos. Tu achas 
que eles vão querer trabalhar um mês inteiro para ganhar esse dinheiro? 

Não vão. É muito mais fácil ganhar assim. Se tu podes trabalhar isso na 
base, no início, tu podes mudar o pensamento e comportamento, 

principalmente nas escolas públicas municipais. 

 

IC – Investir massivamente em tecnologias para alavancar o ensino 

de qualidade, com o uso de aplicativos, por exemplo 

 

DSC - Em uma visão geral e serve para Torres, a gente deveria investir 

mais em tecnologia, porque hoje os alunos não têm mais paciência em 
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ficar na sala olhando para o quadro, escrevendo, então é preciso investir 

em tecnologia, aplicativos. As crianças já nascem diferentes e precisamos 
acompanhar essa evolução. Temos que criar uma educação atrativa e tem 

que acompanhar o ritmo deles, ser atrativo para eles, ser criativo e usar 

dessa tecnologia que isso é uma coisa que não tem volta e faz parte do 
dia a dia, falar a linguagem deles, trazer a tecnologia à favor deles, essa 

educação tradicional não está sendo mais interessante para eles. 
 

IC – Implementar atividades pedagógicas que motivem os 

estudantes a valorizar o seu município, seus recursos naturais, 

históricos e sociais 

 

DSC - Na escola as crianças poderiam valorizar mais o seu município e 
valorizar seus recursos ambientais. Valorizar a cidade e desenvolver 

neles o sentimento de pertencimento ao lugar, como a valorização da 
história da cidade. Eu acho que falta mais a participação dos alunos no 

processo de ensino, os professores têm que fazer o aluno participar, para 

entender o município, cuidar mais do município. Na parte social, por 
exemplo, não temos o hábito de visitação ao lar dos velhinhos, isso talvez 

tenha que ser ampliado, esta interação social, vendo a realidade da 
cidade e de que forma podemos ajudar. 

 

IC – Parte do fracasso da educação brasileira advém da formação e 

dos valores repassados pela própria família, que acreditam que a 

escola tem a obrigação de ensinar habilidades intrínsecas familiar 

para os estudantes 

 

DSC - Eu acho que a família está falhando na questão da educação e 
acabam atirando seus filhos mal preparados (educados) para todos esses 

aspectos citados no item 11, e acaba pesando para as escolas e 

universidades uma tarefa que deveria ser complementar à tarefa das 
famílias, pois está sendo visto como uma obrigação da escola e da 

universidade ensinar valores éticos e morais. 
 

IC – É necessário um ensino mais humanístico, voltado à essência do 

ser humano como ente social, como as habilidades citadas, empatia, 

altruísmo e cooperação 

 

DSC - Me parece assim como questão de fundo que nós temos que ter um 

sistema educacional que qualifique as pessoas como seres humanos, 

qualifique as pessoas como melhores seres humanos e é sim essencial a 
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educação como modo geral. Tem que passar valores, a gente tem que 

começar a entender, por exemplo, eu estando de gravata e um 
trabalhador de capacete, nós somos iguais, precisa-se de respeito e não 

de dinheiro. Precisaria de um investimento na qualificação da realidade 

local para as pessoas entenderem o processo, precisa entender como as 
coisas na prática interferem no dia a dia, eu trabalho na comunidade x e 

isso de certa forma modifica a vida dessas pessoas, porque pode reduzir 
de uma certa forma a marginalidade tem consequências para o futuro e 

as pessoas deveriam parar de olhar para o próprio umbigo e olhar o todo.  

 

IC – A maioria das pessoas possuem informação e não 

conhecimento 

 

DSC - As pessoas possuem informação e falta de conhecimento. O 

processo educacional está muito pouco formado para o conhecimento, 
muito focado para a informação e falta a prática. Isso é um grande erro, 

o processo tem que ocorrer junto. Concomitantemente a teoria com a 

prática. Eu tive a oportunidade de o ano passado, como vereador, visitar 
todas as escolas municipais para explanar aos alunos como funciona a 

Câmara de Vereadores, qual sua função e seu dever. A gente sentia que 
eles tinham muitas dúvidas. E foi muito interessante e talvez falte um 

pouco dessa iniciativa. Eu acho que o que eles poderiam fazer aqui em 

Torres é se utilizar melhor dos recursos naturais existentes para ensinar 
as crianças na prática. Nós não temos uma formação adequada para 

criar um líder político, como a carreira do magistrado, por exemplo. Nós 

temos uma estrutura em Torres excelente para você colocar a criança a 
aprender sobre sustentabilidade, para ir com a criança...hoje, vamos 

fazer o projeto praia limpa, então vai todo mundo para conhecer na 
praia, saber porque que as dunas estão ali, fazer um trabalho de campo 

com essas crianças, aprendendo, vendo e fazendo, eu sei porque eu vejo 

isso, mostrar para eles, sair de dentro da sala de aula, ensinar na prática, 
e isso nunca foi feito. Essa visão de levar e mostrar, o professor me parece 

que fica meio tímido a fazer todo esse trabalho. Ele precisa ser mais 
proativo. As pessoas não são ensinadas a pensar, nem na sociedade, nem 

em casa, não são, estão aceitando o que vem ou simplesmente 

reclamando. Eles sentam na frente do computador e são passivas. 
 

IC – A própria iniciativa privada não se interessa em investir em 

seus funcionários 
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DSC - Eles não se interessam em proporcionar treinamento para seus 

funcionários porque depois da temporada eles vão embora. 
 

DOMÍNIO: PESSOAS INTELIGENTES (Questão 12) 

 

A décima segunda questão faz menção aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e Agenda 2030. No tocante 

aos espaços públicos, o item 11 diz o seguinte: “Até o ano de 2030, os 

governos devem proporcionar o acesso universal a espaços públicos 

seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as 

mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência (2015, p. 

30). Diante deste item, foi questionado aos entrevistados se eles tinham 

conhecimento da Agenda 2030 (ODS) da ONU e seus desdobramentos 

para conclamar uma cidade em humana e sustentável por meio de seus 

espaços públicos, e, quais as ações que a Gestão Pública pratica e / ou 

prospecta para atender a esta demanda da Agenda 2030 até o prazo 

almejado. As respostas são expressas, a seguir: 

 

IC – Não conheço a Agenda 2030 e os ODS da ONU 

 

DSC - Não conheço (6x). Nunca ouvi falar. 

 

IC – Os espaços públicos como as praças deveriam ser mais 

arborizadas e pensadas nas pessoas idosas e crianças 

 

DSC - Na minha opinião teria que ser tudo arborizado, nas praças 
colocar mais bancos, pensar mais nas pessoas idosas e também mais 

pracinhas para as crianças, com brinquedos. 
 

IC – Sim, conheço a Agenda 2030 da ONU 

 

DSC - Sim, conheço a Agenda 2030 (2x). 

 

IC – Até tenta-se aplicar esta diretriz em Torres, mas não há 

continuidade e nem manutenção dos equipamentos instalados e 

espaços públicos, falta um pouco de vontade pública 

 

DSC - Nós, como prefeitura, trabalhamos algumas coisas, mas tudo é 

pontual e não tem continuidade. Tu vais em nossas praças aqui e não tem 

nenhuma com equipamento funcionando. Tem uma praça que foi 

investida R$ 500.000,00 e está ruim, só tem concreto, tem que incentivar 
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o esporte. Não há nenhuma ação. Se nós pensarmos em local público dá 

para fazer. É possível acontecer se a gestão pública se mostrar com 
vontade. A prefeitura vem iluminando, sinalizando, mas até 2030 não 

vamos conseguir atender se continuarmos nesses passos, há essa 

preocupação, mas ela vem vindo sempre em segundo plano. Talvez até 
vontade se tenha, mas não está sendo feito nada real, concreto, por 

enquanto. Essa discussão perpassa pelo poder econômico, é essa 
utilização sustentável tentando combater um pouco aquele afã do poder 

e do dinheiro, que é uma luta desigual. 

 

IC – Não existe esta prioridade nas políticas de governo, então acho 

um tanto utópico esta questão da Agenda 2030 

 

DSC - Não há priorização como um ... a gente vê nos planos de governos 

que a prioridade é tão outra ... marketing, cesta básica, asfalto ... e nesse 
caso eu sou um pouquinho pessimista, por achar utópico essa diretriz da 

Agenda 2030. Falta nos municípios uma integração, uma harmonização 

entre as políticas e agendas nacionais e estaduais porque no momento 
que o Brasil tiver essa agenda, que reflete na política dos Ministérios aí 

pode dar certo. Nós não temos no município uma política orientada para 
atender a agenda 2030. O nosso país está em uma crise terrível, então 

esses objetivos parecem estar distantes da nossa realidade, onde as 

pessoas são miseráveis. É difícil você pensar em meta de sustentabilidade 
e metas de gestão pública, ambiental e cultural onde as pessoas precisam 

comer, não tem saúde, não tem condições mínimas e elas não tem nem 

condições de entender, são miseráveis, o objetivos delas é poder 
sobreviver e dar comida para os seus filhos, pois nem isso elas 

conseguem. 
 

IC – Conheço parcialmente a Agenda 2030 

 

DSC - Conheço parcialmente. 

 

IC – Eu percebo que Torres tem se esforçado em manter os seus 

espaços públicos, principalmente este ano com os banheiros 

containers 

 

DSC - Eu percebo que Torres tem feito um esforço nisso, na questão da 

acessibilidade, na questão principalmente nos espaços públicos, a gente 

tem banheiros públicos na Prainha e na Praia Grande esses banheiros 

containers, na Guarita, e para a mulher é fundamental, eu digo para a 
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mulher porque homem mija em qualquer lugar, qualquer árvore é 

banheiro. Isso para mim é considerar um espaço humano, a cidade que 
investe em banheiro. Eu gosto muito de viajar e o banheiro para mim é 

como o lugar se relaciona com o turista. Como em um restaurante que tu 

vais que tu vês o banheiro emporcalhado e então tu pensas, - ah..., a 
cozinha não deve ser muito boa, e para mim a cidade também é assim. 

Na questão da acessibilidade falta muito ainda, acho até que já estão 
começando a se preocupar com isso, e a questão das calçadas estão 

sendo arrumadas aqui na avenida principal com acesso para cadeirante. 

 

DOMÍNIO: CONSIDERAÇÕES FINAIS (Questão 13) 

 

Esta questão, também questionada a todos os entrevistados, buscou 

captar ideias e possíveis soluções para os problemas identificados na 

cidade, ou seja, o que poderia ser implantado / implementado pela atual 

Gestão Pública em Parceria Público Privada (PPP) para potencializar 

Torres, a tornar-se uma cidade mais humana, sustentável e inteligente 

para todas as pessoas. As respostas são demonstradas a seguir: 

 

IC – Arborizar os espaços públicos de toda a cidade 

 

DSC - Teria que ser tudo arborizado! 

 

IC – Equipar melhor as praças e os demais espaços públicos, 

pensando no bem-estar e conforto ambiental de crianças e idosos, 

especialmente 

 

DSC - Nas praças, deveriam colocar mais bancos, pensando mais nas 
pessoas idosas e também mais pracinhas para as crianças. Colocar 

brinquedos para as crianças porque não tem muita coisa. Fazer com que 

Torres enxergasse o todo e fizesse essa ligação entre os espaços 
turísticos, de equipar a cidade e qualificar os espaços públicos, criar um 

roteiro ambiental histórico, tornar a cidade mais viva... no verão tu tem 
o colorido, o natural, o sol e depois no inverno não tem nada, a cidade 

tem que ser boa o ano todo, oferecer qualidade sempre. Não podemos 

pensar isoladamente porque a cidade é para todos. 
 

IC – O poder executivo deve captar recursos e investir nos espaços 

públicos da cidade 
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DSC - Torres deveria implantar uma lei de captação de investimentos e 

que mostrasse os benefícios à população, então primeiro ela tem que 
fazer o dever de casa. Ter alguém na gestão pública com vontade de fazer 

acontecer. Torres é uma cidade pequena, uma cidade com potenciais 

turísticos enorme, com muitas belezas naturais. Tem desigualdades, mas 
assim, ainda não se tem um grande problema social, tem pobreza, mas 

teria estrutura para humanizar. Precisa vontade, criação, fazer projetos 
e buscar junto a iniciativa privada formas de implantação, apoio, a 

própria união do poder público. Essa parte do judiciário, implantar e 

fazer funcionar. 

 

IC – Adotar praças por condomínios ou empresas privadas é uma 

estratégia que tem dado resultado em Torres 

 

DSC - A gente já tem casos de adoção de praças e funciona muito bem 
aqui. 

 

IC – O município nunca tem recurso, parece que falta vontade em 

melhorar a cidade e a vida das pessoas 

 

DSC - O maior problema do município é a falta de dinheiro, sempre! A 

gente fala...fala..., e tudo se remete a dinheiro, falta recurso, porém se tu 

apresentares um projeto técnico coerente o Ministério das Cidades 
financia, então eu acho que o problema são muitos políticos e pouca 

ação. 

 

IC – Criar parcerias entre a prefeitura e as associações de bairros 

visando manter parte da pavimentação, ruas, lixeiras, canteiros, etc. 

 

DSC - A prefeitura disponibiliza a mão-de-obra e os comerciantes e 

moradores colocam o material para arrumar as ruas, e ajuda, pois se são 
os moradores que ajudaram eles cuidam mais até porque tem dinheiro 

deles e eles passam a se conscientizar da importância do cuidado. Na 
praça XV todos se uniram e fizeram um canteiro ali. Nas ruas nós 

poderíamos ter a questão da pavimentação e da tubulação de água 

pluvial, também em parceria.  
 

IC – Manter a infraestrutura da cidade é fundamental, essencial, 

premissa básica, especialmente para o pedestre 
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DSC - Para valorizar tinha que respeitar os pedestres tendo mais 

ciclovias, valorizar mais as pessoas, ter as lixeiras mais bonitas. E a 
questão da manutenção das coisas. O município não se preocupa. É 

assinado pelo prefeito um termo de compromisso de guarda e 

manutenção, mas nada é feito nesse sentido. A questão de a gente ter 
esses banheiros adequados no verão, é algo que a gente tem que distribuir 

bem, pois antes não tínhamos isso e as pessoas acabavam usando as 
dunas como banheiros e hoje recebemos muitas pessoas. Torres 

conseguiu na última gestão colocar esses banheiros mais próximos da 

praia. Acho que a cidade para ser sustentável precisa investir nessa 

questão de a gente ter mais lixeiras para termos mais capacidade, pois 

no verão as lixeiras existentes não dão conta, e a questão da reciclagem 

é mais ou menos reciclado e isso dá para melhorar. 
 

IC – O setor da construção civil poderia participar da PPP na 

instalação da rede pluvial e pavimentação de áreas ainda não 

pavimentadas da cidade 

 

DSC - O setor da construção civil poderia participar mais em parcerias 

público privado dando um retorno para a cidade em instalação de rede 
pública pluvial e pavimentação. A gente aceita que haja um certo prejuízo 

de ventilação, insolação na construção de edifícios desde que haja uma 

contrapartida para atrair investimentos para a cidade. Isso seria um 
projeto de lei na qual os empreendimentos fariam a rede pluvial e 

pavimentação e também um leito mais consistente ao menos no bairro em 

que ele está inserido. 
 

IC – Promover melhor e maior participação pública nas ações que 

regem o coletivo da cidade 

 

DSC - É preciso participação pública, porque temos que debater, trocar 
ideais, às vezes a tua ideia é melhor que a minha. Reformar a praça sim, 

mas perguntar para todos, discutir, o que vocês querem aqui na praça? 
Se cercar de pessoas com vontade para buscar isso. Os assuntos 

relevantes que interferem na vida das pessoas devem ser resolvidos em 

grupo, porque geralmente é tomada a decisão e pronto, sem as pessoas 
saberem e participarem. É a mesma coisa tu construir um posto de saúde 

e não convidar uma técnica ou uma enfermeira para dizer quais são os 

espaços que precisam. Tem que definir o que se quer e chamar as pessoas 

para fazerem parte do processo, contribuindo com opiniões e ideias. É a 

única forma de organizar a cidade. Trazer parcerias, empresários, os 
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conselhos, estratégias para se pensar no coletivo e também a parceria 

público-privada. 
 

IC – Alterar as vias da Av. Beira Mar para parque linear e binário 

 

DSC - Alterar a avenida beira mar, retirar as estruturas que estão na 

orla hoje, na areia, na praia. Oferecer serviços ambientais e sociais ao 
longo da rua propriamente dita, no modelo de um parque linear. 

 

IC – Conceder legalmente alguns dos espaços públicos de 

permanência para atividade de lazer e entretenimento a empresas 

interessadas 

 

DSC - Sugiro concessões de espaços públicos para atividades de 

recreação e lazer, por exemplo, na Lagoa do Violão com os pedalinhos, 
o morro do Farol, a questão do parapente dos voos, porque nada isso 

hoje é regrado, as pessoas estão simplesmente ali desenvolvendo as suas 

atividades e na verdade existem proibições, é proibido voo comercial no 
morro do Farol e se tu chegar lá eles te dão um preço para voar. A Lagoa 

do Violão deveria ter um processo de uso esportivo para algumas 
atividades de lazer e entretenimento. Há muitas coisas a serem feitas. 

 

IC – Construir uma consciência ambiental em toda a cidade, em 

todos os setores, visando mudar atitudes e comportamentos 

retrógrados 

 

DSC - Aqui em Torres já temos um projeto de lei de que nenhum 

estabelecimento pode entregar sacolas plásticas, mas só que isso ainda 
não está regulamentado pela prefeitura, o projeto de lei já foi aprovado, 

mas só que precisa de regulamentação da prefeitura, então, o 

estabelecimento que entregar vai ser multado. Precisa também que 
empresários e pessoas que não são do meio ambiente aos poucos traga a 

responsabilidade social e ambiental para si, de uma forma com que o 
turista também perceba, - nossa, sabia que lá em Torres não tem sacolas 

plásticas e nem canudos plásticos!!  Eu acho que o poder público pode 

fazer uma pressão e os empresários também podem ter essa pegada de 
um turismo que seja voltado para a preocupação ambiental, nesse 

sentido! 
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DOMÍNIO: CONSIDERAÇÕES FINAIS (Questão 14) 

 

Finalmente, a pergunta 14 questionou-os se consideram a cidade 

de Torres humana, e inteligente, sob o ponto de vista dos espaços públicos 

compreendidos na entrevista. As ICs e DSCs foram: 

 

IC – Sim, Torres é uma cidade humana, porém precisa ser 

redescoberta 

 

DSC - Torres é uma cidade humana, eu sempre digo que Torres precisa 

ser descoberta porque ultimamente os novos gestores tem deixado muito 

a desejar. Ela é humana pelas pessoas, mas Torres tem que melhorar 

muito. Eu a considero humana até por não ser muito grande, como a 
cidade é pequena tem essa característica, bem humanizada, as pessoas 

se socializam porque estão mais próximas. Considero que comparado 
com a média do Estado é humana sim. É um dos motivos pelo qual eu vim 

morar aqui, a violência na região metropolita é muito maior, é visível, 

isso foi um fator que me conduziu a escolher Torres, a sensação de que 
tu podes andar aqui sem carro, eu saio da minha casa para fazer compras 

e volto a pé para casa. Isso é uma terapia. Aqui não temos poluição 
atmosférica, eu consigo enxergar o verde, eu consigo chegar no parque 

da Guarita, vou a pé. Eu considero Torres uma cidade humana, eu acho 

que a gente se preocupa bastante assim, com a cidade, com o meio 
ambiente, com o turista, a gente é bem acolhedor. Humana sim, porque 

embora Torres tenha esses problemas que nós já diagnosticamos ela é 

humana justamente porque ela é contraditória, tem seus problemas, mas 
tem também aspectos positivos e negativos, tem as belezas naturais, ela é 

totalmente humana. Tem uma mescla de fatores positivos e negativos 
como é o ser humano. O ser humano que mata é o mesmo que cuida e vai 

lá para uma África cuidar de pessoas, enfim, o homem é uma contradição 

e a cidade é feita de homens, logo ela é contraditória. É humana por isso, 
tu tens acesso e consegues ir e vir, então não tem muitos obstáculos para 

se deslocar pela cidade e eu sinto também o fato de ela ainda ter 
segurança, eu não vejo uma cidade violenta. É uma cidade onde tu 

consegues uma qualidade de vida. 

 

IC – Não, Torres não é uma cidade inteligente, está atrasada, no 

entanto, dispõe de um enorme potencial 

 

DSC - Torres está muito atrás, precisa dar um up grade, melhorar o que 

já existe. A cidade tem todo o potencial, mas os governantes não deixam 
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a cidade andar. A política tem deixado o povo para traz. No 

departamento de turismo, por exemplo, eles têm as pessoas qualificadas 
e não as aproveitam. Eles trazem as pessoas de fora para trabalhar aqui. 

Não é inteligente porque a gente não tem planejamento, nós não temos 

tecnologia, não investimos na capacitação dos servidores. Inteligente 
poderia ser mais, melhorar mais a fiscalização e passeios para as 

pessoas caminharem com segurança. Carrinhos de compras, de bebê, 
cadeirante, não conseguem andar pelas calçadas. Não atende à todas as 

necessidades. Inteligente..., não dá para se dizer que é, pois estamos 

carentes das coisas básicas, em tudo tem que se reinventar, aproveitar o 

potencial que ela tem porque não se disfruta do que tem. O pessoal fala 

que aqui não tem indústria, mas a maior indústria é a do turismo. 

Inteligente não é, falta muito em termos de inteligência que está aqui na 
pesquisa. O nosso atendimento turístico é muito deficiente e devemos ser 

mais profissionais. Se tu saíres no comércio tu vê isso, falta um pouco de 
profissionalismo. Inteligente? hoje, parcialmente, falta bastante!  A gente 

não explora o turismo, a gente não consegue, Torres tem a praia, 

falésias, a gente tem flora, dunas e mar, ao mesmo tempo, quase ninguém 
tem isso e não sabemos explorar. Torres tem um potencial muito grande 

para fazer as coisas acontecerem, talvez por falta de punho, de pulso, ela 
tem todas as coisas que precisa para ser considerada uma cidade 

inteligente, mas no momento não é. Ela precisa atender bem o turista e 

os moradores. Se eu sou turista e venho aqui durante anos, eu sempre 
vou querer mais e melhor. Eu já vi muitos projetos sobre a revitalização 

da praça morrer na casca. Eles (moradores) não querem. Eles fazem 

vários abaixo assinados e trazem na prefeitura e tudo morre ali. Eles não 
querem mudar. As quatro praças por exemplo, é uma praça para ser de 

contemplação e não de atividades. Eles se mobilizam pois não querem 
que as pessoas usem a praça, tem que ficar tudo lindo, mas não pode ser 

usado. Torres é uma cidade que ainda precisa amadurecer. Ela ainda 

está voltada muito para o turismo de verão que aí não diferencia muito 
dos outros turismos que a gente tem em toda a costa do Brasil, e eu acho 

que ela é uma cidade que tem um potencial de ter uma pegada ecológica. 
O Geoparque é uma sacada muito interessante da gente agregar o 

desenvolvimento pelos atributos naturais que o espaço tem, mas eu acho 

que a gente tem outros potenciais como a observação de baleias, a gente 
tem as torres que dão um potencial de visualizar uma quantidade muito 

grande de baleias pela visibilidade que tem aqui e isso é algo que a gente 

enquanto município, aqui em Torres, ainda não está trabalhando. Os 

lobos leões marinhos que aparecem aqui é o ponto mais próximo da costa 

do Atlântico onde eles se deslocam, um ambiente natural único no Brasil 
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e se tu fores à Torres é o único lugar que tu vais encontrar ele no 

ambiente natural. Isso também tem que ser internalizado no município e 
a gente tem que ver os lobos leões marinho nas ruas, a gente tem que 

visualizar assim, ah, aqui é a cidade dos lobos leões marinho, não só dos 

balões, a gente tem balão uma vez no ano, mas a gente tem lobos leões 
marinho o inverno inteiro!!!! A cidade tem um potencial para 

desenvolver um turismo mais inteligente com um nicho de mercado 
específico que são também turistas que vem com uma pegada mais 

ambiental e agregam muito para a cidade, são pessoas que querem ver 

baleias, querem quer lobos leões marinho, trazem um turismo diferente 

do turismo de massa, característico de verão. O inteligente que eu digo 

é isso, que ela pode se apropriar melhor desses atributos naturais e a 

gente está tentando divulgar a Ilha dos Lobos, sua formação, o 
Geoparque..., para que a pessoa já saiba que existe essa formação, do 

derramamento basáltico. A gente tem que trazer esses atributos naturais 
para enriquecer também o conhecimento que o turista tem de Torres, que 

não é só uma praia de verão. Hoje o turista vem para cá, faz um passeio 

de barco e ele sabe que vai para uma ilha, mas não sabe que está indo 
para uma Unidade de Conservação, não sabem que no verão os lobos 

leões marinho estão lá na Argentina e no Uruguai reproduzindo, então 
ele vai à ilha para ver lobos leões marinho e vê um ou dois ali e diz, puxa, 

eu fui enganado! O que a gente quer mudar é isso, que qualquer pessoa 

que entre no barco saiba que, tem um condutor de visitantes que diga, 
agora estamos saindo para uma Unidade de Conservação Federal, que 

é um espaço protegido e tem tal importância biológica, porque que os 

lobos leões marinho estão aqui ou não, para que ele volte e diga, olha, 
Torres tem algo único. Tem muita coisa para desenvolver e é um 

processo. Eu acho que Torres reconhece o potencial turístico que tem e 
poderia se apropriar mais disso. Vejo muito também essa questão da 

educação ambiental, que é um processo que não acontece rápido, mas 

que a gente poderia fomentar cidadãos que tenham conhecimento sobre 
a ilha, o Geoparque, que entendam que isso é único no Brasil, que é 

especial e que precisamos valorizar, até como forma de minimizar que 
haja impactos antrópicos e que possa prejudicar para o todo, o coletivo. 

Inteligente é uma cidade com potencial de ser tornar muito inteligente, 

mas ainda é uma cidade preguiçosa e acomodada. A população é assim. 
Há o pensamento puramente econômico, do tipo, - vamos fazer mais 

obras na cidade, cada vez mais bonitas para atender o turista rico, que 

tenha dinheiro. Eu vejo como forma de aumentar a lucratividade dos que 

já tem. 
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IC – Sim, Torres é uma cidade inteligente, mas pelos seus recursos 

naturais existentes, e não pela governança pública 

 

DSC - A cidade de Torres é muito inteligente, nós temos os melhores 

pontos turísticos, a melhor praia, a orla lindíssima, uma extensão 
maravilhosa, mas a parte humana não cuida. Torres também tenta fazer 

essa resistência para não ter edificações na beira da praia, Torres 
conseguiu manter as dunas da Praia Grande, que qualquer outro 

município iria tirar. 

 

IC – Não, Torres não é uma cidade humana, muito pelo contrário, 

as pessoas são as últimas a serem pensadas, elas são relegadas a 

segundo plano 

 

DSC - Não é humana, muito pelo contrário, os bairros são carentes de 
infraestrutura, a gente está tendo um aumento de violência, de 

drogadição, inundação, uma série de questões básicas. A gente tem 

inundação em dias de chuvas no centro e nos bairros. Humana, ela é 
bonita e tem tudo na orla, mas nos bairros faltam as coisas, então não 

pode ser considerada humana. Humana... dá para considerar, mas não 
na proporção em que ela seria realmente humana, porque é aquilo que 

nós falamos antes, na questão de cultura de tu ensinar as pessoas a 

entender o turismo e saber tratar as pessoas bem. Humana não, tem 
muitas desigualdades. Não há muita preocupação com o desenvolvimento 

humano e sim em fazer obras e obras na cidade. Não vejo a preocupação 

de querer melhorar a cidade para consequentemente melhorar a 
condição da população carente. Não vejo preocupação para melhorar as 

vilas. 
 

IC – A tecnologia nem sempre tem a ver com inteligência, há uma 

contradição muito grande, especialmente no processo de interação 

entre pessoas 

 

DSC - Eu acho que está havendo uma confusão muito grande em termos 

de tecnologia em nossa sociedade em geral, a tecnologia veio para 

facilitar a nossa vida e não complicar. Esse conceito de que basta 
disponibilizar a internet e todos irão se conectar é fácil, não é bem assim, 

nem todos querem e podem se conectar. Tem coisas que é muito mais fácil 

descer a escada e falar com o colega do que escrever no watts app. A 

humanização começa por aí. 
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DOMÍNIO: CONSIDERAÇÕES FINAIS (Questão 14.1) 

 

A última pergunta, para finalizar a entrevista, questionou aos 

informantes como eles definem Torres em apenas uma palavra. Este 

exercício os motivou a interpretar a cidade na sua essência e a sintetizá-la 

da forma mais simples e criativa possível. O resultado foi o seguinte: 

 

1. Maravilhosa 

2. Potencial 

3. Amor 

4. Única 

5. Sonho 

6. Atrasada 

7. Potencial 

8. Maravilhosa 

9. Acolhimento 

10. Linda 

 

8.2 CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Santa Catarina) 

 

A cidade de Balneário Camboriú (SC) também, invariavelmente, é 

apresentada por segundo em seus resultados, seguindo apenas uma ordem 

“mental geográfica (sul - norte)” para a apresentação física no trabalho. 

Como o tema central da pesquisa são os espaços públicos, com apelo 

especial à área costeira (orla marítima, faixa de praia e áreas adjacentes), 

inicia-se esta seção com uma breve ilustração aérea do município, cujos 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística subsidiam a 

compreensão de muitos dos depoimentos dos entrevistados. Dados 

básicos da cidade tornam-se fundamentais para se compreender a 

complexidade da pesquisa desta Tese, (em especial e, não menos 

importante, acerca da cidade de Balneário Camboriú), que apresenta 

população, extensão do território, densidade demográfica, percentual de 

área urbanizada, área arborizada, ocupação da orla entre outros aspectos 

bastante distintos dos demais municípios analisados na pesquisa, como 

Torres (RS) e Guaratuba (PR), considerando além disso, ser esta uma 

cidade jovem, com apenas 54 anos de emancipação, e de uma 
complexidade analítica, crítica, reflexiva e sensorial bastante 

significativas. 

Atributos como consciência ambiental, qualidade ambiental 

evidenciada pelo percentual de arborização e urbanização, como 

visualmente a ocupação da orla da cidade de Balneário Camboriú 
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demonstra que ela é totalmente urbana, mas, mais que isso, que está 

ultrapassando os limites naturais de extensão territorial (46,2 km2 - 

capacidade de suporte em todas as infraestruturas). Isso é notável por 

meio dos depoimentos dos entrevistados, que evidenciam uma eminente 

preocupação com a “vida” urbana, como também, da experiência in loco 

do pesquisador. O Mapa 16 apresenta a cidade de Balneário Camboriú e 

a ocupação da orla. 
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Mapa 14 – Mapa de ocupação da orla da cidade de Balneário Camboriú (Santa 

Catarina). 

 
Fonte: Mapa elaborado por Heloisa Lalane126 e Maria Emília Martins da Silva 

Garbuio (2017), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante 

desta. 

                                                 
126 Currículo apresentado na Capítulo 1.  
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Nesta seção, são expostos, em sua forma original, os DSCs dos 

atores relevantes da cidade de Balneário Camboriú (SC), nesta ordem: 

residentes permanentes, visitantes habitués, representantes da gestão 

pública e, representantes da sociedade civil organizada, seguindo 

também, respectivamente a ordem das questões elencadas nos roteiros de 

entrevista (Apêndices B). 

 

8.2.1 Discurso dos atores relevantes – residentes permanentes 

 

8.2.1.1 Perfil dos residentes permanentes entrevistados na cidade de 

Balneário Camboriú (SC) 

 

Da mesma forma metodológica, na cidade de Balneário Camboriú 

(SC) foram selecionados nove residentes permanentes (moradores) para 

representar o grupo amostral, (um informante a mais, considerando sua 

experiência) seguindo as mesmas características elencadas para a cidade 

de Torres (RS), já citadas anteriormente. O Quadro 14 é apresentado a 

seguir: 
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Quadro 14 – Perfil dos atores relevantes – Grupo Residentes Permanentes 

(Balneário Camboriú – SC). 
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8.2.2.2 Discursos do Sujeito Coletivo dos residentes permanentes 

entrevistados na cidade de Balneário Camboriú (SC) 

 

Como já esclarecido, as ICs e os DSCs são apresentados, em sua 

forma literal (codificados)127, na respectiva ordem das questões elencadas 

no roteiro de entrevista, nesta seção ‘Residentes Permanentes’.  

 

QUESTÕES ELEMENTARES (Questão 1) 

 

Da mesma forma como foram realizadas em Torres, as entrevistas 

em Balneário Camboriú iniciaram-se com as questões elementares. 

Assim, questionou-se se os entrevistados usufruem dos espaços 

públicos da cidade de Balneário Camboriú. Ainda que esta pergunta 

pareça um tanto quanto óbvia, ela se faz importante para gerar empatia e 

inserir o entrevistado no assunto de uma forma menos metódica e mais 

tranquila. As respostas foram: 

 

IC – Sim, com certeza! 

 

DSC - Sim, sim. Com certeza! Da praia, para atividades físicas que é meu 
trabalho como personal trainer. 

 

IC - Não, muito pouco 

 

DSC - Não, muito pouco. Eu acho que o turista conhece mais a cidade 

do que nós. 
 

QUESTÕES ELEMENTARES (Questão 2) 

 

A segunda questão ‘elementar’ procurou conhecer quais são os 

principais elementos de referência do residente de Balneário Camboriú 

que mais lhe motivam a permanecer no espaço público.  A resposta é 

apresentada por meio de um gráfico ilustrativo (Gráfico 13) seguido das 

ICs e dos DSCs: 

 

 

                                                 
127 Codificados, ou seja, a entrevista realizada face a face, gravada em áudio, 

transcrita em texto, metodologicamente formatada por meio do método 

Discurso do Sujeito Coletivo DSC), segundo os preceitos de Lefèvre e Levèfre 

(2005). 
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Gráfico 13 – Elementos de referência mais citados pelos residentes permanentes 

na cidade de Balneário Camboriú (SC). 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

IC – As pessoas 

 

DSC- As pessoas, nós somos uma população muito eclética, são poucos 
a exemplo do meu filho que nasceu aqui, são poucas as pessoas que são 

daqui, então realmente são muitas as pessoas de fora, então a gente 
consegue trocar conhecimento, informações, notícias, conhecer culturas 

diferentes, porque Balneário Camboriú é uma cidade de todos As pessoas 

são importantes e ainda mais agora que a gente faz parte da associação 
de bairros. 

 

IC – O clima, a paisagem e a geografia 

 

DSC - O clima, a paisagem, a geografia considero importante, eu gosto 
muito do clima de Balneário Camboriú. A temperatura é agradável, a 

nossa temperatura média no ano é de 20 a 22 graus, média, no inverno 

quando faz muito frio é de 12 a 14 graus e no verão faz aquele calor e 
sempre tem aquele ventinho. 

 

IC – A oferta turística e o comércio diversificado que permanece 

aberto praticamente 24 horas 
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DSC - Particularmente eu fico com a oferta turística de restaurantes, 

hotéis e cafeterias que é o que a gente acaba usufruindo quando sai de 
casa. Hoje tu tens tudo a hora que tu quiseres, shows, incrível o que virou 

Balneário Camboriú hoje, o centro de Balneário Camboriú é realmente, 

extremamente bem atrativo. O comércio é diversificado, o horário de 
atendimento, nós temos por exemplo praia pela manhã, saímos da praia 

e temos o comércio até as 22 ou 23 horas e bares que vão até de manhã, 
então a gente tem atividade para fazer, manhã, tarde, noite e madrugada. 

Então, a qualquer tempo, independente da tua profissão ou do teu horário 

de trabalho, tu tens alguma coisa para fazer na cidade, o que diferencia 

de outras cidades onde chega as 18 horas e fecha tudo ou mesmo no 

horário do almoço que também fecha. O calçadão da central, fantástico 

aquele espaço, muito bom em qualquer horário do dia, tem barzinho, 
lojas, conveniências, tem mesinhas na calçadas, é um ponto em que sair 

do trabalho e sentar ali com um pessoal é fantástico, adoro aquele local 
ali... Tem uma outra pracinha que é atrás do Shopping Atlântico em que 

as pessoas chamam de praças dos cachorros, as pessoas passeiam ali 

com os seus cachorros e sempre ao final do dia. Eu gosto muito de morar 
em Balneário Camboriú, eu tenho tudo que preciso e tudo por perto. 

 

IC – Espaços públicos para todos 

 

DSC - Hoje a gente tem bastante espaço para criança, temos o parque 
ecológico, que é um parque fechado, mas é público. Nós temos na praça 

Almirante Tamandaré apresentação com artistas locais que também é 

bem legal. Ciclismo não havia na cidade, hoje tu queres ir andar de 
bicicleta tu tens o teu espaço, tudo se agregou para jovens, crianças e 

idosos. As ciclofaixas ligam vários pontos da cidade e facilitam a 
mobilidade dos trabalhadores de bicicletas. 

 

IC – A segurança pública 

 

DSC - Balneário Camboriú é uma das cidades mais seguras do sul do 
país. Apesar de tudo eu acho que a gente ainda tem uma cidade segura. 

 

IC – A orla da praia central é um atrativo muito interessante 

 

DSC - Balneário Camboriú a partir do momento que os dias estejam 

bons, passear na orla sempre é um atrativo muito bom, muito legal. 

Defendo ela para todos e, por vários fatores que nós temos aqui, a praia, 

a prática de esportes na praia, eu jogo futebol, eu jogo vôlei, vou entrar 
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no beach tênis agora, eu curto muito essa parte da orla ali da praia, 

corro, utilizo a parte que nós temos ali. Nós não temos ruas fechadas aqui 
mas nós temos prática de esportes na beira mar, nós temos locais para 

vários esportes coletivos e horários, por exemplo, fora da temporada, à 

partir das 17:00 horas a gente pode utilizar, tem redes fixas para vôlei, 
para beach tênis, várias atividades esportivas. E a praia é um atrativo 

interessante. 
 

IC – A qualidade da balneabilidade da água do mar é ruim 

 

DSC - A qualidade da água aqui, da praia central, não é nada boa, 

embora pesquisas digam que a água é boa, mas a gente percebe que a 

qualidade é terrivelmente ruim. 
 

IC – Os espaços públicos existentes estão precários, necessitando de 

manutenção e fiscalização 

 

DSC - Quanto aos espaços públicos, normalmente não tenho ido porque 
não vejo um atrativo, é uma coisa meio política e não é uma coisa natural 

(...), então se faz tudo em cima de política nesse sentido. Falta mais 
infraestrutura, supervisão, acompanhamento. O restante das praças é 

somente para os mendigos dormir. 

 

IC – A verticalização da cidade está provocando novo boom de 

turismo no município 

 

DSC - Eu ainda brinco assim com os nossos clientes... só um cego não vê 

o que está acontecendo em Balneário Camboriú, não a longo prazo, mas, 
a médio e a curto prazo! Basta acreditar em uma nova política, em uma 

nova geração de políticos que aqui estão provavelmente a gente vai ter 

uma outra Balneário Camboriú com o engordamento da faixa de área da 
praia. São muitas construtoras, está se formando um novo público para 

o futuro, eu sempre conto para todos que há 10 anos atrás aqui da rua 
3300 até a rua 2000 passavam umas 20 pessoas apenas. É um mal 

necessário porque mexer na natureza não é bom, mas com os grandes 

arranha céus que temos aqui automaticamente vai dar uma qualidade de 
vida melhor. A iniciativa privada está tomando conta disso aí, então eu 

acredito que Balneário Camboriú vai ter outro “boom” a partir dos 

próximos anos. 
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IC – Em Balneário Camboriú existe segregação social sim, é 

evidente nos bairros periféricos e, também, na paisagem urbana da 

cidade 

 

DSC - A qualidade urbana e paisagística da cidade, principalmente na 
parte central de Balneário Camboriú é agradável, mas eu acho que deixa 

a desejar nos bairros. O poder público é o causador da segregação 
social, na minha opinião. É uma faixa que tem que se virar sozinha, e o 

poder público vai em cima deles para se eleger (...) eles são corrompidos 

por qualquer coisa, então o poder público quando traz grandes 

corporadoras para a cidade, porque a maior empresa ainda é o poder 

público e não a construção civil, ele faz esse diferencial, ele coordena e 

manda o cara para traz e nasce essa diferença que é a segregação social. 
Não  é por conta do indivíduo não, é o sistema! 

 

DOMÍNIO: MEIO AMBIENTE INTELIGENTE (Questão 1) 

 

A primeira questão do roteiro de entrevista, relativa ao domínio 

‘meio ambiente’, buscou identificar a percepção dos informantes sobre 

a orla marítima ‘urbana’ da cidade, ou seja, em Balneário Camboriú 

- Praia Central, cuja orla é paralela a Avenida Atlântica. Para esta 

questão, almejou-se traçar um breve diagnóstico da orla deste trecho, por 

isso, as respostas são apresentadas em um gráfico ilustrativo (sim, não ou 

parcialmente à medida do questionamento), seguido das ICs e DSCs sobre 

a mesma questão.  O Gráfico 14 é apresentado a seguir: 
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Gráfico 14 – Avaliação da orla marítima urbana da cidade de Balneário 

Camboriú sob a percepção de seus residentes permanentes. 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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As justificativas acerca das respostas dos entrevistados são 

apresentadas a seguir: 

 

IC – Não há mais vegetação de restinga na praia 

 

DSC - É inexistente a vegetação de restinga, existe um pequeno 

percentual na Barra Sul, mas é bem pequena e o calçadão avança cada 
vez mais. Durante muito tempo a cidade e todas as praias junto à orla 

foram destruídas e agora estão acordando para isso. Parcialmente eles 

estão retomando essa preocupação com essa preservação, mas na atual 

conjuntura ela não é preservada, ela foi vendida nesta atual gestão 

política. Quando chove está vindo as consequências, está rachando o 

asfalto, é uma questão que poderia ser preservada, mas por uma questão 
da engenharia civil, corrupção e o dono de um edifício queria uma 

entrada por trás acabou se mexendo e hoje a gente está tendo as 
respostas. Não lembro de ter restingas lá, só nesse ponto perto da Barra 

Sul. 

 

IC – A orla da praia central é muito agradável, tem se estruturado 

com o passar dos anos 

 

DSC - Ela é planejada e me parece organizada, mas dentro de critérios 

discutíveis. De uma forma geral sim, evoluiu muito perto do que era a 15 
ou 18 anos atrás. Com o tempo foi se criando quiosques e chuveiros, a 

rampa de acesso foi criada, mas acredito que não esteja a contento se 

fizer um estudo arquitetônico, mas como morador ao longo do tempo eu 
senti uma certa melhora, não penso que seja o ideal, mas melhorou. A 

orla da praia central é a menina dos olhos, lugar lindo. Contudo, ela foi 
planejada e organizada para uma ocupação que já não existe mais, 

porque ocorreu uma acoplação desenfreada dos prédios ao longo da 

orla, o que deixou pouco espaço para as vias públicas, para o momento 
foi feito o que deu, agora claro não se encontra mais a contento. Muitos 

dos pontos de encontro das pessoas ali na cidade acaba sendo na orla e 
no calçadão central e eu acho que ela contribui sim para a socialização. 

O olhar as pessoas na orla, com tranquilidade, jogando baralho, se 

integralizando umas com as outras, a orla de Balneário Camboriú eu 
acho que é extremamente social porque lá ou na avenida Brasil tu pode 

ter um real, mil, um milhão, tu é apenas mais um, porque tu vai olhar 

aquela pessoa e dizer: quem é? Não sei! De chinelo de dedo, chapéu, 

bermuda. Eu não sei se ela é sustentável, mas ela tem uma gestão que 

garante uma qualidade da orla marítima, é mantida impecável 
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principalmente na parte central, o tempo todo o ajardinamento sendo 

feito, com pinturas e reformas o ano inteiro. Ordenada sim, sustentável..., 
já não sei dizer. 

 

IC – A estrutura da orla como iluminação está a contento, mas as 

rampas de acesso a praia e chuveiros não! 

 

DSC - Rampas não tem, os chuveiros são maus geridos e a água escorre 

inadequadamente, os bancos temos poucos e um pequeno espaço de 

calçada. Pelo porte da cidade aquilo ali é irrisório. Já a iluminação está 

adequada no meu ponto de vista, a potência dos refletores surtiu um efeito 

e inibiu andarilhos, trouxe mais tranquilidades para quem quer fazer 

caminhadas noturnas. A iluminação realmente não tem o que reclamar, 
é bem iluminada para a prática de esportes e para passear, na orla. 

 

IC – Atualmente Balneário Camboriú perdeu a qualidade ambiental 

devido a sua infraestrutura urbana que não comporta o 

adensamento populacional e a qualidade da balneabilidade da água 

da praia central 

 

DSC - Temos a ilha que é bonita e só. Hoje nós temos aquela questão das 

algas e isso é bem delicado. Nós temos um problema na praia de 

Balneário Camboriú que são as algas que vem parar na areia e isso tem 
sido um problema sério que se desprende de algum lugar e vem parar na 

areia, então você tem uma quantidade imensa, penso que deve ser a 

natureza cobrando a interferência do homem. O lixo transborda mais na 
temporada e o barulho em excesso somente mais na temporada. Há muito 

lixo jogado na praia pelos turistas... o pessoal vem veranear e deixa suja 
a areia da praia, dificilmente os moradores deixam, quando a gente está 

na praia a gente acaba juntando tudo. Hoje Balneário Camboriú está 

chegando a quase cem por cento de todo o esgoto tratado, porém você vê 
que nesta condição de população flutuando você passa perto de uma boca 

de lobo você sente o cheiro de esgoto. Não vejo o esgoto na praia, mas a 
gente sabe que ali na Barra Norte aquele riozinho que sai, ele é 

contaminado e a gente sabe que na Barra Sul o rio Camboriú que 

desagua no mar é contaminado e esses são dois pontos de contaminação. 
A questão crítica é com relação ao rio Camboriú porque o município de 

Camboriú ao contrário de Balneário Camboriú não tem nada de esgoto 

tratado, está começando agora mas não tem nada, é zero, e todo esse 

esgoto ou vai para a fossa ou para o rio e o rio desagua no mar da Barra 

Sul. Então a questão da água de Balneário Camboriú é com reação ao 
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rio Camboriú. Balneário Camboriú poderia já estar muito mais avançado 

se houvesse essa conversação entre as prefeituras. 
 

IC – Os espaços de deslocamento como as calçadas estão em 

processo de melhoria gradual 

 

DSC - Você tem na orla as faixas elevadas que permitem com que os 
cadeirantes possam atravessar a rua pela faixa elevada bem tranquilos, 

porque ficam no mesmo nível das calçadas. Há uma legislação municipal 

que orienta que todas as novas calçadas se adequem a esse modelo, já 

está sendo cobrado, começaram na avenida Atlântica para a Brasil, 

então alguns prédios já estão fazendo esta adequação, e a prefeitura está 

preocupada com isso, mas é uma coisa gradual e constante. Aquela 
questão da distância da calçada, no verão ela não comporta a quantidade 

de pessoas e, tem pessoas que colocam cadeira de praia nas calçadas e 
não tem como alguém caminhar. Não apresenta em todo o calçadão o 

piso tátil. Eles fizeram uma coisa legal que foi tirar o estacionamento da 

avenida beira mar e fazer a ciclovia, mas precisa se atentar à porta do 
bondindinho que abre do lado direito de quem está na ciclovia. Melhorou 

muito depois da criação da mão única porque antes nós tínhamos duas 
mãos e realmente o trânsito fluía com mais dificuldade e, a partir da 

criação de uma ciclovia e ciclofaixas que permitem tanto bicicletas como 

equipamentos similares ou mesmo a pessoa para uma caminhada ou 
corrida, então facilitou bastante com certeza, com a criação desta 

situação. Com relação à calçada, nas novas adequações estão sendo 

mantidas algumas árvores que existiam lá antes... o que é bom porque 
proporciona sombra para as pessoas, mas a acessibilidade não é boa, 

nós temos ruas que não tem a calçada toda certinha e até para andar com 
carrinho de bebê é ruim, assim como as rampas de acesso, não tem, para 

acesso à praia não existe uma rampa, o cadeirante quer sair do calçadão 

e ir para a praia ele está morto, não tem nem como ele entrar e sair do 
calçadão.  

 

IC – A segurança pública na cidade é considerada boa a razoável, 

analisando o âmbito nacional 

 

DSC - A segurança pública sempre é um problema meio que nacional, 

mas ali na orla ultimamente estão sendo instalados alguns totens de 

segurança que tem ajudado. Levando em consideração a violência no 

país como um todo eu acredito que a segurança é boa, ainda moramos 

em um lugar seguro. Mas de forma geral a segurança não tem sido a 
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contento, mas como em toda cidade sempre tem problemas...porque eu 

jogo futevôlei à noite e às vezes tu olha e não vê um policial, falta 
segurança neste sentido. 

 

IC – O lixo gerado nos meses de alta estação de turismo é um 

problema, devido a falta de educação e conscientização dos próprios 

visitantes 

 

DSC - O lixo no verão tem sido um problema um pouco maior, 

principalmente na questão dos quiosques e dos pequenos comércios que 

apresentam um certo acúmulo. Apesar de haver lixeiras em quantidades 

suficientes e os nossos estudantes fazerem a campanha praia limpa no 

verão, a praia fica um lixo! Tem lixeiras, as pessoas passam distribuindo 
saquinhos e mesmo assim tem lixo... então é uma questão de educação 

mesmo, pois o pessoal joga no chão assim mesmo, apesar de haver muitas 
lixeiras na orla. A poluição é causada pelos próprios turistas, são eles 

quem trazem a poluição... é uma questão de educação, conscientização. 

Existe também o problema das algas que aparecem na praia, pois 
mexeram no ecossistema da extensão da Barra Sul, ou seja, nós fomos 

agraciados com essa alga fedorenta que é um horror, o fedor é terrível. 
 

IC – O projeto de alargamento/engordamento da faixa de areia 

aparenta ser bom para a cidade 

 

DSC - Como morador, pensando que a gente teria uma faixa de areia um 

pouco maior para a prática de esporte, estacionamento, quiosques e 
outas facilidades ali que foi mostrado no projeto, aparentemente parece 

melhorar. Para o usuário vai melhorar, vai aumentar a faixa, vai 
melhorar os serviços, mas, agora à fundo do projeto eu não conheço. 

 

IC – A vegetação de restinga nas praias agrestes ainda estão bem 

preservadas 

 

DSC - Muito preservadas, nas praias agrestes, na rodovia interpraias, 

ali é muito respeitada. Em Taquaras, Taquarinhas... ali ainda tem uma 

grande parte preservada e até tem até uma associação local que luta pela 
preservação, então naquela parte é tranquila, na praia dos Amores 

também é e, em Laranjeiras, não é mais porque há uma superpopulação. 

Já na Praia Central não e nas mais agrestes em algumas partes... Na 

Central não tem a vegetação de restinga, mas nas demais é mais 

preservado. 
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IC – A pavimentação asfáltica, em alguns trechos da cidade, ainda é 

precária 

 

DSC - A principal avenida da orla da praia está totalmente esburacada, 

sendo sempre remendada, não é uma coisa coerente com o valor 
arrecadado do município. Os agentes públicos não dão a mínima nessa 

parte... então... é um remendo aqui... e, um buraco ali... chove e abre isso, 
é um descaso e eu não concordo de maneira alguma com o que está sendo 

feito. Nós temos rampas de acesso em praticamente todos os pontos da 

praia, o problema é que a pessoa chega até a areia, e da areia até a praia 

não tem acessibilidade. 

 

IC – A orla da praia central e as demais praias de Balneário 

Camboriú propiciam socialização e o encontro das pessoas 

 

DSC - Todas as nossas praias contribuem para a socialização, a 

infraestrutura que nós temos perto das praias, para as pessoas, 

moradores e turistas se sentirem bem, é uma das melhores que eu 
conheço. 

 

IC – Os bairros periféricos carecem de infraestrutura básica, o que 

denota duas realidades sociais bastante distintas na cidade de 

Balneário Camboriú 

 

DSC - O destaque da diferença da parte central com os bairros é gritante. 

São duas situações bem diferentes... aquela Balneário Camboriú 
diferenciada e os bairros periféricos, lá você não encontra nada do que 

tem na orla. Balneário Camboriú é um dos menores municípios do Brasil 
e você já observa isso. 

 

IC – Alguns espaços de estacionamento foram alocados para 

implantação de ciclovias e passeios públicos, facilitando o uso das 

vias por parte de ciclistas na cidade 

 

DSC - Eu acredito que Balneário Camboriú seja exemplo em ciclovias 

porque a via é compartilhada entre ciclistas, skates, quem está correndo, 
menos para caminhada não é naquela parte ali, e essa parte de ciclista 

já está na maioria dos bairros. Na gestão do prefeito anterior, foi tomada 

a decisão de eliminar o estacionamento na avenida beira mar e, no lugar 

onde os carros estacionavam ele construiu uma ciclovia onde as pessoas 

correm, andam de skate e andam de bicicleta. 
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IC – Os banheiros públicos implantados na orla são inadequados 

 

 

DSC - Os banheiros da orla não atendam à necessidade, apesar de todos 

os quiosques terem banheiros - os quiosques maiores, mas o público é 
muito grande e nem sempre as condições de higiene atendem, dá para 

usar, mas poderíamos dispor de mais banheiros. 
 

IC – Balneário Camboriú é uma cidade multifacetada, que confere 

atrações para todas as pessoas 

 

DSC - Sim, Balneário tem isso, ela é uma cidade pequena e tem de tudo, 

por isso que as pessoas vêm com frequência, ela tem shoppings, 
mercados, a praia centralizada e agrega isso aí. Balneário Camboriú tem 

tudo, tem praias, shoppings mercados, restaurantes, baladas, tudo, para 
onde tu vais, tem. Tem tudo que uma cidade grande tem. É uma cidade 

compacta. 

 

IC – A verticalização da orla é negativa e desumana sob meu ponto 

de vista 

 

DSC - A verticalização excessiva é derivada de um planejamento e uma 

organização já estabelecida, estaria muito bem se a orla estivesse como 
nos anos 60, mas hoje a gente já não consegue mais controlar, aquelas 

alturas... é um exagero aquilo ali! Não atende aquilo que seria uma 

cidade humanizada em minha opinião. Tem empreendimentos que estão 
sendo construídos praticamente à beira mar e eu acho isso uma afronta 

à população. A cidade está cheia de espigões e condomínios de luxo com 
aprovações que não podem. Eu acho que um passeio de carro pela 

avenida Atlântica  sempre agrada bem aos olhos, para você ver o 

movimento, ver a ilha das cabras, eu acho que a vista é uma vista bonita 
sim, porém a paisagem cênica não, tem um monte de prédios, 

esteticamente a praia tem muitos prédios e prejudicam o olhar para a 
paisagem natural, além de que muito cedo não tem mais sol na praia. A 

sustentabilidade econômica eu tenho certeza que existe, mas a ambiental 

é complicada. 
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DOMÍNIO: MEIO AMBIENTE INTELIGENTE (Questão 2) 

 

A segunda questão refere-se às intempéries naturais nas cidades 

costeiras turísticas. Busca-se a percepção de todos os entrevistados da 

pesquisa acerca da intensidade e frequência dos diversos impactos 

ambientais decorridos das últimas décadas no litoral sul brasileiro. 

Transcreve-se a questão literal: - Recentemente o litoral sul brasileiro tem 

sofrido com intempéries naturais nas cidades costeiras, como ressacas 

marítimas, fortes tempestades e erosão costeira. Em sua opinião, o que 

estaria causando estes fenômenos naturais? E o que poderia ser 

“pensado” para minimizar o risco de maiores impactos ambientais 

sobre as cidades costeiras? As ICs e os DSCs são apresentados a seguir: 

 

IC – Uma desestabilidade do ecossistema, em especial nas cidades 

costeiras 

 

DSC - É um reflexo de toda a desestabilidade do ecossistema, resultante 

da poluição, excesso de chuva, o calor do próprio planeta que acaba 
elevando o volume das águas dos oceanos e a própria destruição de 

restinga que não atua mais como contenção das ressacas. É efeito do 
ecossistema, pois o planeta está entrando em colapso, aumento das águas 

dos oceanos, o calor, está cada ano mais quente e com isso acaba vindo 

mais tempestades. Os gelos derretem. Eu acredito que o aumento das 
intempéries tem acontecido de forma mais frequente, a gente pode 

observar isso e eu como morador há dezoito anos observo isso. E os 

impactos não se restringem apenas à ocupação da orla, se você pegar a 
questão do estacionamento, disponibilidade de água, circulação do 

vento, ausência do sol, e aí vai.... Eu sinto os efeitos em Balneário 
Camboriú nos últimos quatro anos, nós temos tido muitas ressacas, de 

invadir a avenida Atlântica, de ir até os bares e destruir calçadas, coisa 

que eu não me recordo em outros tempos, ter ressacas tão fortes. As 
cidades costeiras realmente possuem um impacto um pouco maior e são 

as primeiras a serem atingidas em uma situação de emergência. 
 

IC – São fenômenos naturais 

 

DSC - Na verdade, esse tipo de ressaca e danos nas praias sempre 

existiram, é natural do mar, ele vai e vem...é um movimento que talvez 

agora esteja agravado em função do aquecimento global, etc. Mas isso 

sempre existiu e vai continuar existindo. Eu acredito que em nosso caso 
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aqui é uma situação natural, porque se não fosse natural isso seria 

constantemente, todo mês e é uma vez ou outra. 
 

IC – Decorrência das ocupações desordenadas em áreas frágeis 

 

DSC - Primeiro ponto mesmo é evitar a exploração e a degradação das 

áreas de restinga. O grande problema é que o homem construiu e 
começou a ocupar em épocas em que o mar estava mais recuado. 

Balneário Camboriú, por exemplo, foi ocupado muito ... a praia. Eu 

sempre acho que a culpa é do homem e não tem como fugir disso. Acho 

que é o fato de nós estarmos invadindo a orla marítima realmente, 

acredito que isso sempre aconteceu só que como a ocupação estava mais 

afastada da praia, não se sentia tanto o efeito. Em Balneário Camboriú, 
os prédios estão bem próximos da praia e está tudo ocupado, da Barra 

Sul à Barra Norte, agora observe que esse movimento de ocupação além 
de ter começado na área central, ele foi para a terceira e quarta avenidas 

e já está chegando em Camboriú. Balneário é um município pequeno, os 

espaços estão ocupados, já estão chegando em Camboriú, e com as 
praias mais agrestes também não é diferente, penso que o plano diretor 

deveria interferir mais fortemente, mas a questão imobiliária é muito 
decisiva. 

 

IC – Decorrência do aquecimento global 

 

DSC - Eu ainda acredito no aquecimento global. Esse calor está 

produzindo massas de ar e a natureza está totalmente descontrolada, 
embora algumas pessoas duvidam do aquecimento global, mas eu 

acredito piamente que é resultado disso. O aquecimento global, o 
aumento de gases poluentes que tem sido lançado pelas indústrias na 

atmosfera, o derretimento das geleiras e calotas polares e o aumento do 

nível dos oceanos. Eu penso que seria isso a primeira coisa, seria o 
aquecimento global e o aumento dos oceanos. Isso tem acontecido com 

mais frequência e eu particularmente acredito que há um aumento do 
nível do mar e consequentemente vai começar a ter essas situações de 

ressacas mais fortes que onde não chegavam vai começar a chegar. 

Agora, outros fenômenos como o Ciclone Catarina em 2004, isso sim é 
relativamente novidade aqui no hemisfério sul e, provavelmente, tem a 

ver com as consequências do aquecimento global. Um exemplo também 

é a temperatura, o verão, hoje o verão, aqui foi bem tranquilo, 27 ou 28 

graus. Nos verões anteriores as temperaturas eram em torno de 35 graus. 
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Está bem diferente, o inverno já não é mais inverno. Eu concordo com o 

aquecimento global. 
 

IC – Incompetência administrativa do poder executivo local e dos 

órgãos de fiscalização 

 

DSC - Eu acho que a falta de cuidado com o meio ambiente é o principal 
fator. Falta competência da gestão pública, aqui em Balneário Camboriú 

como foi crescendo os prédios um em cima do outro não se estudou a 

parte do esgoto, choveu encheu, sempre, sempre, sempre, a avenida 

Brasil vira um rio, a avenida Atlântica vira um rio e os bairros viram um 

rio, ainda é assim. Faltam árvores na cidade e, as árvores que tem eles 

cortam e constroem prédios. Eles se preocupam muito com o alargamento 
da praia, da central, aqui na Barra Sul já foi alargado, adiantou um 

pouco, mas não foi o suficiente porque cai novamente na situação dos 
esgotos, do céu aberto, das valas todas entupidas. A má utilização dos 

recursos naturais, a própria indústria tomando conta dos espaços, 

invadindo, tudo isso de alguma forma está prejudicando a natureza que 
é a grande mola propulsora do desenvolvimento. Você deve ter 

acompanhado que foi embargada a obra do maior prédio da América 
Latina, porque ele está sendo construído na beira do rio Camboriú, não 

estão respeitando os limites, mas o dinheiro fala mais alto e o prédio foi 

desembargado e está sendo construído. Do ponto ambiental você sabe o 
que é correto ou não, mas do o ponto econômico é muito forte. O plano 

diretor por si só não é nenhuma segurança de nada. Essa que é a 

dificuldade, o poder do dinheiro é muito grande. 
 

IC – O termo “sustentabilidade” ainda é muito utópico, pouco 

praticado 

 

DSC - Eu acho que sustentabilidade é apenas um conceito. A palavra é 
linda, tem que ser sustentável, mas eu não vejo isso acontecer na prática 

(...) é muita teoria, sustentabilidade dentro do meio universitário, 
inclusive é um conceito bonito, mas não é praticado. 

 

 - Opinião do grupo de residentes permanentes acerca do projeto de 

engordamento da faixa de areia da Praia Central 

 

IC – Favorável ao projeto de engordamento da faixa de areia da 

Praia Central de Balneário Camboriú 
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DSC - Eu não acredito que o mar vai adentrar em Balneário Camboriú. 

A partir do engordamento da praia vai melhorar muito, o mar não vai 
entrar de jeito nenhum. 

 

IC – Desfavorável ao projeto de engordamento da faixa de areia da 

Praia Central de Balneário Camboriú 

 

DSC - Existe em Balneário Camboriú um projeto de engordamento da 

faixa de areia (...) então nós vamos invadir um pouco a faixa de praia 

com areia, mas mesmo assim a água continuará invadindo...Não sei se é 

suficiente o engordamento da faixa de areia, supondo então, vamos 

alargar, tá... tu alarga, mas o que acontece?, o mar vai ficar mais 

perigoso, o pessoal vai ter que ficar mais na areia, não vai aproveitar 
tanto o mar porque vai ficar mais fundo, a areia vai ficar mais quente. Eu 

acho que será um recurso investido tão grande, tão grande, que valeria 
a pena investir nos bairros e deixar a nossa faixa de areia da maneira 

que está, quanto mais aumentar a faixa de areia, mas você agride o 

ecossistema. Os estudos deveriam fazer algo no sentido de prevenir e não 
interferir. Eu acho que tudo que você faz ofendendo a natureza em algum 

momento retoma negativamente. Além disso, o recurso que será gasto é 
muito grande e esse recurso poderia ser investido na infraestrutura dos 

bairros, seria melhor para a qualidade de vida da população. 

 

- Sugestões de medidas mitigadoras: 

 

IC – Uma das medidas seria instituir uma política urbana restritiva 

de construções a beira mar 

 

DSC - A primeira coisa a ser feita seria uma política urbana para proibir 

as construções a beira mar, o contrário do que está sendo feito. 

 

IC – Investir na sustentabilidade e em formas eficientes de controle 

ambiental 

 

DSC - Investir na sustentabilidade. Preservar as praias agrestes. A praia 

central não tem o que fazer, mas nas praias de Taquaras e Taquarinhas 
a infraestrutura de lazer não está próxima da orla e ainda há restinga, 

por isso, vejo como uma das alternativas à manutenção. Um controle 

maior na emissão de gases, filtros e formas de tratamento das indústrias 

químicas para que não sejam liberados diretamente na atmosfera 

contribuindo para o aquecimento. 
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IC – É necessária uma conscientização local, regional, nacional e 

global do processo de ocupação desordenada 

 

DSC - Sugiro uma maior conscientização da sociedade, e toda semana 

deveria passar os caminhões dos lixos reciclados. Preservar um pouco 
mais o meio ambiente, eu acho que o meio ambiente está sendo agredido, 

existe um sangramento do meio ambiente, a natureza está sendo rasgada 
e a maneira dela sangrar é com esses eventos naturais, essas catástrofes, 

é um grito, é uma maneira de ela gritar. Agora que estão começando a 

cuidar, mas é muito pouco ... olha tudo o que foi arrancado, tudo que foi 

levado, agora parece que acordaram para uma consciência política, 

ecológica, para ficar bonito ou para mostrar. Mas até que ponto essa 

consciência é verdadeira? 
 

DOMÍNIO: GOVERNANÇA INTELIGENTE (Questão 3) 

 

Esta questão visa identificar se a gestão pública municipal se 

preocupa com a qualidade de vida das pessoas e, com o ambiente 

natural, por meio dos espaços públicos. As respostas dos entrevistados 

são representadas pelos ICs e DSCs: 

 

IC – Parcialmente 

 

DSC – Parcialmente!! 

 

IC – Não há espaço público considerável em Balneário Camboriú 

 

DSC - Não existe mais espaço público em Balneário Camboriú, tu vais 
em uma praça e você vê neguinho andando de skate ou neguinho 

bebendo, com exceção dos decks da Barra Sul, que acabou tornando-se 

um atrativo. 
 

IC – Sim, percebe-se uma mudança positiva 

 

DSC - Sim, a mudança é muito grande. A gente percebe que a posição da 

atual gestão é bem positiva. Eu acho que se procura de alguma forma 
melhorar os espaços públicos e, a ideia de mobilidade a partir da criação 

dos binários e das desapropriações de algumas residências ou comércio, 

para que as ruas sejam prolongadas e melhorado alguns acessos. Existe 

uma preocupação sim com os espaços públicos, talvez não da forma como 

nós residentes gostaríamos, mas hoje isso está melhorando, até por uma 
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questão de política. O Parque Raimundo Malta foi revitalizado, então as 

pessoas estão indo todos os finais de semana lá. Nós temos novos espaços 
liberados, aqui em Balneário Camboriú por exemplo, as redes de beach 

tênis e as estruturas são dos últimos dois anos porque até então nós não 

tínhamos... estão lá na barra norte foi implantado este espaço, nós temos 
escolinha de surf na praia, eu acho que há uma preocupação sim. Criou-

se um novo conceito para o lixo, tu consegues separar o lixo pois há 
quatro lixeiras públicas subterrâneas. A gestão pública hoje está se 

preocupando com a qualidade de vida dos moradores sim. Preocupa-se 

muito, principalmente com a qualidade de vida para o turista, Balneário 

Camboriú é mantida e pensada sempre na melhor condição de oferta 

para o turista, mais para o turista do que para o morador. 

 

IC – Não, em relação a sustentabilidade ambiental, está muito 

aquém do esperado 

 

DSC - Eu acho que não, eu não vejo isso, é um discurso político. Não 

vejo isso acontecer, pelo contrário, cada vez mais retrocedendo, 
invadindo áreas públicas, com prédios, com parques, calçadas e o que 

está acontecendo com a famosa sustentabilidade? Balneário está ficando 
bonita para as pessoas verem, mas para viver em questão de 

sustentabilidade, de ecologia, de resgate da natureza, é só você olhar o 

google maps para ter uma visão da cidade de concreto que se construiu. 
Há 44 anos atrás, aí sim nós tínhamos verde. Todos foram construindo e 

sem planejamento. Além disso, atrás da marginal as ruas são 

esburacadas, sem estrutura, lixo, falta muita coisa. Os bairros periféricos 
deixam a desejar. A gestão pública não se preocupa com a qualidade de 

vida das pessoas porque quando tu vais dentro de um órgão público tu 
passa um terror. Ela tem que se preocupar com as pessoas dentro da 

própria casa dela e não se preocupa, lá dentro do órgão público que tem 

tudo para ter os quesitos de acesso tudo é difícil. 
 

 

DOMÍNIO: GOVERNANÇA INTELIGENTE (Questão 4) 

 

O Estatuto da Cidade foi citado na pesquisa e indagado aos 
entrevistados, tanto para medir seu conhecimento cerca da Lei 10.257 / 

2001, como para identificar, por meio deles, seu cumprimento na cidade. 

Transcreve-se a questão literal: - O Art. 2o do Estatuto da Cidade diz que: 

“A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana [...]. Uma de suas 
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diretrizes prevê: XII – proteção, preservação e recuperação do meio 

ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, 

artístico, paisagístico e arqueológico. Sobre essa questão, que é 

fortemente presente nas cidades costeiras e turísticas, você percebe a 

prática desta diretriz por meio da gestão pública municipal na cidade 

de Balneário Camboriú. As respostas são citadas a seguir (ICs e DSCs): 

 

IC – Não, os interesses econômicos se sobressaem sobre a qualidade 

de vida dos habitantes e sua memória 

 

DSC - Não! Não, praticamente nula. Eu acho que essas diretrizes ficam 

mais subordinadas aos interesses econômicos do que às funções sociais 

e ambientais pois é o que a gente tem visto até agora. Não. Eu acho que 
a visão da cidade é um pouco limitada em não valorizar a sua identidade, 

não. Não temos museu em Balneário Camboriú! 
 

IC – Atualmente há muito pouco espaço público natural na cidade 

 

DSC - Nós temos muito pouco espaço com meio ambiente natural. 

Balneário Camboriú é a menor cidade de Santa Catarina com área 
ambiental, não temos mais essas áreas com exceção do parque Raimundo 

Malta que é o único. A própria construção do teatro municipal foi uma 

polêmica, pois o teatro foi construído e retiraram o espaço verde 
existente no local. 

 

IC – O bairro da Barra é o marco zero da cidade, e tem-se 

percebido uma preocupação em preservá-lo sim! 

 

DSC - O bairro da Barra, a gestão municipal está valorizando agora, 

construíram aquela passarela lá e também revitalizaram a pracinha ali, 

mas para mim é o mínimo, é imperceptível. O bairro da Barra, ele até 
que ponto é? Agora fizeram aquela passarela, aquela obra faraônica, por 

dentro ficou bonita, mas é algo que não tem nada a ver... é algo que 
agride ali, a gestão nesse ponto é um pouco atrapalhada. Eu não vejo a 

questão política como um todo em se preocupar com essa questão de 

patrimônio histórico. Não há uma busca pela preservação das casas e 
das residências antigas, por conta do mercado imobiliário, hoje nós 

temos raríssimas casas na cidade. Na Barra existe uma igreja lá que é 

histórica e preservada e o centro de preservação do município está no 

bairro da Barra, mas não é tanto preservado, ali tem bastante ponto de 

drogas, o bairro da Barra é visto como perigoso. Com relação ao teatro 
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as pessoas aqui, eu percebo que não possuem hábito, não está na cultura 

e, também, a prefeitura não incentiva, não divulga para atingir quem não 
conhece. 

 

IC – Sim, a população tem cobrado a preservação histórica do 

município, da gestão pública municipal 

 

DSC - Sim. O bairro da Barra que iniciou com toda aquela colonização, 

o que eu percebo ao passar pela travessia que foi feita da praia Central 

para o bairro da Barra, ela chegou bem certinho onde tem a igreja, bem 

antiga que tem ali. Eu percebo que esta parte histórica está preservada 

sim. Sim, eles estão trabalhando bastante, até porque Balneário é muito 

vista em nível nacional e até internacional, e eles estão cada vez mais se 
preocupando com essa parte. Sim, eu acho que isso vem começando 

agora por uma cobrança popular, eu vejo que eles querem resgatar a 
nossa cidade, então eu vejo essa questão ligada a questão histórica, 

artística, eu acho que existe um movimento hoje desses jovens... dessa 

nova geração querendo e cobrando isso. Eu vejo a questão cultural, o 
resgate histórico da cidade, teatro, os jovens envolvidos e engajados, eu 

acho que a partir disso eles vem cobrando a gestão pública que valorize 
a nossa cidade e não apenas pinte aquela Avenida Atlântica com aqueles 

prédios maravilhosos e ali para trás o que é que tem? Porque aquilo ali 

é um cenário!! Mas atrás do cenário há um palco e o por meio do cenário 
é que tudo acontece e, eles estão cobrando que esse cenário seja melhor. 

Sim, eu acho que Balneário se preocupa bastante com essa parte, tem 

museu, tem a casa da cultura. Nós temos o teatro municipal que é algo 
dos últimos quatro anos talvez, porque até então nós não tínhamos, ele 

funciona muito bem ali na Avenida Central. Sim, houve recentemente um 
resgate muito forte da parte cultural do bairro da Barra, havia algumas 

culturas da região que estavam se perdendo e houve um resgate. O bairro 

da Barra ainda conserva a cultura, tem a igreja, a pracinha... 
 

DOMÍNIO: MOBILIDADE INTELIGENTE (Questão 5) 

 

A quinta questão diz respeito à mobilidade da cidade, 

especialmente no que tange a qualificação dos espaços de deslocamento, 
como ruas, calçadas, avenidas e vias lindeiras.  No intuito de orientar os 

informantes, a questão é objetiva/subjetiva, com a ilustração de um 

Gráfico 15, seguido dos ICs e DSCs: 
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Gráfico 15 - Qualificação dos espaços de deslocamento da cidade de Balneário 

Camboriú. 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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IC – A cidade sofre com fortes pontos de alagamentos em dias de 

chuva 

 

DSC - Balneário Camboriú, por ser uma cidade plana, não tem o 

escoamento rápido das águas pluviais, quando há um volume grande de 
água demora para escoar. Alguns pontos da cidade têm sofrido com 

alagamentos constantes, mas já foi pior, e agora com as galerias que 
foram feitas na avenida Brasil e algumas avenidas adjacentes melhorou 

bastante. Nós estávamos com a cidade toda esburacada, por conta de 

muita chuva, mas tínhamos muitos problemas nas elevações das ruas, 

alagava tudo e foram refeitas muitas ruas, tiraram a elevação, 

arrumaram e não encheu mais, ali vivia cheio de água e quebrado. Em 

dias de chuva isso aqui vira um mar e como tem a tubulação muito 
pequena, a microdrenagem e macrodrenagem não dão conta. Em dias de 

chuva forte, apesar de todo o trabalho que foi feito da rede de 
microdrenagem, no verão final de tarde com as chuvas chega-se a 

interditar pontos da cidade, e quando a chuva é torrencial as vezes ocorre 

alagamentos. Não tem como fluir, só se for de barco. O concreto não vai 
permitir mais o escoamento das águas pluviais, pois não tem mais para 

onde ir. Nós estamos no nível do mar e se ocorre maré alta não tem para 
onde a água escoar, por mais que façam uma tubulação enorme, essa 

água escoa para o mar e se ocorre maré alta, essa água vai escoar para 

onde? Temos alagamentos constantes, e na maioria das vezes são várias 
causas e o próprio fato de você estar próximo do mar.  Muitas ocasiões 

ocorre o entupimento dos boeiros por falta de manutenção, o lixo, a 

drenagem talvez é subestimada e alaga com facilidade. Trava tudo, alaga 
tudo. 

 
IC – Espaços de deslocamento como as ruas ainda não estão 

totalmente niveladas e seguras 

 

DSC - Algumas ruas parecem ter sido planejadas e encontram-se com 

dificuldades um pouco no centro, em especial nos bairros e alguns pontos 
da cidade, as ruas fazem a curva e não contam com calçadas, então eu 

acho parcialmente seguras. Algumas ruas possuem depressões e buracos 

por algum motivo, as construções de alguns edifícios fazem a 
movimentação do solo e acabam trazendo algumas elevações nas ruas de 

forma geral e por isso, tem dificultado tanto para pedestres como para 

veículos o trânsito seguro. Em 2016 foi o auge de problemas com carros, 

o asfalto cedia, estava irregular e havia muitos buracos... agora, estão 
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passando o asfalto novo. A marginal estava toda esburacada, a 1500 e a 

Alvin Bauer, um caos. 
 

IC – Os pontos de parada de transporta coletivo em Balneário 

Camboriú são praticamente inexistentes, e os poucos que existem 

em péssimas qualidades de infraestrutura 

 

DSC - Pontos de parada de transporte coletivo.... não lembro de todos os 

pontos que tem, acho que algumas está faltando o ponto assim 

especificamente. Ponto de parada de ônibus é horrível, nem casinha tem, 

não tem polícia, inibe o usuário do ônibus de estar ali. Não tem 

sinalização. 

 

IC - Nem sempre há lixeiras disponíveis nas vias públicas 

 

DSC - As pessoas colocam as lixeiras no alto e as vezes podem bater a 

cabeça ou as deixam no chão.  

 

IC – A educação no trânsito ainda é limitada, carece de 

conscientização das pessoas (altruísmo) 

 

DSC - Eu não percebo que as pessoas param na faixa, elas param só 

quando precisam mesmo, não é comum. As pessoas não respeitam a faixa, 
muitas vezes o pedestre não atravessa na faixa, o motorista não para na 

faixa, mas em um balanço geral entendo que Balneário Camboriú está 

mais para respeitável do que para não respeitável. Muitas vezes o próprio 
ciclista não respeita a própria ciclovia porque ele anda na rua e não na 

ciclovia. Nas ciclovias tu tem que parar, porque os carros avançam e tem 
que ter também a conscientização dos pedestres. Não há educação no 

trânsito. 

 

IC – Balneário Camboriú, pelo porte em que se apresenta, e por sua 

arrecadação de tributos, deveria ser mais qualificada em relação à 

infraestrutura urbana 

 

DSC - Eu acho que poderia ter mais atenção por parte do poder público, 
aqui recebemos atrações e muitas pessoas, deveria ter uma estrutura 

mais à altura. Fala-se muito da nossa cidade, não é uma cidade qualquer 

e olha o que arrecada! Ainda tem ressaca, não é possível isso.  
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DOMÍNIO: MOBILIDADE INTELIGENTE (Questão 6) 

  

A sexta questão, procurou conhecer dos entrevistados sua opinião 

acerca das cidades que já aderiram ao uso da bicicleta como meio de 

transporte, em uma tentativa de substituir o carro, a exemplo das 

cidades europeias, uma tendência das cidades planas e sustentáveis. 

Percebe-se que Balneário Camboriú está aderindo a uma malha 

cicloviária, gradualmente. As ICs e DSCs são apresentadas, a seguir: 

 

IC – Favorável. É a tendência das cidades do futuro! 

 

DSC - Eu acho que é mais que ideal, eu sou a favor, claro, sempre! Eu 

sou totalmente favorável de fazer algo planejado de uma forma que tenha 
viabilidade para o ciclista e para o pedestre. De modo geral eu acho que 

a mobilidade em função da bicicleta ou até o transporte coletivo são mais 
eficientes. Na Europa, a Alemanha está à frente disso, tem cidades lá que 

querem acabar com o carro dentro da cidade há alguns anos. Seria 

maravilhoso. Há países que você tem bicicleta comunitária, aluga e vai 
onde quer. Eu acho que as pessoas estão buscando mais isso, é a 

tendência do futuro. A ciclovia deveria ser uma coisa global, projetada 
por meio de especialistas. Indiretamente a questão de saúde é mais que 

relevante para a cidade que implanta ciclovias, acredito que é 

fundamental e que é uma tendência que deve ser buscada. Eu acredito 
que Balneário Camboriú tem tudo para dar certo, por ser uma cidade 

muito pequena e de fácil acesso para todos os lugares. É o ideal e deveria 

ser a proposta de todas as cidades, e o poder público certamente deveria 
se preocupar. Eu não tenho dúvidas que todos os municípios deveriam 

investir mais nisso. Eu acho fantástico! 
 

IC – Os benefícios da ciclovia contribuem para a qualidade de vida 

das pessoas e da cidade 

 

DSC - Sou favorável e não vejo outra alternativa, em nosso Campus do 
Instituto Federal Catarinense em Camboriú, nós temos muitos servidores 

que viriam trabalhar de bicicleta se de Balneário Camboriú até 

Camboriú houvesse a ciclofaixa. Isso acaba gerando qualidade de vida 
para as pessoas, economia e investimentos mais pesados no trânsito e em 

viadutos. Ainda há a questão do exercício, do contato e conforto 

ambiental, economia de combustível, custo e a velocidade de chegar é 

uma saída inteligente. 
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IC – Em Balneário Camboriú já existe uma malha considerável de 

ciclovias, estamos avançados nesse processo 

 

DSC - Balneário Camboriú já está começando a implantar ciclovias 

paliativamente. Antigamente você não via ciclovia e uma das primeiras 
ciclovias que foi feita foi quando da construção das marginais. Foi criado 

uma ciclovia que liga os bairros para a área central. Aos poucos está 
melhorado, além da avenida Atlântica também tem ciclovia na terceira 

avenida, na quarta avenida, na quinta avenida tem no meio e na sexta 

não tem. Além disso, muitos caminham à pé e tem tudo para se tornar 

uma cidade meio europeia nesse sentido. Acredito que Balneário 

Camboriú esteja se estruturando para isso, talvez seja um exemplo nas 

cidades do sul do país nessa parte de ciclofaixas e ciclovias. Já está sendo 
pensado há muito tempo e está muito avançado. 

 

IC – A conscientização são os próprios efeitos que a prática do 

exercício traz para a saúde das pessoas, além de promover uma 

nova cultura na cidade 

 

DSC - A conscientização são os efeitos que o próprio uso da ciclovia traz, 
o efeito econômico, efeito de saúde. É uma questão que deveria ser mais 

trabalhada, mas também conscientizar as pessoas, colocar propaganda, 

colocar nas escolas e até nas próprias empresas de Balneário, - Pessoal 
vamos trocar o carro por bicicleta?,  e até os bairros, na quinta avenida 

tem as ciclovias no meio das ruas. Você tem que começar a fazer 

campanha, a ensinar as pessoas, certas coisas por meio de choque. Não 
pode, acabou, a partir de amanhã somente assim e pronto! Mas eu acho 

que em Balneário Camboriú eles esqueceram a importância da 
conscientização de pegar a bicicleta e deixar o carro em casa, porque a 

ciclovia e o uso da bicicleta virou um passeio, eu trabalho de carro e a 

tarde eu vou lá pegar a bicicleta para andar na ciclovia..., então eu acho 
que falta trabalhar essa parte, a ciclovia não nos ajudou, no sentido de 

desafogar o trânsito, as pessoas deveriam se conscientizar nesse sentido, 
é um ponto que ainda deveria ser mais incentivado por meio da cultura, 

como em outros países. 

 
IC – O uso da bicicleta deve ser visto e pensado para todas as 

necessidades das pessoas, como meio de deslocamento e como 

prática de atividade física 
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DSC - Deve ser pensado no próprio deslocamento das pessoas, não só do 

ponto de vista turístico, mas sim o deslocamento do dia a dia. Como 
Camboriú é uma cidade dormitório de Balneário Camboriú, muita gente 

trabalha em Balneário e reside em Camboriú, e esse deslocamento 

acontece de bicicleta. A ciclovia em Camboriú está muito ruim, esse é um 
ponto importante pois muita gente se desloca. Maciçamente o uso da 

bicicleta como meio de transporte é de trabalhadores porque se eles não 
têm condições de comprar uma motocicleta eles acabam usando a 

bicicleta para se locomoverem ao trabalho, especialmente. 

 

IC – A mobilidade urbana por meio do uso do carro está 

insustentável em Balneário Camboriú, pois a área urbana da cidade 

é pequena e o adensamento populacional está cada vez mais alto 

 

DSC - Há um projeto para fazer uma roda gigante na Barra Norte, mas 
o grande problema que foi levantado por todo mundo é a questão da 

mobilidade, uma roda gigante vai atrair mais turistas e onde é que esse 

povo vai se deslocar e estacionar? Esse problema não vem com a roda 
gigante, ele já existe. Se você andar em certos horários na temporada de 

verão pela avenida Brasil, você não anda, não só porque tem muitos 
carros, mas porque os ônibus de turismo vão para os hotéis buscar as 

pessoas e aquilo vira um caos. Está na hora de repensar a mobilidade 

urbana. Um engenheiro de trânsito relatou que a solução para o tráfego 
de carros não é abrir mais espaços e sim o contrário, acabar com os 

carros. A solução para a mobilidade urbana não é mais pensar em abrir 

ruas, mas pensar em transporte público de qualidade, pensar em 
ciclovias, mudar o hábito, fazer o pessoal optar pela bicicleta, restringir 

o uso dos carros. Em Londres, por exemplo, a cidade é toda planejada 
em setores, e quanto mais próximo ao centro, mais restrito é a circulação 

de carros, e se você quer ir ao centro de carro, tem que pagar pedágio. 

Temos que pensar em soluções e não facilitar o uso de mais carros, mas 
sim em diminuir. Aqui em Balneário Camboriú, alguém sugeriu logo ali 

na cidade, próximo a BR 101, fazer um estacionamento para ônibus de 
turismo, e as pessoas viriam para o centro e hotéis de van ou de 

bondinhos, porque o grande problema de Balneário é o estacionamento 

nas vias públicas. Esse ano não funcionou o estacionamento rotativo por 
questões de licitação, e os carros ficaram uma semana estacionado na 

mesma via. Com certeza daqui a pouco vai ficar insustentável o uso do 

carro, e em nossa cidade o ônibus é bem precário. Com relação a esse 

amontoado de carros que não tem lugar nem para estacionar, isso é uma 
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consciência da cidade e as pessoas usam o carro para trabalhar, deixam 

o carro estacionado na rua e trabalham próximo de sua casa. 
 

IC – Uma das formas de incentivar a população a mudar seu padrão 

de uso do tráfego urbano é intervir nas vias públicas com 

implantação de ciclovias seguras e criar estratégias para a 

conscientização coletiva 

 

DSC - O primeiro ponto seria criar uma malha de ciclovias, ter a 

interligação entre bairros e depois disso incentivar a sua utilização. 

Começar com um plano a longo prazo, em etapas de intervenção na 

mobilidade. Acho que o primeiro passo é você colocar à disposição. A 

partir do momento que você disponibiliza a estrutura, é um incentivo para 
as pessoas utilizarem. Além disso, criar programas, fazer caminhadas, 

conceder bônus para quem andar de bicicleta. As bicicletas 
compartilhadas também são muito interessantes, você a pega num ponto 

e a deixa em outro, sem ser particular, poderia se incentivar uma cultura 

nesse sentido de bicicletas compartilhadas. Enfim, se tivesse uma 
estrutura adequada o povo se conscientizaria naturalmente. 

 

IC – Em Balneário Camboriú já existe uma malha considerável de 

ciclovias, mas ainda está muito incipiente em seu planejamento, 

logística e gestão 

 

DSC - A ciclovia virou um espaço de passeio e é para todos ali, bicicleta, 

skate, patinete, é para todos, então não é ainda uma situação de melhoria 
do trânsito, da mobilidade. Para uma cidade que começou assim, aqui eu 

acho difícil obter uma grande mudança de comportamento, porque é uma 
questão cultural, o turista ele vem para cá por exemplo, ele quer pegar o 

seu carro, ele quer sair, ele quer conforto, ar-condicionado. Somente 

através de um processo de conscientização de educação, processo longo, 
não é de uma hora para outra que vão aderir. Ocorre também a questão 

de insegurança. O problema é que nós temos que ter uma segurança. Por 
exemplo, eu não vou pegar uma bicicleta de Balneário Camboriú e vir 

para cá (Camboriú) se eu não tiver a certeza da segurança e da 

ciclofaixa, porque muitas pessoas não respeitam. Para quem vai fazer 
atividade física isso é ruim, tanto é que o pessoal aqui já sai pela BR, não 

é? Hoje o pessoal que pedala e pratica o ciclismo é pela interpraias, 

justamente porque ela é contínua e o fluxo de carros é menor, então a 

segurança é maior. Considero ainda muito incipiente, ainda não tem 

delegação de toda essa malha da ciclovia, não tem ligação com os 



546 
 

bairros..., mas uma grande parte da cidade é atendida por ciclovia e 

ciclofaixas sim. Em Balneário Camboriú se tivesse uma estrutura urbana 
e física adequada pode ter certeza que eu usaria a bicicleta como meio 

de transporte, mas eu me deslocar daqui de bicicleta para Camboriú é 

agarrar a cruz meu amigo e ir rezando, a avenida Santa Catarina até tem 
uma ciclovia, mas para ir até lá, pela avenida Biguaçu, meu Deus é 

buraco, oficina e carro no meio, dá até dó de quem precisa. Quase não 
há bicicletários na cidade de Balneário Camboriú, eu não me recordo, o 

que a gente vê são bicicletas pressas aos postes. O gestor poderia fazer 

uma malha cicloviária bem planejada, porque ele arrecada para esse 

investimento na cidade, ele não faz porque ele compromete a folha de 

pagamento, ele vendeu o município para os eleitores dele. Nós da 

construção civil sabemos que tem condições porque tem dinheiro. 
 

IC – Sou favorável ao engordamento da faixa de praia que 

possibilitará criar mais pistas de rolamento para melhorar o tráfego 

de carros 

 

DSC - Aí é que entra o engordamento da praia, um novo conceito de 

novas avenidas, novas ciclovias, a modernidade, o progresso. Ao 
engordar 100 metros de praia, a areia vai ficar branquinha, maravilhosa 

e mais três ou quatro pistas de rolamento, pedestres e calçadão, seria o 

sonho de todo mundo! 
 

IC – Dispor de locais seguros para o estacionamento das bicicletas é 

fundamental para incentivar o usuário a fazer uso de fato das 

ciclovias, pela própria segurança de seu equipamento 

 

DSC - O fato de você ter um bicicletário seguro e você voltar lá e 

encontrar a sua bicicleta de novo, por si só, já é um ponto positivo que 

incentivaria as pessoas a usarem mais a bicicleta. Aqui no Campus 
Camboriú nós temos vários bicicletários, pois nós temos alguns 

servidores que vem trabalhar de bicicletas e esta foi uma solicitação na 
época, como   também dos alunos, então nós temos vários pontos com 

bicicletários cobertos. Penso que existe formas de você planejar, escolher 

as melhores ruas e os melhores tráfegos, ter espaços seguros para deixar 
as bicicletas. 
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DOMÍNIO: ECONOMIA INTELIGENTE (Questão 7) 

 

A sétima questão versa sobre a crescente urbanização e 

verticalização da orla marítima, em que Balneário Camboriú é uma 

experiência consagrada no Brasil e, atualmente na América Latina. Tendo 

em vista este tipo de ocupação do solo, buscou-se identificar a opinião 

dos residentes da cidade acerca deste assunto, considerando impactos 

positivos e limitantes ao processo de adensamento do solo. Transcreve-se 

a questão literal: - Qual sua percepção sobre a cidade de Balneário 

Camboriú em relação às cidades costeiras que apresentam crescente 

urbanização e verticalização da orla marítima. Nesse aspecto 

considerar impactos positivos e negativos gerados pelo adensamento 

populacional (uso intensivo do solo e do espaço urbano). 

 

a) Ruim, pois contribui para os impactos ambientais 

irreversíveis como ressacas marítimas, erosão do solo, 

poluição da praia e do lençol freático, diminuição da projeção 

do sol na praia e nas vias lindeiras, formação de ilhas de 

calor, formação de corredores de vento, etc. 

 

b) Importante para geração de empregos, desenvolvimento da 

economia, visibilidade, e investimentos externos. Setores 

como a construção civil e o turismo são beneficiadas. As ICs 

e DSCs são demonstrados a seguir: 

 

IC – É relativo, pois fomenta a economia, mas adensa 

demasiadamente a cidade, trazendo outras problemáticas 

 

DSC - É muito relativo. Eu penso que realmente são as duas coisas, tem 
pontos positivos e negativos. Por exemplo, na construção de novos 

prédios tem essa parte que movimenta a construção civil, a indústria da 

corretagem de imóveis, melhora o comércio, mas temos a parte ruim, a 
gente fica sem sol porque duas da tarde já não tem sol na orla e se tu não 

for pela manhã para a praia, de tarde tu não consegues mais tomar sol, 
tu tem que ir para as praias vizinhas. Balneário Camboriú não é uma 

cidade para moradores, é uma cidade para turistas. Esse modelo é 

positivo para o desenvolvimento, para a economia, para essa parte toda 

de empresários, mas para a população não é. Hoje Balneário Camboriú 

é uma cidade que vive do turismo, então você tem muitas vezes o comércio 
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cheio, o dinheiro circula, os mercados cheios, a cidade cheia, do ponto 

de vista econômico eu não tenho dúvida disso, então você faz o giro, mas 
tem as consequências disso tudo, eu entendo que deveria ser buscado um 

equilíbrio de tudo nem 8 ou 80. Agora, se depender do construtor e do 

prefeito, tudo isso vai acontecer em detrimento de o prédio avançar cada 
vez mais. 

 

IC - A cidade de Balneário Camboriú cresceu sem planejamento, e a 

verticalização tornou-se o modelo urbano que nem toda a população 

aceita e se sinta confortável 

 

DSC - O grande problema de Balneário Camboriú é que a cidade foi mal 

planejada, exploraram a ponta da praia, a costa, a orla e isso traz todos 
os reflexos, questão de estacionamento, tem prédios que não tem 

garagem, todas as famílias praticamente tem carro, a mobilidade na 
cidade está caótica. Teria que ter um desenvolvimento mais planejado, o 

plano diretor deveria ser mais rigoroso em relação a construção civil, o 

crescimento exacerbado de prédios, que eventualmente acabam saindo 
do controle. O plano diretor não deveria permitir fazer construções altas 

na faixa de praia como acontece aqui, deveria preservar, não se pode 
esperar muito tempo para que se tome uma providência. A praia central 

de Balneário Camboriú é muito ruim o que aconteceu, realmente nós 

temos as maiores torres da América Latina sendo construídas aqui e, em 
algum momento isso deveria ser barrado, pois já está um caos. Existe 

uma lei que não pode avançar tantos metros da areia do rio, mas se um 

simples mortal como eu e você for fazer isso nós já sabemos o nosso 
destino. Eu acho que nós já atingimos um limite, nós não temos estrutura 

mais para suportar mais pessoas em Balneário Camboriú. Já aconteceu 
comigo do semáforo abrir e eu não sair do lugar. Caso não houver uma 

restrição urgentemente, eu não sei o que espera Balneário, de repente 

daqui há 30 anos não vai ter mais casas e só prédios acima de 50 andares. 
Então precisaria discutir o que se espera e qual é a capacidade disso. 

Daí, precisa saber o que a comunidade realmente deseja. E aí assim, qual 
é a capacidade de Balneário Camboriú? Porque que vamos permitir 

construir mais 500 torres se nós não temos mais condições de atender 

todo mundo. Então em algum momento, isso deveria ser trabalhado, 
estudado. Alguma coisa tem que ser feita para que aja qualidade de vida 

para os demais que não vão estar lá em cima, no alto das torres. Permitir 

o crescimento sim, mas de uma forma estudada e não chegar ao ponto de 

pensar apenas sob o viés econômico, pois você não tem mais água, você 

não tem tratamento de esgoto, você não tem mais qualidade de vida. 
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IC – O modelo de crescimento urbanístico de Balneário Camboriú 

gerou segregação social para bairros periféricos e municípios 

limítrofes 

 

DSC - Existe sim segregação social aqui, existem mundos diferentes: o 
mundo que você vive, o mundo que você vê e aquele mundo que você nem 

imagina que existe em Balneário Camboriú. Alguns bairros estão meio 
esquecidos, pois o crescimento populacional tem ido para os bairros 

periféricos e cidades vizinhas. Antigamente, quem era natural daqui, 

poderia comprar um apto e hoje já não pode e, como ficam as raízes? 

Não tenho dúvida, quem não tem recursos financeiros não consegue 

morar mais no centro, perto da praia, mas é uma questão natural porque 

é a parte mais valorizada da cidade. Os bairros têm reclamação direto, 
de saneamento básico, escola, saúde..., então o que o turista vê eles 

cuidam muito, mas, o que fica lá para trás onde o morador mora, fica 
realmente esquecido. 

 

IC – Desfavorável, pois a qualidade e conforto ambiental tornou-se 

irreparável e irreversível 

 

DSC - Eu particularmente não vejo com bons olhos, são muito 

gananciosos. Eu acho que é um equívoco essa verticalização, por várias 

razões. Até a hora que um cair ... temos que fazer uma reflexão e parar 
para pensar!! Você está aumentando muito a quantidade de pessoas que 

estão ali, porque não adianta construir milhões de prédios, você tem que 

ter água, esgoto, mobilidade, ventilação, tem que ter qualidade de vida e 
isso tudo é prejudicado, além do que a verticalização perto da orla causa 

sombra e tem uma série de interferências negativas na qualidade de vida 
das pessoas. Quanto mais pessoas ocupando o mesmo espaço é notório a 

ineficiência do tratamento de água e da parte energética. Balneário 

Camboriú já está chegando ao seu máximo de ocupação, então ficar 
investindo mais na construção civil, eu não vejo mais essa geração de 

emprego, nós estamos em uma cidade com espaço limitado, vai chegar 
uma hora que nós não vamos mais ter para onde ir. A impressão que eu 

tenho é de sufocamento, precisamos tentar manter o que já existe com 

qualidade, ao invés de ficar trazendo mais e mais pessoas, porque daqui 
a pouco a gente não vai mais conseguir viver aqui. Nós temos ruas 

laterais que não tem mais luz solar, cada vez mais prédios na orla, para 

a questão do sol e questão de quem está na avenida Brasil é terrível. 

Quando eu te falei das casas antigas, o que a gente vê é assim, o pessoal 

comprando terrenos de casas e construindo 30, 40 andares. Daqui a 
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pouco nós não teremos espaço nenhum, sol nenhum nas nossas ruas 

laterais (lindeiras). Além disso, há forte contaminação do lençol freático, 
isso é bem evidente, pois cada vez os prédios são mais altos e haverá mais 

pessoas, inevitavelmente acaba impactando na parte ambiental porque 

eles querem mexer, aumentar a orla, alargamento da praia, etc. 
Imaginemos se todas as pessoas que tem residência em Balneário 

Camboriú viessem ao mesmo tempo para cá, explodiria a cidade!! 
 

IC – Balneário Camboriú tornou-se, nos últimos 20 anos, uma 

cidade elitizada, devido ao grande investimento por parte de 

construtoras e incorporadoras imobiliárias de alto padrão 

 

DSC - Balneário Camboriú se tornou uma cidade elitizada. Tem muito 
status, carrões, é quem pode mais e na grande maioria não são daqui e 

não moram aqui. De forma geral é elitizada sim, porque de acordo com 
o preço do valor do terreno na orla não tem mais como se construir apto 

que não seja de alto padrão, com certeza vai trazer pessoas mais 

elitizadas para o centro. Os pontos de maior valorização acabam 
atraindo mais as elites que possuem condições de pagar aquilo, é um 

processo natural e não tem volta, embora pareça ser público, mas morar 
naquela região próxima à orla e ao centro, vai ser mais elitizado sempre. 

Existem aptos aqui de até 15 milhões, como não ser elitista! 

 

IC – Na visão de alguns moradores, Balneário Camboriú não é uma 

cidade elitizada, mas uma cidade de todos 

 

Os frequentadores da cidade como turistas não são tão elitizados, há 

turistas de uma faixa bem diferente e de quem compra apto aqui, ao 
contrário dos hotéis, tem muita coisa para mudar, eles estão recebendo 

turistas que não são tão elitizados, argentinos e paraguaios, o grosso do 

turismo não é elitizado. Ali no Brava Home é super elitizado. Tem gente 
que tem aptos há muitos anos na Atlântica e eu não sei quem compra 

esses aptos. Então essa elitização de Balneário Camboriú é mito. 
 

IC – Favorável, pois é necessário o crescimento, desenvolvimento da 

cidade e a geração de empregos 

 

DSC - Eu acho importante para a geração de empregos e 

desenvolvimento da cidade, porque ela quer crescer, ela não é uma 

cidade grande, então ela tem que crescer na vertical. É necessário para 

a geração de empregos e, o turismo acaba se beneficiando porque as 
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pessoas acabam comprando apto aqui mesmo não sendo daqui, aí isso 

movimenta os bares, os restaurantes e tudo mais acaba usufruindo disso 
e com isso alugam-se os aptos, traz bastante turista, a área hoteleira 

também cresce, é importante. Em minha opinião é favorável, quanto mais 

alto melhor. Eu sou à favor do crescimento. 
 

DOMÍNIO: ECONOMIA INTELIGENTE (Questão 8) 

 

A questão de número oito buscou identificar dos entrevistados se 

a gestão pública como governança da cidade, incentiva ou investe na 

economia criativa, na inovação e no empreendedorismo. Além disso, 

indagou-se se, na visão deles, a existência de marcas globais inspira 

confiança no destino turístico e/ou atrai novos investidores. As 

respostas são demonstradas pelas ICs e DSCs: 

 

IC – Parcialmente, ainda não é o ideal 

 

DSC - A construção civil vai permitindo as permutas por área construída, 
digo..., as compensações que ocorrem por meio daquele incentivo 

maléfico. Parcialmente, eu acho que ainda estão trabalhando nesse 
sentido, não vejo ainda como o ideal, mas seria um começo. Em relação 

ao artesanato, a prefeitura faz, na Barra há um incentivo à tradição e 

cultura, mas é fraco e existe também a feira de artesanato ali atrás do 
Shopping Atlântico, essa é a parte que nós temos sobre ‘economia 

criativa’.  

 
IC – Sim, acredito, naturalmente por ser uma marca consolidada no 

mercado global, é uma referência para investidores e turistas sim! 

 

DSC - Sim, acaba sendo um incentivo de referência. Eu acho que como 

está a nossa sociedade atual, sim, eu acho que isso aí acaba atraindo, em 
Balneário Camboriú, por exemplo, tem umas cinco lojas, então com 

certeza ajuda a criar uma cultura mais internacional. Balneário acaba se 
beneficiando disso porque também investe muito na propaganda da 

cidade, investe muito no crescimento da cidade, o que eu acho que não 

acontece, infelizmente, com outras cidades litorâneas. As grandes marcas 
trazem sempre alguma coisa como confiança. A população agrega muito 

valor nas marcas globais, talvez nem as utilize, mas para dizer que em 

Balneário tem, isso é positivo. As empresas globais vão para onde elas 

percebem que geram economia e retorno, que o local tem crescimento. 

Balneário tem, por exemplo, dois shoppings e neles, as principais lojas 
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de departamento até do mundo como a Zara, a Tommy e a Calvin Klein. 

Até as próprias escolas, olha o Bom Jesus de Curitiba! Hoje está 
localizado entre Balneário e Itajaí porque ele fica na praia Brava, mas 

os alunos moram em Balneário - começou este semestre. Com certeza, 

você vir em uma cidade que tem uma marca mundialmente conhecida e 
que é forte, vai te dar mais segurança em fazer investimentos na cidade 

e, até mesmo o turismo terá um ponto de referência de alimentação e 
compras, transmitindo confiança tanto para o investidor como para o 

turista. Sim, nesse ponto sim, eu vejo o Mc’Donalds e o Outback, são 

restaurantes que o turista vê e diz: - Olha isso tem em Balneário 

Camboriú!! Essas marcas mais jovens atraem investidores sim, temos o 

Madero, você tem uma infinidade de marcas e estão sempre frequentados, 

é uma questão de gosto particular, para o turista e investidor sim. Em 
síntese, eu acho que sempre ajuda porque como são referências globais, 

muitas pessoas, às vezes procedentes de outros países, não se acostumam 
diretamente com a culinária do local, então a referência global a satisfaz 

e promove segurança e bem-estar. 

 
IC – O artesanato local, nomeado também como economia criativa, 

é existente e divulgado em alguns bairros do município 

 

DSC - Balneário Camboriú tem na Barra Sul como na Barra Norte, umas 

lojas de artesanato que são da produção das pessoas locais. A questão 
do artesanato aqui é bem trabalhada, tanto que temos na Barra Sul e na 

Barra Norte, locais fixos para o artesanato por meio do clube das mães. 

Muitas vezes o turista nem conhece, mas sim só quem mora aqui mesmo,  
são mães dos bairros, do bairro da Barra - o nosso bairro mais antigo, 

bairro das Nações e acaba que são as mães desses bairros que fazem o 
artesanato da cidade e vendem em prol delas, atrai muito turista e traz 

também uma beleza que as pessoas gostam. Então, o artesanato local está 

presente na cidade, com feiras culturais. Eu acho que no bairro da Barra 
tem alguns pontos, tem também o mercado público. Enfim, há alguns 

pontos na cidade que são feiras de artesanato local, são idealizados pelo 
clube de mães da periferia. 

 

IC – Incentiva sim, por isso que Balneário Camboriú teve um 

acrescimento tão relevante em pouco tempo de emancipação política 

 

DSC - Se ela incentiva? Eu acho que sim! Sim, eu acho que Balneário 

nunca deixou de investir e incentivar. Balneário cresceu muito, e em 

pouco tempo, hoje o ano inteiro tem turismo, todos os finais de semana a 
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cidade está lotada, nós temos algumas ações desenvolvidas tanto que vem 

até um astronauta da NASA para fazer uma das palestras aqui, nós vamos 
levar os alunos para assistir e é tudo promovido pela ala jovem da 

Prefeitura. Sim, sempre até por uma questão de política. Para o 

desenvolvimento econômico e do turismo, nós temos várias ações que a 
cidade concretiza, vários planejamentos. 

 

IC – Não incentiva o empreendedorismo 

 

DSC - Balneário Camboriú não incentiva o empreendedorismo. 

 

IC – Não, creio que as marcas globais não inspiram confiança por si 

só 

 

DSC - Isso não inspira confiança, digo isso particularmente, porque eu 
não me levo muito por marcas 

 

DOMÍNIO: VIDA INTELIGENTE (Questão 9) 

 

Considerando que toda cidade reconhecida como ‘inteligente” 

deve ter educação de qualidade em todos os níveis de formação, e a 

produção de conhecimento por meio das Instituições de Ensino Superior 

(IES) e Centros de Pesquisa, a nona questão trata deste assunto no 

contexto da cidade de Balneário Camboriú. Transcreve-se a questão 

literal: - Como você considera a educação de base (ensino fundamental e 

médio) e as instalações educacionais das escolas e IES presentes na 

cidade? Além dos cursos formais de graduação, como você percebe o 

interesse e incentivo dos residentes permanentes em qualificar-se na 

mesma área de atuação profissional ou em outras áreas. As respostas 

aparecem no Gráfico 16 e nas ICs e DSCs, a seguir: 
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Gráfico 16 – Percepção dos residentes de Balneário Camboriú sobre a qualidade 

do ensino das escolas e IES presentes na cidade. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

IC – De modo geral, as pessoas procuram se qualificar 

 

DSC - Procuram se qualificar, hoje é uma necessidade. Um garçom, por 

exemplo, ou alguém que trabalha no comércio precisa ter às vezes um 
curso de bom atendimento, se não ele não consegue se enquadrar. 

Balneário Camboriú é bom para se viver, mas o custo de vida é muito 

alto, os salários pagos pela demanda muitas vezes não conseguem 
acompanhar e se o indivíduo não se qualificar, aí mesmo que não vai 

conseguir acompanhar o mercado de trabalho. O custo de vida aqui 
aumentou muito. Chega a ser uma cidade bem cara para se viver. Eu 

acho que as pessoas sempre querem melhorar e, a tendência é isso, tem 

muitos bons comércios, inovadores, institutos de beleza, as pessoas 
querem se aperfeiçoar. Principalmente os moradores dos bairros 

periféricos, ainda tem muitas pessoas que buscam se qualificar. O 
pessoal natural daqui é um pouco acomodado, mas o pessoal que vem de 

fora busca mais, percebo que há um interesse em buscar mais 

conhecimento. 
 

IC – Balneário Camboriú tem melhorado a qualidade do ensino 

municipal 

 

DSC - O ensino público hoje na cidade aparentemente parece que, pelos 
comentários, tem ido bem. São excelentes, porque hoje a gente tem a rede 

pública que é ótima, é uma das melhores do Estado, porém eu acredito 

que eles fazem o básico, que é o normal que eles podem fazer, em virtude 

4 4

1 0 0

Excelentes Boas Medianas Ruins Péssimas

Como você considera a educação de base (ensino

fundamental e médio) e as instalações educacionais

das escolas e IES presentes na cidade de Balneário

Camboriú?
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do orçamento que é muito apertado, mas poderia ser bem melhor, com a 

quantidade de recursos que o município arrecada, poderia ter escola de 
tempo integral, poderia ter mais projetos, mais investimentos. Balneário 

Camboriú, deveria ser bem melhor, ter escolas exemplares e nem deveria 

precisar de escolas particulares. O que é forte mesmo em Balneário, se 
me perguntarem, é a rede de educação básica particular! 

 

IC – Atualmente há várias Instituições de Ensino Superior na 

cidade, com qualidade e diversidade de cursos 

 

DSC - Com relação às instituições de ensino superior eu acho que a gente 

está bem, temos a   Univali, a Avantis, a Udesc e a Sociesc. A Avantis está 

crescendo bastante, eu acho que é um processo natural de crescimento, 
acho que está sendo bem visto pela população. Eu acho que Balneário 

Camboriú antes era uma cidade dormitório, pois os alunos iam estudar 
em Itajaí e dormiam aqui, agora é o inverso. Sim, eu percebo essa 

qualidade até em função da demanda pela quantidade do ensino superior, 

muitos cursos, tem muita gente que vem de fora estudar e não quer ir 
embora, acaba ficando aqui, montando o seu comércio aqui. Como está 

aumentando tanto a quantidade de cursos aqui, percebe-se que tem 
demanda, pois se não houvesse, não teria tanta oferta. Em termos de 

ensino superior nós temos em Balneário Camboriú somente instituições 

particulares, nós temos a Univali que é muito boa, nós temos a Avantis 
que agora se inseriu em Itapema, está sendo fantástico, além de outras já 

citadas, a maioria desbancando alguns cursos da Univali, investimento 

muito pesado, a Avantis assim, tem surpreendido à todos e daí tem a 
Unisociesc, tem a Udesc no centro de Balneário Camboriú. As 

universidades particulares são boas e tem uma qualidade de ensino muito 
boa. De modo geral, eu acho que as Universidades (IES) são boas 

 

IC – O ensino privado em Balneário Camboriú é de excelente 

qualidade 

 

DSC - Eu vejo que as escolas públicas são péssimas, mas as particulares 

estão investindo bastante, agora temos o Bom Jesus, o Salesiano, o 

Unificado, são muito boas. Todas têm reconhecimento, passam bem no 
vestibular, todas já são praticamente cem por cento bilíngue, se houver, 

uma ou duas que não são. As escolas particulares aqui são extremamente 

maravilhosas. Cada vez mais estão chegando escolas mais modernas. 

 



556 
 

IC – De forma geral, a educação de todos os níveis é de qualidade 

em Balneário Camboriú 

 

DSC - Na parte da educação, Balneário Camboriú está bem servida. A 

própria cidade traz cursos de aperfeiçoamento, até para um repositor, 
expositor, hoje tem bastante curso para as pessoas se qualificarem, sem 

ter um alto custo e às vezes até de graça, como o Sine, o Sesc, e até a 
própria prefeitura, desde as crianças, eles trazem o inglês, o xadrez, 

formas de aprendizados que trabalham a inteligência. A cidade tem 

bastante suporte e para quem se interessa melhor ainda. Percebo que a 

educação está agregando valor também a Balneário Camboriú. 

 

IC – Uma grande parcela dos residentes de Balneário Camboriú são 

pessoas aposentadas, bem estabelecidas financeiramente 

 

DSC - Na parte central de Balneário Camboriú, a grande parcela dos 

moradores são pessoas já estabelecidas, aposentadas, a grande maioria, 

então essa questão de educação já está inserida neles. 
 

DOMÍNIO: VIDA INTELIGENTE (Questão 10) 

 

A décima questão buscou identificar se o turismo no município é 

desenvolvido com base na sustentabilidade. Ainda na mesma questão, sob 

a ótica dos entrevistados, foi indagado o que eles destacam de inovação e 

de retrocesso na cidade de Balneário Camboriú, de forma atemporal. As 

ICs e DSCs são apresentadas a seguir: 

 

IC – Parcialmente, em relação aos aspectos de ocupação urbana e 

infraestrutura de suporte, ainda não é sustentável 

 

DSC - Já foi. Considerando todos os pequenos aspectos da ocupação 
turística dos resíduos que o turismo produz sobre o meio ambiente, 

precisaria melhorar bastante. Não é sustentável. A quantidade de pessoas 
que vem para a temporada, o trânsito, estacionamento, toda a questão de 

água, nunca que pode ser sustentável. Se pensar em sustentabilidade 

tanto no sentido ambiental como humano ainda falta muito para o 
turismo ser assim. Não! Eu acho que eles realmente querem construir 

esses espigões, essas grandes estruturas, para atrair o turista rico para 

colocar dinheiro aqui, só que a parte sustentável fica para trás. 
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IC – Sim, sustentável, mas apenas do ponto de vista econômico 

 

DSC - O turismo sempre é bem-vindo, é sustentável no sentido de agregar 

valores, pois ele acaba potencializando o comércio, os restaurantes, a 

própria hotelaria que aqui em Balneário Camboriú é uma referência, por 
esse lado é sustentável. Do ponto de vista econômico com certeza, do 

ponto de vista das pessoas felizes também é, porque a cidade é referência 
em qualidade de vida no Brasil e, do ponto de vista ambiental, não, nem 

o social, temos o IDH pequeno, porém com duas realidades bem distintas, 

se você pegar o central e os bairros são diferentes, duas realidades. 

 

IC – Balneário Camboriú apresenta como inovação (...) 

especialmente as melhorias na infraestrutura para a mobilidade 

urbana 

 

DSC - Inovação é ... conseguiram fazer de um pequeno município uma 

grande cidade, município pequeno que não tem área rural, e não tem 

tantos atrativos para tentar buscar uma outra fonte de renda, por isso é 
elogiável, só que fizeram de um jeito também, mercenário, vamos 

construir e vamos apertar todo mundo. Houve melhorias na cidade em 
relação à mobilidade urbana, com a acessibilidade, a segurança também 

tem melhorado bastante na criação de ciclovias, ciclofaixas a travessia 

elevada, o lançamento dos binários.... Inovação foi também a 
implantação dos totens, por exemplo, que cuida muito mais da segurança 

pública, da segurança da cidade, a questão dos lixeiros sustentáveis que 

é inovador, achei bem legal essa ideia.  Com os totens fica bem mais fácil 
de identificar os vândalos. Inovação, eu acho o resgate um pouco da 

natureza, as restingas, investimento em áreas públicas. Inovação é o 
engordamento da faixa de areia da praia, os novos investimentos como o 

BC Pórtico, a roda gigante (...) empreendimentos da iniciativa privada 

que vão levar Balneário Camboriú para outro patamar, são grandes 
investidores e investimentos, porque público tem! A parte da inovação, 

nesse caso, visa o lucro. Inovação é a preocupação constante com novas 
alternativas, até por ser uma cidade turística. 

 

IC – Balneário Camboriú apresenta como retrocesso (...) 

especialmente a urbanização desenfreada e a verticalização na orla 

 

DSC - Retrocesso seria a urbanização desenfreada. O retrocesso é a 

verticalização. De retrocesso, antes a gente tinha mais policiais nas ruas 

e também mais fiscalização na época de temporada. Retrocesso, eu acho 
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que é o olhar lá fora o que deu errado e tentar fazer aqui, tipo assim, eles 

foram para outros lugares e trouxeram algo que deu errado, mas se deu 
errado lá fora ... ah!, mas aqui vai dar certo, ou seja, eles trouxeram um 

modelo errado. De retrocesso é o saneamento básico, isso aí é um 

pecado, um absurdo. Balneário Camboriú é saneado, mas ainda é 
arcaico, no verão a cidade sofre, com a decantação e o fedor. O 

retrocesso é a continuidade das construções desenfreadas, da criação dos 
grandes prédios, das grandes torres, isso para mim é um retrocesso, isso 

me preocupa, eu estou há trinta anos em Balneário Camboriú e há 30 

anos nós não tínhamos essa realidade. Retrocesso é... tudo tem um limite, 

e aqui eu acho que extrapolou, já está no limite. Seria então o limite, e 

quando você começa a perceber que já está saturado, e se todas as 

pessoas que possuem residência aqui resolvessem se mudar 
permanentemente, seria o caos, então isso é um indicativo que já está 

retrocedendo se acontecer isso aí. 
 

IC – Experiências não exitosas / limitadas 

 

DSC - Tem muita coisa que poderia se fazer com pouco dinheiro e boa 

vontade! A questão do transporte público é muito ruim, quantos turistas 
argentinos vem para cá e perguntam onde é a praia, e o bondindinho não 

passa aqui (Praia dos Amores), só ali no centro. São pequenas coisas que 

possuem um peso muito grande. Aquela praça Almirante Tamandaré não 
tem um verde e aquela outra de dentro é uma coisa seca (Praça da 

Bíblia). A gente sempre pensa que o turismo seria altamente sustentável 

quando fosse em todas as épocas do ano, nesse caso, eu acho que o centro 
de eventos melhoraria um pouco, pelo menos o fluxo de pessoas, a 

sazonalidade. A gente tem problemas de educação no trânsito, as pessoas 
não querem parar na faixa, estão sempre com pressa, acabam que 

trazendo a falta de educação. Assim como os ônibus de turismo, não 

deveriam circular no centro da cidade, na avenida Brasil por decreto, 
não deveria de jeito nenhum! Eles não pensam nisso, nunca teve nada a 

respeito, e já seria necessário (capacidade de carga turística). Nunca 
conseguiram arrumar essa parte, ou melhor, nunca houve essa 

preocupação. 

 
IC – Não há inovação em Balneário Camboriú 

 

DSC - Eu não vejo inovação em Balneário Camboriú, nada de inovador. 

De inovação que eu vejo, não tem, somente as belezas naturais. Fizeram 
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os molhes ... não vejo algo inovador. Inovação? Não dá para ver muita 

coisa! 
 

IC – Sim, a cidade é sustentável! 

 

DSC - Eu acredito que é sustentável. Ela é sustentável. Sim, Balneário 

Camboriú não depende mais só do verão e do turista. É sustentável sim. 
É sustentável!! 

 

IC – Não há retrocesso em Balneário Camboriú 

 

DSC - De retrocesso, não lembrei nenhum! 

 

IC – Em relação à sustentabilidade humana, não! Além da 

desigualdade social ser grande, a solidão das pessoas é percebida 

por meio de casos pontuais, como a depressão 

 

DSC - Balneário Camboriú tem um defeito muito grande, é muito difícil 
você criar laços, é uma relação de interesse e, as pessoas vem de fora e 

acham o lugar lindo e vem para cá! Só que elas não conseguem fazer 
amizade aqui, elas se isolam, ficam sozinhas, há uma quantidade enorme 

de depressão. No ano passado tivemos uma quantidade de 22 suicídios, 

cada um por si, não conhecem nem o seu próprio vizinho. Eu vejo as 
pessoas muito sozinhas. Sobre o aspecto social é bem desigual, é uma 

desigualdade muito grande, gritante, pois tem pessoas que compram 

apartamentos de doze milhões enquanto tem moradores que não tem onde 
morar. Oura questão neste sentido, é quando você coloca em uma cidade 

de 90 mil habitantes 600 mil pessoas em uma virada de ano, isso não é 
sustentável em nenhum dos aspectos. Pode até ser que o comércio tenha 

muita lucratividade, mas o prejuízo disso para a humanização é bem 

maior do que o lucro. Mas essa questão a cidade não se preocupa, o que 
se visa é o lucro! 

 

DOMÍNIO: PESSOAS INTELIGENTES (Questão 11) 

 

A décima primeira questão indaga aos entrevistados sobre a 

participação popular nos assuntos de interesse da comunidade, se 

realmente são respeitadas e acatadas pela gestão pública.  Na mesma, 

questiona-se se algum deles faz parte de algum conselho da cidade.  

As ICs e DSCs referentes a pergunta 11 são apresentadas a seguir: 

 



560 
 

IC – Parcialmente. As reuniões relativas às audiências públicas 

parecem privilegiar grupos de interesses, especialmente no tocante 

ao aspecto econômico da cidade 

 

DSC - Parcialmente. Parece-me que são para grupos de interesses. Se eu 
tenho o meu interesse, eu vou na reunião porque ninguém vai na reunião 

para colaborar ou tentar agregar, o comerciante vai lá porque ele quer 
o estacionamento rotativo, porque fica na frente do comércio dele.  As 

reuniões realizadas são de interesse puramente econômicas. Se as 

decisões ali tomadas virassem ações seria excelente, porque muitas vezes 

eu observo que a participação da comunidade é meio ‘um faz de conta’, 

é um círculo montado e parece que tudo se encaminha para sair do jeito 

que eles (os maiores interessados) querem, então não me parece algo 
sério. 

 

IC – As audiências públicas são publicizadas, porém a participação 

da comunidade ainda é muito incipiente 

 

DSC - Eles fazem chamadas públicas para que as pessoas possam 

discutir e, as pessoas reclamam que não tem espaço, só que elas não vão, 
eu vejo muita seção pública que é importante para discutirem uma série 

de coisas da cidade, elas aparecem na hora de criticar, mas na hora de 

discutir elas não vão, essas reuniões são divulgadas, existe ampla mídia. 
A população reclama, mas não busca os seus direitos e não busca se 

informar. Ele não vai, ele só vai quando toca no interesse dele. A gente 

costuma escutar, falar um pouco, mas não tenho acompanhado a câmara 
de vereadores, e um dos grandes problemas de Balneário Camboriú é a 

população não estar nem aí. Hoje a nossa sociedade vive em um 
marasmo. Poucas pessoas frequentam, eu inclusive sou um que nunca 

vou. Eu não vejo em Balneário Camboriú a mobilização das pessoas para 

buscar o que elas querem. Eu vejo acomodação nelas, esperando que o 
poder público municipal diga - vou fazer isso porque para vocês é o 

principal. Muitos não sabem quem são os vereadores e nem onde fica a 
Câmara dos Vereadores. Raramente alguém se manifesta por um assunto 

polêmico!! 

 

IC – Não, não faço parte de nenhum Conselho de Classe 

 

DSC - Não faço parte de nenhum conselho e não quero fazer. Fazer parte, 

não. Não faço parte de nenhum conselho. 
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IC – A participação da comunidade nas audiências públicas é muito 

positiva e participativa, sendo muitas vezes, acatada sua decisão 

 

DSC - Sim, existem várias reuniões abertas ao público. O povo é bem 

participativo, são aquelas pessoas que sempre moraram aqui, então eles 
querem participar. A própria população, ela se sente parte integrante. 

Eles têm participado bastante, a gestão pública está lembrando bem e 
escutando também, com reuniões periódicas. Quando você toma uma 

decisão pensando na maior parte do coletivo, vai ser aceita com mais 

facilidade e, por exemplo, essa mudança do estacionamento na orla foi 

com base na opinião da população, mesmo que isso tenha desagradado 

os lojistas e os comerciantes. Eu acho que o pessoal tem interesse em 

participar, o pessoal vai nas rádios, até as próprias rádios daqui 
entrevistam sempre os vereadores questionando, pegando no pé, e entra 

no ar com o pessoal reclamando ao vivo. Aí já vai lá e liga para um 
vereador, isso acaba que, aproxima mais as pessoas da gestão pública. 

Os líderes de bairros frequentam sempre as audiências.  

 

IC – Sim, faço parte de Conselhos e Associações 

 

DSC - Faço parte da Associação dos Moradores da Praia dos Amores. 

Há conselhos municipais em que vários participam, mas acho que muitas 

pessoas não se preocupam muito com isso. Já fiz parte do Conselho de 
Camboriú, do Conselho de Educação. Já participei sim, geralmente nós 

somos convidados como representante do Instituto Federal – Campus 

Camboriú. 
 

IC – A Câmara de Vereadores é o local de discussão da comunidade 

com relação às políticas públicas da cidade 

 

DSC - Eu acredito que a Câmara de Vereadores seja um ponto de 
discussão da comunidade com relação às políticas públicas. 

 

DOMÍNIO: PESSOAS INTELIGENTES (Questão 12) 

 

A questão décima segunda faz menção aos ODS da ONU, em 
especial ao item 11, que se refere às cidades e comunidades sustentáveis.   

Transcreve-se a pergunta literal: - O item 11.7 da Agenda 2030 da ONU 

diz que: “Até o ano de 2030, os governos devem proporcionar o acesso 

universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, 

particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas 



562 
 

com deficiência (2015, p. 30). Por meio de sua observação ao 

experienciar a cidade, Balneário Camboriú segue, não segue ou está 

seguindo esta meta? As ICs e DSCs originados foram os seguintes: 

 

IC – Sim, Balneário Camboriú está seguindo esta meta 

 

DSC - Ela tenta buscar, mas seguir..., seguir ...não, mas está buscando 
sim. Eu acho que está seguindo essa meta. A gestão pública está se 

incluindo na questão de espaços públicos seguros, acessíveis..., 

principalmente para crianças, eles estão focando bastante nas crianças. 

Ainda falta muito, mas eu vejo que está buscando essa meta sim! Está 

tentando seguir esta meta. Balneário Camboriú, com relação à 

acessibilidade está tentando, está tentando porque tem muitas falhas, 
como as calçadas por exemplo, um lado da calçada tem e outro lado não 

tem. Balneário Camboriú então tem uma população de idosos muito 
grande, a cidade está acordando para isso. Balneário Camboriú está 

seguindo, os espaços verdes serão criados na orla marítima, é um projeto 

magnífico, muito reflorestamento à nível do que a cidade precisa. 
Balneário está seguindo está meta. 

 

IC – Não, Balneário Camboriú não segue esta meta 

 

DSC - Balneário não tem espaço verde, eles não seguem, acho que não 
seguem. Os parques estão um pouco abandonados, eu acho que poderia 

ser melhor cuidado. O que falta é a profissionalização das pessoas que 

estão trabalhando com a acessibilidade. Um cadeirante hoje em 
Balneário Camboriú, eu acho que nem na parte central não consegue 

caminhar e, não é por falta de plataforma elevatória porque nós temos, 
por exemplo as rampas que descem e onde a rampa desce a faixa de 

pedestre é cinco metros pra lá e onde a pessoa desce tem que andar na 

rua para chegar na faixa, ou seja, não tem uma sintonia nisso. 
Infelizmente não segue. Na política não há parcerias entre os municípios, 

neste caso em Balneário Camboriú e Camboriú. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS (Questão 13) 

 
As duas últimas questões do roteiro de entrevista, nomeadas de 

considerações finais, objetivaram captar dos entrevistados ideias e 

possíveis soluções de melhorias para os espaços públicos da cidade de 

Balneário Camboriú. Estas perguntas instigaram-nos a ‘pensar’ formas de 
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cocriações de soluções urbanas para os problemas citados, por eles 

mesmos. As respostas foram as seguintes: 

 

IC – Em primeiro plano, frear a construção civil na cidade 

 

DSC - Primeira coisa, tentar frear um pouco essa construção, eu acho 

que a construção civil chegou no seu ápice. Buscar uma outra fonte de 
renda, um outro atrativo para o município, eu acho que não se pode 

depender apenas da construção civil. Ainda existem espaços verdes, mas 

eles estão sendo usados para a construção de prédios. Então, se havia 

um espaço e você vai lá, percebe que já existe um prédio em cima “dele”. 

 

IC – Reordenamento da malha viária, cicloviária e conscientização 

sobre os benefícios do ‘caminhar’ para as pessoas e para a cidade 

 

DSC - Reordenamento da malha viária, implantar o sistema binário. Por 

exemplo, existem ruas no centro que são mão dupla, com local para 

estacionamento dos dois lados, logo são dois carros estacionados (direita 
e esquerda), e tu não consegues trafegar pela rua. Buscar também os 

meios de transporte coletivo, arrumar os ônibus, incentivar que se usem. 
As ruas poderiam ser bem mais cuidadas, com trabalho de tampar os 

buracos, por exemplo. A minha própria rua não tem acessibilidade, eu 

tenho piso podotátil o tempo todo nas calçadas, mas que acaba em uma 
árvore, tem saídas para cadeirantes que acabam em bueiros. Eu acho que 

melhoraria também, as ciclovias, eu focaria mais nisso, porque está 

ficando cada vez pior, a gente não está tendo controle, cada família tem 
quatro carros e os prédios tem muitas vagas de garagens para vários 

carros e até para suas visitas. Eu focaria mais nessa questão dos 
benefícios do ‘caminhar’, ‘deixe o seu carro em casa’, ‘vamos andar de 

bicicleta’, ou seja, na conscientização das pessoas,  principalmente 

porque Balneário Camboriú é uma cidade pequena e plana, tu não tem 
uma subida, isso facilita o trânsito de pedestres, tem bastante faixa de 

segurança, sinaleiras, eu acho até que esta conscientização poderia ser 
colocada em prática imediatamente. 

 

IC – Implementar um plano estratégico integrado acerca de todas as 

variáveis citadas nesta pesquisa, a fim de prospectar uma cidade 

moderna, mais humana e com menos concreto 

 

DSC - Construir um plano estratégico e integrado, a longo prazo, para o 

desenvolvimento da cidade, que contemplasse todas essas variáveis de 
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uma maneira integrada. Ter-se uma visão moderna da cidade, não uma 

cidade dominada pelo concreto, mas sim, pela vida inteligente, uma 
cidade voltada para o futuro e não pelo passado, mas pelo interesse 

privado e não pelo interesse público. 

 

IC – Investir, revitalizar, arborizar e manter as praças existentes da 

cidade, como outros espaços públicos de convivência social 

 

DSC - Espaços verdes são mais complicados aqui (...) mas existem outras 

alternativas. Promover parceria com os foodtrucks, implantar parques 

para as crianças.  Promover uma cultura de bem-estar... então isso não 

é um espaço verde, mas é um espaço de entretenimento e a nossa vida 

precisa também desses momentos. 
 

IC – Balneário Camboriú não há o que melhorar, é uma cidade 

completa em qualidade de vida 

 

DSC - Mas eu acho que não tem o que melhorar em Balneário Camboriú, 
tirando o engordamento da praia, Balneário já é uma cidade completa 

em termos de qualidade de vida. Eu amo morar em Balneário, porque eu 
moro no centro, eu tenho praça, eu tenho parque, eu tenho praia, tudo 

limpo, cuidado, tudo mantido o tempo todo. 

 

IC – Promover a participação efetiva das associações de bairros nas 

ações prioritárias de planejamento urbano 

 

DSC - Eu conversaria com as associações de moradores. Por exemplo, 

eu vou chegar aqui na Vila Real, na Associação de Moradores, na 
Assembleia da Associação, e questionar - quais são os planos do bairro 

de vocês? É rua, ciclofaixa? Quais são as prioridades? Vamos trabalhar 

nessas prioridades e vamos resolver. Acessibilidade? Legal! Vamos 
pegar um trecho e vamos até o final. Eu organizaria a sociedade civil 

para trabalhar junto comigo, não olharia para a gestão e, sim para os 
bairros, olharia para as praias agrestes e não deixaria chegar onde 

chegou a nossa praia central. Nós temos lugares legais na orla da central 

para sentar e passear, então eu como gestor elevaria esta qualidade e 
beleza para todos os nossos outros bairros. Nós temos bairros, como o 

da Vila Real, se você andar não vai encontrar um parque, um local para 

passear com seu filho, para sentar, brincar. Muitas vezes se encontra, 

mas ele não está sendo mantido em condições de uso e segurança. Falta 

a prefeitura ouvir os moradores, organizar os moradores, a gestão 
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pública fica tentando adivinhar o que os moradores pensam e nem sempre 

é o que a gestão pensa. A gestão precisa ter a visão do todo, e do que é o 
mais urgente para todas as pessoas!! 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS (Questão 14) 

 

Finalmente, ao término da entrevista, foi perguntado aos 

entrevistados se eles consideram Balneário Camboriú uma cidade 

humana, e inteligente. Cabe ressaltar que esta pergunta gerou bastante 

reflexão por parte deles.  As ICs e DSCs foram, as seguintes: 

 

IC – Sim, humana porque temos qualidade de vida e segurança 

 

DSC - Eu acho humana porque tem qualidade de vida. Você sempre vê 

gente, vê movimento, tem aquele contato com as pessoas, nós temos esse 
lado. Além disso, hoje tu não precisas sair de Balneário Camboriú para 

nada, tu tens tudo aqui, eu não preciso ir à Itajaí, não preciso ir à 

Florianópolis, é uma qualidade de vida, tu tens aqui, é humana, as 
pessoas se respeitam. É humana de se viver. Humana é pela segurança 

que ela nos proporciona, ela é muito segura, o teu bem-estar é a 
segurança. No centro da cidade é mais humanizada, temos lazer, cultura, 

academia ao ar livre, então a nossa parte central você tem condições de 

viver. Humana, sim, no sentido que eu percebo que ainda existe uma 
satisfação, eu por exemplo, sou um morador de Balneário Camboriú que 

sou satisfeito, me sinto feliz em morar aqui, me sinto acolhido, me sinto 

bem, já morei em outros lugares, mas gosto daqui mesmo sabendo de tudo 
que tem aqui, trânsito infernal, horas em fila de supermercados ... mesmo 

assim, ela proporciona tudo de bom, vai para o interpraias, vai de 
bicicleta, pode caminhar, tem uma vista linda. 

 

IC – Não é humana, pois a cidade se preocupa apenas com o viés 

econômico. Eu defino como uma falsa qualidade de vida! 

 

DSC - Ao contrário, eu acho que nós somos uma cidade capitalista, os 

nossos gestores são capitalistas, ela foca na questão comercial, em bares, 

tu vais em qualquer lugar e encontra qualquer coisa, mas tudo gira no 
comercial, em torno de interesses e eu acho isso uma falsa qualidade de 

vida! O município só vê o aspecto econômico, não vê uma outra forma de 

agregar ao bem-estar da sociedade. A cidade é segregada, por exemplo, 

a segurança no centro é uma coisa e nos bairros é outra. É uma cidade 

desigual. Humana? ... Hoje mesmo uma mulher se jogou de um edifício 
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na Avenida Atlântica, se suicidou, acho que é porque é uma cidade 

pesada, aqui é como uma Las Vegas, você tem tudo, e ao mesmo tempo 
não tem nada. A pessoa que não tem uma estrutura emocional forte ela 

se afunda aqui. 

 

IC – Balneário Camboriú não é uma cidade inteligente, falta 

conhecimento 

 

DSC - Inteligente, não é também, porque ela poderia explorar muitas 

outras coisas. Eu não acho que seja uma cidade inteligente. Eles estão 

pensando em futuro, enriquecimento, construções, mas não estão 

pensando na cidade de Balneário Camboriú, em sua população, nas 

pessoas que moram aqui e no que vai acontecer com a gente. Inteligente, 
falta muito para ser. Inteligente, falta, fizeram a quarta avenida e tiveram 

que refazer tudo porque inundou, fizeram as calçadas e não tem o 
rebaixamento adequado, falta uma fiscalização por parte do órgão 

competente, alguém que saiba fazer, que tenha conhecimento. 

 

IC – Balneário Camboriú está tentando se humanizar, 

especialmente no aspecto de segurança e acessibilidade 

 

DSC - Ela até tenta ser humana, pelo esforço da polícia militar, a guarda 

municipal, estão conseguindo muita coisa, há uma preocupação para 
isso. Não que seja totalmente humana, mas melhorou bastante, eu diria 

um parcialmente. Tem sido humanizada ao longo dos anos, com essas 

características para as pessoas, de trazer acessibilidade e segurança e 
tudo o mais. Ela está em um processo de vir a ser, mas ainda não é. 

 

IC – Sim, Balneário Camboriú pode ser considerada inteligente 

 

DSC - Ela é inteligente, mas tem muito para melhorar, tem muito para 
ser inteligente porque a tecnologia ainda não chegou totalmente ao 

Brasil, vamos dizer assim. No geral, eu acredito que sim. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS (Questão 14.1) 

 

Ao término da entrevista, solicitou-se ao entrevistado, que definisse em 

apenas uma palavra, a cidade de Balneário Camboriú (SC), como meio de 

conhecer sua mais íntima relação com a cidade, seu verdadeiro sentimento 

acerca da cidade.  
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1. Acolhedora 

2. Promissora 

3. Lar 

4. Vida 

5. Minha casa 

6. Maravilhosa 

7. Desigual 

8. Legal 

9. Maravilhosa 

 

 

8.2.2 Discurso dos atores relevantes – visitantes habitués 

 

8.2.2.1 Perfil dos visitantes habitués entrevistados na cidade de Balneário 

Camboriú (SC) 

 

O grupo amostral referente aos visitantes habitués visa identificar 

sua relação e comportamento com os espaços públicos da cidade, partindo 

do princípio de que a cidade turística traz (ou deve trazer) motivações para 

a fruição do lazer e do bem-estar das pessoas. Seguindo o mesmo método 

de amostragem para os residentes permanentes, os visitantes habitués 

foram escolhidos por conveniência, (por meio de contato da rede de 

apoio), tendo como principal foco o grau de instrução (nível superior) e 

tempo de conhecimento ou vivência na cidade. Como de praxe, a 

profissão do informante é destaque no quadro de perfil. O Quadro 15, 

apresenta o perfil do grupo amostral. 
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Quadro 15 – Perfil dos atores relevantes – Grupo Visitantes Habitués 

(Balneário Camboriú - SC) 
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8.2.2.2 Discursos do Sujeito Coletivo dos visitantes habitués 

entrevistados na cidade de Balneário Camboriú (SC). 

 

Como já esclarecido, as ICs e os DSCs são apresentados, em sua 

forma literal (codificados)128, na respectiva ordem das questões elencadas 

no roteiro de entrevista, nesta seção ‘Visitantes Habitués.  

 

QUESTÕES ELEMENTARES (Questão 1) 

 

Para os visitantes da cidade, o processo de geração de empatia e 

inserção na entrevista se deu por meio de questões elementares também, 

que notadamente os aproximam da “cidade propiciando sua leitura como 

um observador”. A primeira questão indagou-os: - tempo em que 

frequenta a cidade; se possui segunda-residência e, qual o principal 

motivo em escolher Balneário Camboriú para veranear ou passar 

férias? 

 

IC – Tempo médio em que as pessoas frequentam a cidade de 

Balneário Camboriú como visitantes habitués 

 

DSC - Eu visito Balneário Camboriú desde criança, mas era esporádico. 

Desde 1967, há 51 anos. Há 15 anos. Desde 1998, 20 anos. Há 25 anos. 

Há 40 anos. Desde 1978, há 40 anos. Aproximadamente 25 anos. Em 
média, há 30 anos. 

 

IC – Entrevistados que apresentam ou não a segunda-residência 

 

DSC - Quatro entrevistados têm apartamento (segunda-residência), e 
quatro não tem. 

 

IC – Motivos de escolha por Balneário Camboriú como cidade 

turística de sol e mar 

 

DSC - Eu gosto muito da cidade, onde eu moraria com certeza! Balneário 

é bastante atrativa, você pode sair à noite e durante o dia, pode ver 

bastante gente. Se você resolve sair meia-noite é movimentada. Tem 

                                                 
128 Codificados, ou seja, a entrevista realizada face a face, gravada em áudio, 

transcrita em texto, metodologicamente formatada por meio do método 

Discurso do Sujeito Coletivo DSC), segundo os preceitos de Lefèvre e Levèfre 

(2005). 
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bastante gente na rua, e muitas pessoas escolheram viver aqui depois da 

aposentadoria, pela qualidade de vida, tem muitos atrativos, é bonita, 
aconchegante. As praias são lindas, mas com relação à mobilidade 

urbana, ir para outras praias é mais difícil, e em Balneário dá para ir a 

pé porque é mais perto, mais rápido, na Praia Central. O principal que 
me motiva é não precisar usar o carro, só para a chegada e saída da 

cidade, faço tudo caminhando, como farmácia, padaria, isso foi um dos 
principais pontos da escolha da cidade. A proximidade de Blumenau, que 

é a cidade onde moro atualmente, a qualidade de vida sob o aspecto que 

é uma cidade com muita opção gastronômica, de lazer, passeios e 

também a proximidade por ser uma cidade de praia com as praias 

próximas das residências facilita também quem gosta de caminhar na 

praia e quem gosta de aproveitar a natureza. O mar o que me leva lá, a 
ilha que é mágica, já fiz um passeio de barco em volta da ilha. Eu fico lá 

sentada e olhando ela... Pela orla também tenho paixão. Um dos 
principais motivos é a cidade em si, com as suas belezas naturais, a 

hospitalidade das pessoas e o carinho que a gente tem pela cidade, 

porque há muitos anos atrás eu já residi aqui em Balneário Camboriú. E 
também, pela facilidade de deslocamento, como o acesso se dá pela BR 

101, hoje fica bem mais fácil se deslocar e, também, por ser uma cidade 
litorânea você está mais tranquilo e se sente bem. 

 

QUESTÕES ELEMENTARES (Questão 2) 

 

A segunda questão elementar, buscou reconhecer quais são os 

principais elementos de referência(s) para os visitantes entrevistados. 

Seguindo a mesma metodologia dos demais grupos, listou-se alguns 

elementos e construiu-se um gráfico (Gráfico 17) para ilustrá-los, seguido 

das ICs e DSCs: 
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Gráfico 17 – Elementos de referência citados pelos visitantes habitués de 

Balneário Camboriú (SC). 

 
 Fonte: Autora, 2019. 

 

IC – Há muita satisfação pela cidade por parte dos visitantes do 

Mercosul 

 

DSC - Passei esse verão uns dias lá em Balneário Camboriú, e a 

quantidade de turistas Argentinos, Paraguaios e Uruguaios era grande, 
muita gente mesmo... e nós víamos a alegria de todos de estarem lá na 

cidade. 
 

IC – A urbanização da cidade está aquém 

 

DSC - A urbanização teria que melhorar mais. 

 

IC – Balneário Camboriú é uma cidade propícia à caminhabilidade 

 

DSC - A caminhada, tem a parte norte da cidade que é muito legal, espero 
que não desapareça...O caminhar em meio à natureza, as pessoas ficam 

sorrindo, os grupos que jogam, o sonho de todo Lajeado é de vir para 

Balneário Camboriú. A qualidade de vida traz uma paz interior, os 
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Os espaços públicos de…

A segurança pública

O clima, a paisagem, a geografia.

As pessoas (simpatia, empatia,…

A integração com o ambiente natural.

Os eventos promovidos pela cidade.

Elementos de referência citado(s) para a permanência 

do visitante habitué no espaço público da cidade de 

Balneário Camboriú (SC)



572 
 

restaurantes são bons, mas os espaços de convivência de Balneário 

Camboriú eu diria que são: o principal é o calçadão e as ruas comerciais. 
 

IC – A sustentabilidade ambiental tem sido negligenciada, 

especialmente no espaço da orla marítima 

 

DSC - O espaço da orla da praia está deixando a desejar, a natureza 
começa a desaparecer e existem muitas formas que eles vem se utilizando, 

o próprio município, por meio do poder público, junto ao poder privado, 

fazem desaparecer aquela parte de sustentabilidade ambiental de vida 

onde nós hoje precisamos muito, e se não pensarem em uma forma de 

mudar isso as pessoas vão embora. O setor privado quer os seus ganhos, 

mas ele não vê até onde vai esses ganhos, a cidade está pedra sobre 
pedra. E o verde? Se continuar assim eu vou ver se não volto mais para 

cá. Primeiro, não se caracteriza por ser uma cidade que tenha parques 
ou praças. Ela canaliza muito para o entorno da praia central, e as 

demais praias são procuradas por terem menos movimento. 

 

IC – Em Balneário Camboriú, a densidade demográfica cresceu 

além do limite 

 

DSC - Eu, na minha infância quando eu ia para lá, era uma praia 

considerada com poucas pessoas, tinham poucos habitantes. Hoje, o 
número elevado de altíssimos edifícios, a população cresceu muito e é 

muito grande, é uma população que não é só aqui de Santa Catarina, vem 

de outros Estados, de outros países também. Então assim, com o número 
elevado de pessoas que chegaram à cidade, deixa um pouco a desejar a 

segurança pública. Existe em Balneário Camboriú um lugar muito bonito 
em que eu vou sempre ali, com corredores e muitos barzinhos, chamado 

Galeria San Miguel, e para sair do apartamento até chegar ali, a gente 

encontra na rua muitas pessoas que a gente até não gostaria de 
encontrar, quer dizer, nunca aconteceu nada... eles não fazem nada, mas 

causa uma certa insegurança. 
 

IC – A segurança na cidade está a contento 

 

DSC - Ali pelo centro da cidade tem bastante segurança, aqueles tótens 

que eles colocaram fala com as pessoas, eu estava indo para a missa e 

ele chamou a atenção de uma pessoa que atravessou a faixa com o sinal 

aberto. A gente sai à noite sem medo nenhum, claro tem que cuidar, mas 

é seguro. 
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DOMÍNIO: MEIO AMBIENTE INTELIGENTE (Questão 1) 

 

A primeira questão objetivou conhecer a opinião dos visitantes 

sobre a orla marítima urbana da cidade de Balneário Camboriú, no caso, 

referente a Praia Central.  Igualmente como nas demais entrevistas, 

elencou-se elementos para facilitar a avaliação, sendo possível ilustrar por 

meio do Gráfico 18, seguido das ICs e DSCs: 

 

 

 

 

 

 
  



574 
 

Gráfico 18 – Avaliação da orla marítima urbana da cidade de Balneário 

Camboriú sob a percepção de seus residentes permanentes. 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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IC – Na Praia Central não existe mais vegetação de restinga 

 

DSC - Eu acho uma das orlas mais bonitas da região, porém não existe 

mais nada de vegetação costeira e restinga. É prejudicada 

principalmente a Praia Central que já tem poucas árvores e não tem 
restinga, a fixa de areia já está pequena, ela é constantemente invadida 

por algas, a cor da água, a qualidade não é boa. 
 

IC – A infraestrutura urbana da orla é boa, bem cuidada, apesar de 

os banheiros nos quiosques não agradarem a todos 

 

DSC - Comparando com outras cidades, a orla é muito bem cuidada, é 

tudo muito limpo, não vi banco quebrado, é bem mantido. Isso desperta 
bastante a atenção porque lá a prefeitura é muito empenhada, você está 

andando ali na frente, as pessoas estão varrendo e os canteiros bem 
arrumados. Tem bastante pracinhas na orla. Isso tudo é bem cuidado e o 

pessoal da limpeza está o tempo todo alerta. Anexo aos quiosques, esse 

ano de 2018, eles fizeram os sanitários de alvenaria e creio que deve ter 
sido uma exigência da vigilância sanitária, porque eles estão novos e bem 

conservados em matéria de limpeza, e tem chuveiros, bancos, rampas de 
acesso. Percebo rampas em todos os lugares e também escadas. Tem 

aquelas lixeiras na areia, e quando a maré alta traz aquelas algas, é tudo 

recolhido. Só nos quiosques, em relação aos sanitários, isso é uma coisa 
que ficou a desejar, pois ainda cobram, eu acho que deveria ser uma 

coisa pública, poder-se-ia cobrar para manter a higiene, se cobrasse uns 

50 centavos. Isso eu acho que peca um pouco, a gente tem que usar os 
sanitários dos quiosques, e é bem complicado, essa parte teria que dar 

uma boa melhorada, ali a maioria nem cobra, mas é bem crítico, 
precário. 

 

IC – A ciclovia e ciclofaixa da Avenida Atlântica não comportam 

mais a demanda de usuários 

 

DSC - Hoje já tem uma infraestrutura um pouquinho melhor, mas ela fica 

a desejar, existem bancos, chuveiros, mas a calçada em si é muito estreita 

e as pessoas estão ali caminhando. Tem ali o espaço para correr e andar 
de bicicleta, além de ser estreito, você tem que ter um cuidado enorme 

para não ser atropelado por uma bicicleta, e tem também junto skate, 

patins, e tudo em uma velocidade enorme. Eu gostaria muito de caminhar 

ali, mas não consigo caminhar, porque só se consegue correr ou andar 

de bicicleta. Está misturado e deveria ser separado. Para os pedestres no 
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verão está complicado e agora para ciclista tudo bem, tudo muito 

apertado, porque muita gente, a avenida Atlântica não comporta mais. 
Quem vai atravessar a avenida Atlântica tem que ficar meio atento 

porque tem gente que ainda não pegou aquele jeitinho porque vem 

ciclistas dos dois lados né? Tem os motorizados e é isso que atrapalha 
um pouco porque o pessoal foge um pouco da velocidade. Hoje a ciclovia 

é junto com a pista de caminhada e muito bem sinalizada. Com a 
bicicleta, tem também as mobiletes, mas que atrapalha um pouco, no 

verão eu presenciei alguns acidentes. Se você está andando na pista da 

bicicleta, eles reclamam e vice e versa, então não está muito bem 

esclarecido. A ciclovia é complicada para atravessar, eu chamo de faixa 

de gaza ali, e também tem muita água empossada. 

 

IC – A orla apresenta segurança pública sim 

 

DSC - Acho bastante seguro, de vez em quando a gente vê policiais por 

lá. 

 

IC – Não existe um planejamento integrado em toda a extensão da 

orla da Praia Central 

 

DSC - Na parte sul é diferenciado, eles não pensam no todo da orla, não 

tem uma visão integrada, eles pensam mais na parte sul e existem projetos 
para a parte norte, mas até agora nada... Eles têm que focar de forma 

global. Hoje, te diria que precisa melhorar muito, porque a população 

está crescendo e a evolução no sentido do poder público tem que ser 
contínua e as vezes deixa a desejar, esteticamente precisa melhorar, 

trazer uma qualidade de vida melhor porque não é só chegar ali na orla 
e ficar. Quando começa a temporada, eles vêm...trabalham e depois 

abandonam, isso é uma grande dificuldade que eu estou vendo aqui em 

Balneário Camboriú. Falta ainda uma sustentabilidade, poderia 
melhorar muito. Precisa ter mais verde e não só a parte de calçada e via 

de ciclista, não pode esquecer do verde!! Eu acredito que os governantes 
poderiam dar um pouco mais de atenção e planejamento para poder 

renovar essa parte da praia, pois da forma como está pouco se tem feito, 

visualmente falando, um planejamento mais atual, algo melhor e mais 
ordenado, organizado. 

 

IC – A crescente construção civil em Balneário Camboriú está 

acabando com os resquícios de vegetação existentes 
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DSC - Nós tínhamos uma restinga na parte sul bem grande e hoje os 

edifícios estão entrando rio adentro e isso está começando a sumir... nós 
estávamos caminhando ali e observando que a parte de vegetação natural 

está começando a desaparecer e muito acontece porque os edifícios que 

estão vindo não estão respeitando. 
 

IC – Percebo ausência de placas de informação e sinalização na orla 

 

DSC - Eu gosto de tomar banho de mar, mas ali não tem uma placa 

indicando sobre a balneabilidade da água. A acessibilidade tem porque 

é visual, mas uma placa indicando não tem, isso se você andar ali você 

não vê, agora claro que tem as rampas, tudo isso tem para você usar e ir 

na areia, mas placa indicativa sinalizada não tem. 
 

IC – A iluminação da orla da Praia Central é excelente 

 

DSC - A iluminação é ótima, vira dia praticamente, a iluminação é bem 

interessante...Ali tem pessoas constantemente varrendo, seja de dia ou de 
noite, até porque o vento traz muito a areia né, até de madrugada, e 

sempre há pessoas recolhendo o lixo ali, seja até de madrugada. 
 

IC – Apesar de todo o cuidado da prefeitura, há poluição na orla da 

Praia Central 

 

DSC - Ela é limpa em relação a coleta de lixo, mas a poluição visual por 

exemplo tem bastante. Para o barulho tem leis, foram proibidas as 
músicas altas de som automotivo. Tem fiscalização para isso e mesmo 

assim, as pessoas que moram ali na beira mar se queixam de barulho. A 
poluição é consequência do próprio homem, as pessoas cuidam e 

questionam sobre as coisas que outras fazem de errado na areia e o lixo 

que deixam. Você vê um monte de lixo que as próprias pessoas deixam ao 
final do dia.  

 

IC – Em Balneário Camboriú há um trabalho de banho de mar 

para cadeirantes 

 

DSC - Inclusive para pessoas portadoras de necessidades especiais eu vi 

um rapaz chegando na praia e tinha um salva vidas próximo até para ele 

ir tomar banho de mar, ele tinha uma cadeirinha especial e foi bem 

bacana, isso despertou a atenção, porque afinal eles também têm direito 

né, isso foi bem legal. 
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DOMÍNIO: MEIO AMBIENTE INTELIGENTE (Questão 2) 

 

A segunda questão refere-se à intensidade e frequência das 

intempéries naturais nas cidades costeiras turísticas nas últimas décadas. 

Transcreve-se a questão literal: - Recentemente o litoral sul brasileiro tem 

sofrido com intempéries naturais nas cidades costeiras, como ressacas 

marítimas, fortes tempestades e erosão costeira. Em sua opinião, o que 

estaria causando estes fenômenos naturais? E o que poderia ser 

“pensado” para minimizar o risco de maiores impactos ambientais 

sobre as cidades costeiras? As ICs e os DSCs são apresentados a seguir: 

 

IC – Acredito ser a interferência do homem na natureza 

 

DSC - Eu acho que cada vez mais é a própria interferência do ser humano 

na questão de poluição, de aquecimento global, as temperaturas 
aumentando...Isso aí é intervenção humana no ambiente, e o aquecimento 

global é responsável por várias dessas intempéries. Na minha percepção, 

eu acho que é mais invasão do homem, invadindo aquilo que é do mar. 
Eu não sei se há 200 anos ele também não invadia uns 200 ou 300 metros 

para dentro, mas ele tinha espaço para isso. Agora é preocupante 
porque? Porque vai invadir a cidade. Eu acredito muito nesse fenômeno 

que o homem invade o que é da natureza. 

 

IC – Em Balneário Camboriú já é uma realidade essas intempéries 

naturais 

 

DSC - No caso de Balneário Camboriú vai ser necessário uma 

providência emergente, quando eu tinha apartamento lá entrou água no 
meu prédio pela frente, que era na Av. Atlântica, a água vai avançando. 

A gente vem observando isso aí, ano à ano, e mês à mês, porque aqui em 

Balneário Camboriú até dezembro você não tem como ir à praia porque 
o mar vem invadindo e não tem nem mais areia, está gradativamente 

diminuindo o espaço da areia. Quais consequências podem vir para as 
praias vizinhas porque alargar a faixa de areia como é previsto, mas e o 

mar, essa água vai para onde? Balneário Camboriú é excessivamente 

urbano, traz muita consequência e muita pressão para a cidade. Um 
tempo atrás deu uma ressaca e foi água até a avenida Brasil. Entrou água 

em garagens de alguns prédios que são subterrâneas..... então imagina! 

Eles vão construir um prédio de 60 andares próximo do meu edifício, e 

durante muito tempo ficou escorrendo água do lençol freático para o 

esgoto, pense nisso, quase um ano!! 
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IC – Este tipo de percepção e preocupação é muito importante para 

as cidades costeiras 

 

DSC - É muito importante e bastante urgente nas cidades essa questão 

ambiental do lixo, de cuidar mesmo da natureza. Ninguém está fazendo 
nada para conter isso e nós já temos lugares onde as casas estão quase 

dento do mar, isso é irregular e tem que dar um basta nisso, o mar vai 
avançar e quer o seu lugar. A gente sente falta hoje em dia, as pessoas 

querem viver em um ambiente melhor e mais sustentável, e não querem 

mais ver tantos edifícios crescendo sem ter natureza agregada. 

 

IC – O lixo acumulado é um dos fatores desencadeadores dos 

alagamentos nas cidades 

 

DSC - Acho que essa questão de alagamentos nas cidades é 
principalmente derivada dos lixos. Na cidade onde eu moro, como eu faço 

caminhadas diariamente, eu vejo nas calçadas e no meio da rua, 

máquinas de lavar roupas, sofás...Um exemplo aqui em Balneário, de 
dezembro a março é um caos. Não mudaram nada, os esgotos fluem à céu 

aberto e isso é um grande problema para se buscar uma solução 
imediata, esse esgoto vem, aflora e onde é que ele vai? Vai para os rios... 

a questão da preservação em nosso litoral, é uma região que passa muito 

trânsito de navio, por conta do porto de Itajaí, os barcos de turismo, então 
há muito lixo no mar e isso também contribui para a alteração da fauna 

marinha e tudo isso vai tendo uma alteração do ecossistema, então ali a 

gente tem muito despejo de óleo no mar e essa cor da água do mar tem 
muito à ver com isso, e o trânsito de agentes poluidores que passam por 

ali. É a própria ação do homem que deixa a desejar, não tem a 
conscientização porque joga o lixo no rio, e não faz muito tempo fizeram 

uma limpeza no rio Itajaí Açu que desemboca em Navegantes ali no porto 

e encontraram de tudo, tinha sofá, cadeira, cama, carro, tinha tudo, foi 
uma tonelada de coisas. 

 

IC – Nas cidades turísticas, a área central está sempre bem cuidada, 

mas na periferia há um descaso com a população 

 

DSC - Uma cidade turística onde você tem que mostrar a estética, a 

beleza, é tudo muito bonito e certinho..., mas nos bairros e periferia... vai 

lá ver como estão as coisas, a população é quem mais sofre. 
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IC – Falta de planejamento urbano e muita negligência por parte da 

gestão pública com a ocupação e uso do solo para a uma construção 

civil desenfreada 

 

DSC - Muita coisa que tem acontecido como ressacas e enchentes esses 
desastres se deve à falta de planejamento urbano. E o grande problema 

que eu vejo é que permitem fazer N edifícios enormes, condomínios 
enormes e a parte fluvial é a mesma que 20, 30 anos atrás, não muda em 

nada, não tem melhoria em nada. A construção de grandes ambientes e 

edifícios muito próximos do mar é vulnerável à cidade, porque a ressaca 

sempre vai acontecer e se você não tem essa preservação aí que o risco é 

bem maior. Balneário Camboriú está nesse impasse, porque tem as 

construções na beira do mar e o que se pensa agora, a única coisa que 
está se pensando é fazer o alargamento da faixa de areia. Isso vai ter uma 

consequência imensurável para a natureza e o meio ambiente. Eu acho 
uma aberração um prédio alto na orla. Eu fico pensando o que vai ser 

desses prédios daqui à 20 ou 30 anos? O prédio onde eu moro tem 25 

anos e tem 8 andares, e já estão fazendo chamadas de capital para a 
manutenção do prédio. Fora a preservação da natureza não ter uma 

percepção a longo prazo de onde se pode construir, da questão do lixo, 
da perda das matas ciliares, acho que é um conjunto de situações que não 

se estuda, não se conhece, não se põe em prática maneiras de preservar 

esse tipo de coisa que é conhecimento da área biológica, mas que os 
governantes não levam em conta muitas vezes. O próprio governo, os 

governantes de um modo deveriam ter um planejamento estratégico 

visando ações corretivas, ações protecionistas, preventivas de 
conscientizar a população, em criar uma meta, um objetivo para poder 

ter um resultado futuro, ou seja, algo pensando e visando ter um cuidado 
junto a encosta, junto ao desmatamento, porque tudo isso causa impactos 

severos na natureza, de uma certa forma, é algo em que um primeiro 

momento a gente não consegue enxergar, mas que a longo prazo, a médio 
prazo isso resulta em danos devastadores. As estações não estão mais 

definidas, ano passado nós não tivemos inverno. Isso aí não é só 
responsabilidade das pessoas e sim dos governantes. Uma ação, por 

menor que seja, se ela não for feita adequadamente, vai criar uma 

proporção, uma dimensão que tudo isso vai resultar nesses impactos, 
ecológicos e ambientais, que irão retornar para a natureza de maneira 

maior, pois esses fenômenos são resultantes dessa poluição e dessa 

desigualdade. 
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IC – Eu acredito que são fenômenos naturais comuns, que sempre 

ocorreram 

DSC - Eu acredito que se deve a fenômenos naturais, deslocamentos de 

placas tectônicas e muitos outros fatores. 

 
 

 - Sugestões de medidas mitigadoras: 

 

IC – Algumas medidas para minimizar o risco de maiores impactos 

está na consciência pessoal e coletiva das pessoas, advindas da 

educação 

 

DSC - Eu acho que deveria ter uma grade que seria específica para isso, 
não só Balneário Camboriú, nas cidades costeiras, mas de modo geral. 

Daqui há cem anos, por exemplo, os morros vão descer e formar as 
planícies. Nessas tragédias muitas vidas serão ceifadas. Tudo passa pela 

educação. Poder-se-ia pegar a água da chuva nas calhas e utilizar para 

lavar as calçadas e não usar a água potável. Tem que se pensar na 
educação. A educação só vai melhorar quando os pais e avós virem para 

os bancos escolares. Assim, poderemos chegar em uma educação de 
qualidade, que toque os pais e avós. Tem que doer no bolso para se 

entender as coisas. Todos estudando, pais e filhos, a fala será a mesma. 

Existe pouca conscientização por parte das pessoas, em preservar, em 
manter a cidade limpa, por o lixo no lixo, porque queira ou não queira, 

em algum momento as coisas vão retornar e de maneira catastrófica, 

então se você não tem a consciência de manter o seu ambiente limpo e 
organizado, se você não colabora  com a natureza, porque assim, cada 

um de nós deve fazer a sua parte, claro que, grande parte cabe aos 
governantes um planejamento estratégico neste sentido. Enfim, eu não 

vejo outra alternativa, fazer muros de contenção e trabalhar seriamente 

a educação e conscientização. 
 

IC – O reflorestamento em espaços da cidade é uma excelente 

estratégia de conter as ilhas de calor, como também de criar espaços 

públicos verdes mais agradáveis 

 

DSC - Eu vejo da seguinte forma, há a necessidade em buscar 

alternativas urgentes, nós poderíamos começar pelo espaço da orla com 

um reflorestamento. Hoje você vê as mesmas árvores de 20, 30 anos atrás 

e não tem um projeto de paisagismo. A avenida Brasil tem um fluxo total, 

um fluxo constante e intenso, mas você não vê nada de verde e você não 
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vê uma praça com verde, aliás, não tem uma praça na cidade!! Você teria 

que ter praças dentro de Balneário Camboriú, na cidade como um todo. 
Isso até seria uma forma de diminuição de emissão de gás de poluição. 

Temos apenas o Parque Raimundo Malta, é o único e se deixar quando 

vê não vai mais ter nada de verde porque as pessoas também não 
conhecem, eu pelo menos frequento um pouco. Onde as pessoas vão 

passear? No shopping? Na avenida Brasil? À noite na avenida Brasil 
para você passear não dá, o espaço é pequeno e as pessoas começam a 

se queixar. 

 

IC – Buscar práticas exitosas em países que já passaram por 

catástrofes ambientais e se reinventaram 

 

DSC - Acredito que muitos países, não tenho conhecimento de quais, mas 

eles devem ter medidas atuais e diversas acerca do assunto. Em resumo, 
os governos poderiam visualizar aqueles países que já estão tendo 

sucesso nas suas práticas e replicá-las. Trazer esse modelo que deu certo 

lá fora para nós aplicarmos e desenvolvermos aqui junto a nossa orla, e 
com certeza um planejamento bem executado e com a participação de 

todos de uma maneira consciente será bem exitoso! 
 

 

DOMÍNIO: GOVERNANÇA INTELIGENTE (Questão 3) 

 

A terceira pergunta feita aos visitantes buscou identificar, sob sua 

percepção, se a gestão pública se preocupa com a qualidade de vida de 

todas as pessoas por meio dos espaços públicos (de deslocamento e 

permanência). As ICs e DSCs codificados são: 

 

IC – Sim, percebo uma preocupação com a qualidade de vida de 

todas as pessoas, limpeza, vias com ciclofaixas, etc. 

 

DSC - A impressão que eu tenho é que é uma cidade agradável de se 
viver. Eu vejo bastante eventos, creches, e a gestão pública muito 

preocupada com a questão de educação, quando eu vou lá eu me sinto 

muito bem na cidade. Eu acho que ela tem trabalhado bem a qualidade 
de vida em termos da limpeza e as vias da cidade. A parte onde a gente 

frequenta é bom, bem sinalizado, ando a pé e gosto, uso bastante aquele 

bondindinho, gosto muito e ficamos circulando por lá. Estimulam e 

incentivam as pessoas a terem uma vida melhor com mais contato e 

atividade física, caminhada, porque você percebe que tem local propício 
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para isso, você vê as pessoas caminhando, correndo, andando de 

bicicleta, é uma local onde se concentra todas essas atividades ali na 
orla. 

 

IC – Não, a gestão pública está interessada em arrecadação junto às 

construtoras 

 

DSC - O setor público pensa muito em arrecadar, arrecadar e olhar o 

setor privado das construtoras aí, que são por exemplo duas, três ou 

quatro que mandam e não olham para o povo. Parece que estão alterando 

a lei do município, o plano diretor, estão abrindo mão de algumas 

limitações que a própria natureza impunha, tudo isso está se alterando 

por exemplo lá na praia Brava, já estão construindo grandes prédios e o 
que prevalece é o interesse financeiro. Tem só prédios altos e chega um 

horário depois do almoço já não tem mais sol na praia. Antigamente você 
ia para a praia e via camping e hoje já não tem mais. 

 

IC – Parcialmente, parece-me que a gestão pública não observa de 

fato a necessidade dos moradores locais 

 

DSC - Fizeram uma terceira e quarta avenida ótimas, mas ficou faltando 

ver o que as pessoas realmente precisam. Percebo, às vezes, ruas meio 

estreitas e sem espaços, isso é um pouco complicado. 
 

IC – Em relação a qualidade ambiental não há essa preocupação, 

muito pelo contrário, se puderem destruir para construir, o fazem 

 

DSC - Na questão de qualidade ambiental não tem essa preocupação, 
muito pelo contrário, não existe arborização na cidade. 

 

IC – Parcialmente, o importante é a cidade estar agradável para os 

turistas 

 

DSC - Parcialmente. O discurso sim. Balneário Camboriú não foi 

comparada a Dubai Brasileira? Eles se preocupam em parte, porque eles 

querem mostrar o que brilha para os olhos, o turista fica encantado!! 
 

 

DOMÍNIO: GOVERNANÇA INTELIGENTE (Questão 4) 
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Na questão sobre governança, cita-se o Estatuto da Cidade, uma 

vez que este é um instrumento de orientação da política urbana brasileira. 

Transcreve-se a pergunta literal: - O Art. 2o do Estatuto da Cidade diz 

que: “A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana [...]. Uma de suas diretrizes prevê: XII – proteção, 

preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 

patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. 

Sobre essa questão, que é fortemente presente nas cidades costeiras e 

turísticas, você percebe a prática desta diretriz por meio da gestão 

pública municipal na cidade de Balneário Camboriú? As ICs e DSCs 

acerca desta questão foram: 

 

IC – Sim, percebo! 

 

DSC - Eu percebo sim esta preocupação, com as artes, com os eventos 

para a população mais carente, para as crianças, o banho de mar para 

os deficientes. Sim, percebo! Sim, quando você vai para Laranjeiras, ali 
tem ainda essa questão de patrimônio cultural, tem a igrejinha. Sim, onde 

você olha está tudo arrumado. 
 

IC – Não conheço a história de Balneário Camboriú. Não conheço o 

bairro da Barra 

 

DSC - Não conheço o bairro da Barra, não tinha conhecimento que havia 

essa parte histórica. O bairro da Barra, não conheço, preciso conhecer. 
O bairro da Barra eu não conheço. 

 

IC – Aprecio e gosto de locais históricos 

 

DSC - Eu gosto de locais históricos, conheço o bairro da Barra e penso 
que, talvez faltasse um pouco mais de preservação, mas é bem 

interessante e bem bonito. 
 

IC – Não, a preocupação da gestão pública está voltada à construção 

civil, e o bem-estar da população aliado a natureza está se perdendo 

 

DSC - Não, eu acredito que não. No momento em que você autoriza a 

fazer um prédio enorme na orla da cidade, eles não estão pensando em 

melhorá-la para o meio ambiente, para a natureza, a parte ambiental está 

ficando em segundo plano totalmente, e é isso que está começando a fazer 
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com que as pessoas não estejam se sentindo tão bem como estavam 

anteriormente. O público dos edifícios de alto padrão, por exemplo, é um 
público que vem e não vai à praia, não vai caminhar, é um público de 

investidores. Se você observar os arranha céus, quantos realmente estão 

sendo utilizados com pessoas morando? Ou que venham veranear, ou que 
venham se utilizar da nossa orla? É uma porcentagem muito pequena! As 

pessoas que vem, que estão aqui no dia a dia, que vem passar férias, 
querem se sentir bem e caminhar e veem somente um mundo de arranha 

céus. Fizeram um belo teatro na cidade, mas, verifica se foi utilizado para 

o turista ou para o povo daqui, não, ele está zero, ele está lá pedra sobre 

pedra, ele não tem espetáculo, ele não tem vida! Nós já fomos lá 

conversar na prefeitura, eu e a minha esposa, para dialogar, mas a gente 

não vê uma atenção necessária, aí a gente volta e se aquieta. Neste 
sentido, a cidade deixa muito a desejar. Balneário Camboriú possui um 

turismo voltado para as coisas modernas e o interesse das pessoas que 
vem para cá é esse. O comércio de luxo, os grandes prédios, a grande 

marina. Hoje, as grandes corporações constroem prédios luxuosos e isso 

acaba atraindo as pessoas para cá. Antigamente a gente via o terno de 
reis, o boi de mamão, na rua a gente via o homem do sonho vendendo 

sonhos, você já não vê mais isso, é uma pena. Não mesmo, o que a gente 
menos vê é um ambiente natural preservado. Não vejo a manutenção e 

recuperação por parte da gestão pública, é tudo particular, uma cidade 

particular praticamente. 
 

IC – Parcialmente. No contexto histórico cultural, poderia ser 

melhor valorizado e explorado 

 

DSC - Parcialmente, não dá para dizer que não tem nada... Falta muito 
a nível de patrimônio cultural e histórico, é uma cidade que não se 

preocupa muito com isso, ela se preocupa em ser urbana. O bairro da 

Barra, por exemplo, está sendo preservado porque não tem uma procura 
grande por turismo lá, tem os pescadores, está próxima do rio e não 

porque não houve uma descoberta do governo, mas não teve um interesse 
grande por parte dos grandes grupos de construtoras. Há preservação e 

ali é um local de visita até por conta dessa nova passarela. Não houve 

um interesse em investir lá. Nós temos no bairro da Barra, a cultura dos 
pescadores, na praia pela manhã você via os barcos tirando a rede e até 

comprava um peixe fresco, e hoje é triste você ver o pescador tirando a 

rede da água e não vir nenhum peixe, mas apenas lixo. No bairro da 

Barra tem uma igrejinha muito antiga e na época foi construída com óleo 

de baleia, é uma igreja que traz toda a simbologia dos antepassados, da 
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cultura açoriana e que é bastante preservada e destacada como ponto 

turístico em Balneário Camboriú. Em Florianópolis essa questão ainda 
se mantém em algumas praias, como louças de barro e rendas de bilro. 

 

DOMÍNIO: MOBILIDADE INTELIGENTE (Questão 5) 

 

As duas próximas questões referem-se à mobilidade. Nesta, 

questionou-se sobre a qualificação dos espaços de deslocamento da 

cidade, como ruas, calçadas, avenidas e vias lindeiras. O Gráfico 19 

apresenta uma breve avaliação dos visitantes, seguido de seus 

depoimentos (ICs e DSCs): 
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Gráfico 19 – Avaliação dos espaços de deslocamento da cidade de Balneário 

Camboriú segundo os visitantes habitués. 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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IC – As obras de infraestrutura urbana existem, têm início, mas não 

apresentam continuidade e manutenção por parte da gestão pública 

 

DSC - Existem rodovias hoje executadas e pensadas corretamente, mas 

aqui em Balneário Camboriú eles começaram, fizeram e pararam. Tem 
que dar continuidade, e percebo que está um bom tempo parada. Nunca 

pensaram em fazer nada na Avenida Brasil..., tu entras ali e não vê a hora 
de sair dela. As obras e melhorias são visíveis, mas claro, precisam de 

melhorias, a gente tem noção das ciclovias, por exemplo, elas começaram 

a ter diferenciais, as vias foram pintadas, existem as elevações ali, 

naquela parte que fizeram estão bem sinalizadas, mas precisam dar 

continuidades a elas. Hoje, em relação as ruas, o setor público faz, mas 

não faz planejado, eles fazem para ficar moderno e quando vê, dá meio 
ano e estão todas cheias de buracos, tiram, colocam de novo e não fazem 

algo com durabilidade. Então, digo que existe, tanto é que o prefeito 
pediu que arrumássemos as calçadas, nós fizemos calçadas novas e tudo, 

e do lado do nosso prédio tem uma lavação e lá continua, com pedaços 

de calçadas e tudo, ou seja, aquele indivíduo não fez. Não tem 
fiscalização! 

 

IC – Arborização em Balneário Camboriú é praticamente 

inexistente 

 

DSC - A revitalização da quarta avenida ficou faltando se integrar com 

o verde. Na Avenida Brasil, verde é zero, na Avenida Atlântica é o que já 

existia a 20, 30 anos atrás..., não mudou nada. Não me lembro de ter visto 
árvores em Balneário Camboriú! 

 

IC – As pessoas, de modo geral, não são educadas no trânsito da 

cidade 

 

DSC - Existem as faixas elevadas, mas não são obedecidas. As pessoas 

parecem que tem uma ansiedade de andar, não respeitam, está muito 
perigoso. O pessoal poderia ser um pouco mais calmo no trânsito, um 

pouquinho mais.... Dependendo do local que a pessoa vem, a maioria vem 

de fora, então penso que é uma questão de educação mesmo. Em 
Balneário Camboriú, as pessoas se metem na frente dos carros, e eles 

não se importam, eles não obedecem. 

 

IC – Sim, há diversos pontos de alagamento na cidade em dias de 

chuva 
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DSC - Melhorou, mas ainda tem problemas, fizeram uns elevados, mas 

não tem onde a chuva escoar. O alagamento na cidade, esse é um grande 
problema, na verdade para mim é um problema estável, antigamente já 

havia, e eu acho que piorou, por conta do número de pessoas, e a parte 

de esgoto que não dá conta. Essa coisa da chuva, Balneário é uma cidade 
que alaga com muita facilidade e dizem que está muito entupido por conta 

de lixo. Sempre enche tudo e eu acho que é porque as bocas de lobo 
entopem, em dias chuvosos, o trânsito acaba ficando mais lento por conta 

dos alagamentos. 

 

IC – Existe uma malha cicloviária em Balneário Camboriú, mas já 

não comporta a demanda atual existente 

 

DSC - Como a faixa de areia ficou muito pequena, a calçada acabou 

ficando muito pequena também, acabou dividindo com a ciclovia ao lado, 
e por isso, ela ficou perigosa porque tem patins, skooter, crianças, tudo 

misturado e a calçada ficou limitada, tem quiosques, árvores, ficou 

estreito demais. Então, tem bastante ciclovia, só que o espaço, a largura, 
durante a temporada é um caos. Não tem espaço, muita gente, eu tenho 

uma bicicleta e uma sineta e quando eu avisto um perigo iminente, eu 
aciono a sineta! Elas estão bastante extensas na cidade, são contínuas, 

estão dando a volta na cidade, mas não são seguras porque são 

compartilhadas, por isso é bem perigoso. E na temporada, você coloca o 
carro na garagem e não tira mais. Não tem como! Está insustentável a 

mobilidade urbana, devido ao aumento populacional. 

 
IC – Percebo descaso com a qualificação urbana nos bairros 

periféricos, ao contrário da orla da Praia Central e Avenida 

Atlântida 

 

DSC - Quanto mais próximo do centro, há mais segurança, mais guarda 
armada e, quanto mais você se afasta do centro, mais inseguro vai se 

tornando. Quanto mais próximo da praia, melhor em tudo. Sim, tudo 
pintadinho e bonito para esperar o verão. São duas realidades essa 

cidade. 

 
DOMÍNIO: MOBILIDADE INTELIGENTE (Questão 6) 

 

A sexta questão, ainda sob o domínio mobilidade, questiona aos 

visitantes sobre a tendência das cidades que estão aderindo à 

implantação de ciclovias contínuas e com infraestrutura adequada 
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para incentivar a população a mudar seu padrão de uso do tráfego 

urbano – do automóvel para a bicicleta? Os depoimentos são 

apresentados pelas ICs e DSCs: 

 

IC – Sou favorável, inclusive em implantar para todas as cidades do 

Brasil 

 

DSC - Isso poderia ser feito no Brasil de forma adequada. Eu sou 

favorável. Imagine em uma cidade, as pessoas terem por hábito se 

locomover de bicicleta e deixarem os seus carros em casa, seria ideal, 

fantástico! Eu acho superinteressante trocar o automóvel pela bicicleta 

e, sobretudo, em cidade plana, Balneário Camboriú é uma cidade plana 

e pequena, logo, não há sentido andar de carro. Mobilidade urbana é um 
bom projeto e eles vão ter que melhorar bastante. Isso eu acho bem 

interessante, falta na cidade, porque o fluxo dos automóveis é muito 
intenso, muito congestionamento, muito tráfego, é complicado, então as 

pessoas deveriam usar mais as bicicletas na cidade. Poderiam sim criar 

novas ciclovias, com mais segurança e, também seria o ideal para 
conhecer a cidade melhor, não com o carro e sim com a bicicleta. Penso 

que a conscientização deve vir em um primeiro passo, em um primeiro 
momento e, em seguida, a própria infraestrutura deve se abrir para isso, 

ter um espaço planejado, organizado e adequado, que estimule o desejo 

das pessoas de querer: - Vou comprar uma bicicleta, então eu vou deixar 
o carro em casa e vou usar aquele espaço que foi totalmente pensado e 

construído para mim, e para a minha família, um espaço amplo, seguro, 

moderno e interligado aos bairros, ao centro, aos lugares, de ir e vir. 
 

IC – A conscientização das pessoas em mudar seu padrão de uso do 

automóvel para a bicicleta é uma questão de consciência e educação 

de base 

 

DSC - Isso é uma questão de educação, tem que ser disseminado para 

que as pessoas também passem a usar a ciclovia, é, sem dúvida, uma 
questão de educação. Eu acho que fazer essa transição não seria difícil, 

hoje tem muitas pessoas que precisam andar de bicicleta até por uma 

questão de saúde. Eu não vejo aqui ou ali que teriam muitas dificuldades. 
E hoje é até saudável caminhar e, por uma questão de saúde. As pessoas 

poderiam se conscientizar mais, e teríamos menos poluição, até o 

problema de estacionamento também diminuiria. No meu ponto de vista, 

eu mudaria, aderir a bicicleta ao invés do carro, para me deslocar de um 

lugar para outro, é mais saudável, mais rápido para circular. Eu acho 
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que para algumas pessoas seria muito fácil porque já está incorporado. 

A conscientização das pessoas seria por meio de campanha, publicidade 
e até para facilitar, você vê os trabalhadores de bicicleta, muitos vem de 

Camboriú e até tem surfistas com as suas pranchas ao lado. Por vários 

motivos, porque hoje o foco é cuidar da saúde, lazer, isso é muito 
importante, fazer exercícios, se mexer, assim você está aumentando a 

qualidade de vida, a longevidade. Eu acho que isso deveria ser uma 
conscientização a nível nacional. Isso é cultural na mente de cada um e 

também deve partir de cada um. O passo principal para alguém querer 

mudar vai bem ao encontro com a questão da segurança, você de carro 

está seguro, mas agora se você se expõe às intempéries da natureza, pode 

chover ou se expor muito ao sol, estou indo para o meu trabalho de 

bicicleta, então eu quero ir com segurança e voltar com segurança, estar 
transitando em um local seguro é fundamental para que o processo seja 

eficiente. 
 

IC – Poder-se-ia se espelhar nos modelos bem-sucedido das cidades 

europeias 

 

DSC - Eu sou favorável que tenham melhorias, porque hoje andar de 
bicicleta é ótimo, deveriam, por exemplo, repensar esse assunto e se 

espelhar no modelo europeu. Lá tem muitos lugares onde você vai de 

bicicleta, e há o intercâmbio do carro, ônibus e a ciclovia, o tráfego 
ocorre dentro de uma normalidade tranquila. Uma cidade como 

Amsterdã, os estacionamentos são fantásticos e você quer estacionar sua 

bicicleta lá, pois tem onde deixá-la. A Alemanha tem uma característica 
muito forte, assim como outros países, França, Croácia, são países bem 

desenvolvidos, Copenhague também. Na Alemanha, eu estive lá, eles 
compram uma ficha, colocam na chave do cadeado e saem, e depois 

deixam no próximo ponto, além de haver bastante bicicletários. Eles têm 

a educação de não roubar a bicicleta, mas aqui seria possível sim. 
Joinville era a terra das bicicletas, Jaraguá do Sul e Blumenau também, 

porque o povo alemão tinha o hábito de ir para o trabalho, esse é o tipo 
europeu. Mais tarde, com o advento do carro e a ostentação, a bicicleta 

passou a ser referência de pobre. Mas hoje esse estereótipo está 

mudando, por meio do pessoal do pedal. Hoje está em transição! 
 

IC – O planejamento urbano é fundamental para concretizar uma 

malha cicloviária eficiente, incluindo infraestrutura como 

bicicletários e paraciclos 
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DSC - Aqui em Balneário Camboriú precisa ser repensando sobre isso, 

para as pessoas deixarem o carro em casa e ter pelo menos onde deixar 
sua bicicleta. O setor público tem que pensar no sentido de ver, onde é 

que eu posso fazer, interligar. Tem as ciclovias, mas onde fazer o 

estacionamento das bicicletas para que o público possa se utilizar dela? 
O espaço já está ficando pequeno. Vai partir da gestão pública permitir 

que isso seja possível, por meio dessa construção, dessa idealização, 
primeiramente conscientizar as pessoas e, em seguida, proporcionar 

infraestrutura para que tudo funcione e dê certo. Eu acho que isso aí é a 

solução, para o nosso trânsito não travar e a nossa orla que não é tão 

extensa, mas precisaria bicicletários e até nem precisaria do 

bondindinho. Acho, inclusive que pode se incentivar mais, até tendo as 

bicicletas públicas, além disso, tem vias em que os trabalhadores usam 
muito para ... mais para o trabalho do que para o lazer. 

 

IC – Em Balneário Camboriú existe muita ostentação com carros de 

luxo 

 

DSC - Balneário Camboriú tem muitas pessoas que saem de carro para 

mostrar seus carros. Você senta na praça e fica observando, são carros 
de outro mundo! Eles chegam a dar duas voltas na avenida, e olha que 

tem trânsito! A bicicleta é algo em segundo plano nessa cidade, para 

essas pessoas. 
 

IC – A ciclovia existente em Balneário Camboriú não comporta 

mais a demanda de pessoas 

 

DSC - Hoje a ciclovia é pequena, a pedido de muitos, mas o espaço é 
muito pequeno. Em Balneário Camboriú tem bicicletas para alugar e a 

gente vê muita coisa para andar, tem tudo junto. O movimento lá em 

Balneário Camboriú, em torno de 17h se torna insustentável. O 
bondindinho funciona, mas parece que quando você mais precisa, não 

tem. Primeiro tem que arrumar essas ciclovias contínuas, tem a beira 
mar, mas você não consegue chegar em outra via, porque não tem 

continuidade. 

 

DOMÍNIO: ECONOMIA INTELIGENTE (Questão 7) 

 

A sétima questão versa sobre a crescente urbanização e 

verticalização da orla marítima, em que Balneário Camboriú é uma 

experiência consagrada no Brasil e, atualmente na América Latina. Tendo 
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em vista este tipo de ocupação do solo, buscou-se identificar também, a 

opinião dos visitantes habitués acerca deste assunto. Transcreve-se a 

questão literal: - Qual sua percepção sobre a cidade de Balneário 

Camboriú em relação às cidades costeiras que apresentam crescente 

urbanização e verticalização da orla marítima. Nesse aspecto 

considerar impactos positivos e negativos gerados pelo adensamento 

populacional (uso intensivo do solo e do espaço urbano). 

 

a) Ruim, pois contribui para os impactos ambientais 

irreversíveis como ressacas marítimas, erosão do solo, 

poluição da praia e do lençol freático, diminuição da projeção 

do sol na praia e nas vias lindeiras, formação de ilhas de 

calor, formação de corredores de vento, etc. 

 

b) Importante para geração de empregos, desenvolvimento da 

economia, visibilidade, e investimentos externos. Setores 

como a construção civil e o turismo são beneficiados. As ICs 

e DSCs são demonstrados, a seguir: 

 

IC – É uma situação bastante controversa, pois enquanto uns 

amam, outros odeiam o modelo de verticalização que Balneário 

Camboriú adotou 

 

DSC - É um tema bastante controverso, porque uns amam e outros 
odeiam. O caos todo ocorre somente no verão, no inverno, os aptos ficam 

vazios e não há impacto de poluição, então ficam somente os moradores 
fixos da cidade, não há adensamento, e alguns outros poucos turistas. 

Mas no verão é que a coisa pega, falta água, energia... então é isso, o 

pior é no verão, no verão lota tudo. A cidade está tomada de prédios, está 
feito, não tem o que fazer. A cidade tem que crescer, seguir em frente, 

desenvolver, inevitavelmente isso tudo que é ruim é consequência disso 

tudo que é bom. Então, não vai existir só coisas boas, as ruins 
acompanham, é natural. No verão, a cidade recebe pessoas do mundo 

inteiro, ela precisa crescer e se destacar. Eu morei aqui há muitos anos 
atrás em Balneário Camboriú, e hoje venho como visitante há mais de 25 

anos e eu percebo o quanto Balneário cresceu, quanto se desenvolveu e 

isso tudo se deve às grandes construções, aos shoppings, aos edifícios 

construídos que hoje servem como residência fixa de muitas pessoas que 

aqui visitavam e resolveram comprar imóveis e permanecer na cidade. A 
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gente sabe que existem essas coisas ruins, todos esses impactos na 

natureza por conta dessas construções, mas tem que continuar, o futuro 
bate à nossa porta e as coisas estão crescendo, é inevitável, são 

consequências que a gente sabe que acarreta. 

 
IC – Penso que Balneário Camboriú cresceu sem planejamento, e 

atualmente continua adotando um modelo de urbanização sem 

limites, sem pensar no futuro 

 

DSC - Cidades grandes, normalmente do terceiro mundo da Ásia, 

cresceram sem planejamento e, Balneário Camboriú está indo por este 

caminho. Apesar de eu ter uma ligação muito grande com essa cidade, 

gostar da cidade, caminhar, poucos lugares você pode sair à noite e lá 
você pode, é bonita, é iluminada, tem comércio, tem restaurante, tem 

bares, isso é um atrativo, mas as questões dos impactos ambientais que 
já estão acontecendo são muito sérios, é uma cidade sem limites e a gente 

não sabe até onde vai, ninguém está impondo limites, a praia central já 

não dá para tomar banho. O que precisa agora é pensar urgentemente 
nisso, é de viabilizar a orla marítima maior, para, por exemplo, 

barzinhos, pré-organizados, onde as pessoas se sentem bem, tem os 
quiosques, mas são ruins e não deveriam estar ali assim, deveriam estar 

mais organizados. Hoje, os grandes edifícios foram construídos muito 

próximos da orla, eu olho da minha casa e vejo no mínimo, seis ou sete 
prédios acima de quarenta andares e, até mesmo os prédios próximos à 

BR 101 já estão com essa quantidade de andares e onde tudo isso vai 

parar? 
 

IC – Contrário e desfavorável à verticalização, pois os impactos 

negativos se sobressaem significativamente aos positivos 

 

DSC - Hoje a Avenida Atlântica não tem mais condições para caminhar, 
poder-se-ia transformar em um parque linear. Vai começar a faltar a 

parte de urbanização. Sou contra à verticalização da orla. Em primeiro 
lugar, eu acho que já tem prédio demais. Eu acho que não deveria ter 

tantos prédios altos, já deveriam encerrar as construções, está demais. 

Balneário Camboriú pecou ao querer, em um espaço pequeno, ser maior 
do que ela poderia ser, e continua pecando, é uma cidade sem limites. Eu 

levo mais para o lado ruim porque os impactos ambientais estão 

acontecendo e as consequências ainda virão em grande quantidade. Na 

Praia Brava também já está assim, os andares de seis já passaram para 

oito. Isso tudo se chama: ganância!! Sou contra a verticalização, mas não 
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tem mais o que fazer. Ao lado do nosso edifício vai sair um prédio de 30 

andares. Já está na hora de sairmos de lá. Não vai mais ter condições de 
viver com qualidade ali. Enfim, eu acho ruim, porque com esse 

crescimento, na minha opinião, deveria ser mais cobrado dos órgãos 

públicos, pelas construtoras, por exemplo, para que tivessem a garantia 
de ter no mínimo de um tratamento de esgoto e isso deveria ser cobrado 

de cada imóvel. Isso é uma preocupação que eu tenho. Para onde vai 
aquele monte de esgoto de todos os prédios? Não sei! 

 

IC – Balneário Camboriú é uma cidade de todas as pessoas, há 

muita diversidade 

 

DSC - Balneário Camboriú, antes ela era mais de elite e hoje todos vem, 
gente de todas as classes sociais. Se não fosse assim não seria como é 

hoje. O império foi construído e quem dá vida a ela são as pessoas no seu 
dia a dia, quem vem visitar, tem que começar a pensar nessas pessoas. 

 

IC – Considero que a cidade é elitizada, muito cara e de muita 

ostentação 

 

DSC - Balneário Camboriú é uma cidade elitizada sim, sempre foi. Hoje 

é o metro quadrado mais caro do Brasil, e aumentou demais, 

supervalorizou demais, e muitos são investidores. Virou muito comércio, 
não precisava ser tanto assim. Virou ostentação! Essa modernização e 

crescimento acabou atraindo olhares de pessoas de grande poder 

aquisitivo, pessoas que investiram e que a gente percebe que tem sim uma 
elitização, um alto poder aquisitivo. As pessoas que vem das praias do 

nordeste para cá, para trabalhar, ganhando o seu dinheiro e juntando 
para poder trazer os demais da família, aqui estão felizes, pois são 

trabalhadores da elite. 

 

IC – Cidades de outros países, semelhantes a Balneário Camboriú, 

conseguiram adotar um modelo de planejamento eficiente e 

sustentável, ordenadas e com apelo ao meio ambiente 

 

DSC - Eu comparo muito Balneário Camboriú com Punta del Este, que 
é uma cidade que deu certo, sabe porque? Eles conseguiram crescer, é 

uma cidade rica, também tem essa característica de ser urbana e rica, 

mas preservaram mais, tem espaços mais preservados, a praia é maior e 

os prédios estão um pouco mais distantes da orla. Cidades grandes com 

planejamento é uma coisa e sem planejamento é um caos, você tem o 
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exemplo de Dubai e Cingapura, que são cidades extremamente grandes, 

são bem planejadas e organizadas, o meio ambiente muito bem 
preservado e tudo funcionando legal. 

 

DOMÍNIO: ECONOMIA INTELIGENTE (Questão 8) 

 

A oitava questão se ateve a economia criativa, inovação e 

empreendedorismo. Foi questionado aos entrevistados, se eles 

percebem o incentivo e / ou investimento nesse ramo de negócio em 

Balneário Camboriú. Além disso, foi indagado se eles acreditam que 

as marcas globais possam favorecer a economia de um destino 

turístico e inspirar confiança para turistas de modo geral. As 

respostas são apresentadas a seguir: 

 

IC – Sim, percebo muita novidade como armazéns, artesanato, 

produtos naturais... 

 

DSC - Eu acho que sim, porque tem vários segmentos muito bacana de 
tudo, parece que está se criando muita novidade por lá, de gastronomia, 

os armazéns, aqueles mais antiguinhos de produtos naturais, o artesanato 
local, aquelas feiras que tem lá perto do Shopping Atlântico e outras 

ações da avenida Alvin Bauer, ali na Praça Almirante Tamandaré, tem 

muitas coisas mas eu vejo a Univali sempre fazendo eventos ali. Já está 
melhorando sim, está começando a se voltar para isso. Eu percebo que 

existem muitas feirinhas de artesanato, até tinha um local muito bacana 

ali na Barra Sul, uma espécie de uma casa do artesanato que era mantida 
por algumas senhoras. Existe essa preocupação, esse incentivo pelas 

coisas da terra em se manter. 
 

IC – Eu creio que sim, as franquias trazem credibilidade 

 

DSC - Sim, acho que sim. Eu creio que sim, porque as franquias onde 

existem, traz um ar de cidade grande. No Shopping Balneário, todas as 
grandes marcas praticamente estão lá, porque atrai as pessoas e cada 

vez mais vem pessoas para cá. As marcas globais inspiram confiança por 

serem marcas famosas. Eu acho que mais por isso, por ser uma franquia 
de referência, um nome mundialmente conhecido. Eu acredito que as 

marcas globais, existe até um pensamento coletivo de que as cidades que 

as tem são mais procuradas, tem empatia pelo moderno que as grandes 

cidades têm, isso é convidativo, inspira confiança na economia sim, é 

uma questão de credibilidade. Eu acredito que sim, porque onde essas 
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grandes multinacionais estão você pode comer com segurança, entre 

aspas, e nós fizemos uma viagem para a Argentina e tivemos que comer 
nesses lugares porque não nos adequamos a comida deles. Então, eu acho 

que sim, pois de um modo geral, o marketing é muito bem feito em cima 

disso, e quando eu vou lá eu tenho confiança que vou comer coisa boa, 
até com garantia e padrão de qualidade. As marcas globais eu acredito 

que inspiram confiança na economia sim, porque prova disso existem 
muitas lojas, franquias de boutiques quanto de lanchonetes, em vários 

segmentos, tanto em shopping como no próprio centro, na orla, tem 

várias franquias conhecidas, franquias que a gente sabe que tem no 

Brasil inteiro, tem aqui também, cada vez estão vindo mais para a cidade. 

Se é uma cidade bonita, ordenada, crescendo, atrai olhares. É confiável 

sim. 
 

IC – Sou mais favorável ao turismo local e suas peculiaridades 

 

DSC - Tem pessoas que gostam disso, dessas marcas globais, mas eu 

acho que todos tem o seu lugar, não é só as marcas franqueadas. Penso 
que o turismo local deveria aparecer mais, ser mais valorizado e não só 

o franqueado tomar conta. 
 

IC – Empreendedorismo sim, porém para grandes investidores 

 

DSC - Empreendedorismo sim, mas empreendedorismo para grandes 

investimentos para a classe A. 

 
IC – Economia criativa não existe em Balneário Camboriú 

 

DSC - Eu vejo muito pouco, lá na Barra Sul, tem o parquinho das 

crianças, onde tem o teleférico, e embaixo tem umas lojinhas, tem também 

uma casa de artesanato ali na barra sul, mas economia criativa e 
inovação, eu acho que pouco, até inclusive e, principalmente na questão 

do artesanato local, acho que há incentivo não. 
 

IC – Empreendedorismo ao pé da letra não existe, o que existe são 

as grandes redes instaladas na cidade 

 

DSC - Empreendedorismo eu não vejo, ali os donos são aqueles grandes 

conglomerados e pronto!! 
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DOMÍNIO: VIDA INTELIGENTE (Questão 9) 

 

A nona questão buscou identificar se o visitante habitué se sente 

“convidado” a permanecer nos espaços públicos da cidade, como a 

orla, praças e parques. Os depoimentos coletivos são demonstrados a 

seguir: (Gráficos 20 e 21), ICs e DSCs: 

 
Gráfico 20 – O visitante habitué se sente convidado a permanecer a nos espaços 

públicos da cidade de Balneário Camboriú. 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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Gráfico 21 – Aspectos que os (as) deixam satisfeitas e geram sensação de bem-

estar. 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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IC – A orla da Praia central é um dos locais mais agradáveis da 

cidade 

 

DSC - Mais na orla, nas praças eu não costumo frequentar. Na orla é 

seguro, bem iluminado, tem restaurantes, jogos, eu jogo em qualquer 
horário, caminhada, liberdade e descontração, tudo isso. 

 

IC – Não temos na cidade um local apropriado para atividades de 

lazer, que sejam mais tranquilas, como espaços verdes, praças, etc. 

 

DSC - Faltaria o poder público mapear os espaços para se garantir as 

atividades de lazer para as pessoas que querem usufruir, em um local que 

você se sinta bem, para sentar, ler um livro e hoje não temos isso aqui! 
 

DOMÍNIO: VIDA INTELIGENTE (Questão 10) 

 

A décima questão buscou conhecer do visitante se eles consideram 

o turismo em Balneário Camboriú sustentável e qualificado. Ainda nessa 

questão, foi questionado a eles, o que consideram de inovação e de 

retrocesso na cidade, de forma atemporal. Os depoimentos são 

apresentados a seguir: 

 

IC – Está a caminho da sustentabilidade 

 

DSC - Ela é sustentável em algumas coisas, como vias públicas bem 

cuidadas, uma preocupação com a segurança e com o impacto ambiental. 
Eu acho que a gente pode colocar que sim. Tem muita coisa positiva! 

Quando eu vou a Balneário Camboriú, tudo funciona, é um município 
que dá conta de suprir tudo, em minha opinião, ao meu ver, eu acredito 

que sim. As pessoas que ali estão contribuem para que isso seja possível, 

todas estão trabalhando, muitas pessoas participam de várias entidades 
de classe, e são pessoas dali que trabalham para a cidade, para o 

município, então existe essa preocupação de manter a cidade limpa e 
organizada e em pleno funcionamento o ano inteiro. Está a caminho da 

sustentabilidade. 

 

IC – Um retrocesso é a orla da Praia Central, que já não comporta a 

demanda de pessoas 

 

DSC - Retrocesso para mim, é a orla da Praia Central que sempre esteve 

igual, isso precisa realmente de uma reforma urgente. 
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IC – Balneário Camboriú tem várias inovações, como a 

revitalização das orlas das praias de Laranjeiras e dos Amores, 

entre outras de igual relevância 

 

DSC - Uma inovação são os transatlânticos que estão atracando aqui, 
traz mais turistas para Balneário, pois cada navio traz em média cinco 

mil pessoas e entra dinheiro na cidade. O projeto da roda gigante na 
barra norte, as passarelas, para caminhadas. Inovação também foi a 

revitalização da praia de Laranjeiras e da praia dos Amores, elas 

melhoraram em alguns aspectos e, ali ficou interligado para passar de 

bicicleta da praia dos Amores para a praia Brava. E também, os 

shoppings que construíram, o teleférico, os navios que a cidade também 

está recebendo, são vários novos atrativos para a cidade. 
 

IC – Não há sustentabilidade com a balneabilidade das águas do 

mar como estão, poluídas por esgoto doméstico 

 

DSC - O retrocesso a meu ver, é a parte de esgoto, em vez de ter 
melhorias, estagnou, não acompanhou a demanda populacional 

necessária que Balneário Camboriú atualmente exige. A questão do mau 
cheiro na área da Praia Central e o mar não é propício para banho. Se 

não houver melhorias nesse sentido, não adianta nada ter edifícios 

bonitos, lindos..., uma Dubai Brasileira como exibiram na televisão, eles 
não usaram a cabeça para a sustentabilidade no sentido de tratar o 

esgoto que escoa direto ao mar e acaba com a balneabilidade da água. 

 

IC – O turismo precisa ser valorizado em relação à preocupação e 

preservação do ambiente natural. Não percebo essa atenção por 

parte da gestão pública 

 

DSC - Precisa melhorar a parte de turismo, a sustentabilidade no sentido 
ambiental tem que melhorar, o paisagismo deixa muito à desejar, tem que 

ter melhorias na cidade, avançar urgentemente nisso, senão daqui a 
pouco isso não vai ter vida, vai faltar aquela parte de alegria da gente se 

sentir bem, são essas coisas que tem que mudar. Esse crescimento 

desordenado, que impacto ele vai ter? E ainda não estão dando conta da 
questão do lixo, a preocupação ecológica não é muito grande. Deveria 

ter uma conscientização por meio da educação. Falta muito ainda para 

ser sustentável. A própria população muitas vezes suja a praia. Tinha 

uma vez uma campanha, Verão limpo, muito boa essa campanha! 
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IC – O adensamento populacional tem aumentado, e a cidade não 

comporta mais tanta demanda 

 

DSC - Eu acho que está assim um pouco tumultuado, a cidade vem 

crescendo, e talvez não esteja comportando mais tantas pessoas. O 
retrocesso para mim, está ligado a tantos prédios ali na beira mar, ter 

congestionado tanto, e não comporta mais o número de habitantes, e nem 
prédios tão altos. Esta questão está ligada a ganância, quem tem o prédio 

mais alto, quem tem um apto melhor, e também a questão de segurança, 

prédios altos assim, tem que ter uma estrutura adequada e utilizar uma 

quadra somente para ele, e aqui em Balneário não tem isso. O solo 

também é arenoso. Ou seja, de retrocesso eu acho que é continuar 

fazendo prédios muito altos e próximos à praia, porque acaba causando 
esse impacto da falta de sol e perigo das ressacas, porque é muito 

próximo do calçadão, e futuramente tende a aumentar..., e agora saindo 
esses prédios de oitenta andares, é uma loucura. Com certeza, o 

retrocesso é essa aceleração da construção civil, eu acho o maior pecado, 

a verticalização desordenada. Tem humidade, mofo nos apartamentos. O 
sol vai diminuindo, os prédios maiores não pensam nos outros prédios. 

Dessa forma que está sendo feito, com esse crescimento desenfreado da 
forma com que estão fazendo não é sustentável, qualquer cidade costeira 

que começa a invadir o espaço por meio de muita construção e tende a 

ficar insustentável.  
 

IC – A inovação está na infraestrutura urbana da cidade, como a 

implantação da ciclovia e outras estruturas 

 

DSC - Inovação, eu acho que a própria via pública bastante sinalizada, 
a iluminação, revitalização, tudo isso enche os olhos. É bonito e a gente 

percebe um capricho, a ordem, muito grande. Em cada local a gente vê 

uma grama, uma pracinha. Tem verde. De inovação, eu cito a ciclovia, 
as lixeiras, a pintura, a preocupação com a estética da cidade. 

 

DOMÍNIO: PESSOAS INTELIGENTES (Questão 11) 

 

A décima primeira questão, ainda sobre o turismo, refere-se à 

satisfação dos residentes permanentes sobre o crescimento da 

demanda de turistas na cidade. Esta questão versa, inclusive, sobre a 

reflexão do fenômeno da turismofobia. No convívio entre residentes e 

turistas percebe-se algum tipo de aversão nos espaços públicos? 
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IC – Não, os residentes permanentes não demonstram satisfação 

pelo turismo, especialmente na alta temporada 

 

DSC - Eles nunca estão contentes, claro, a cidade lota e fica ruim para 

eles mesmos, inflaciona os preços, os estacionamentos dobram os preços 
e isso afeta o morador, e realmente o morador não tem culpa. Por isso, 

não demonstra satisfação pelo turismo. Eles ao mesmo tempo que 
precisam disso, do turismo, eles se sentem incomodados sim, porque 

muitas vezes as pessoas vem e falta infraestrutura urbana básica, e quem 

se prejudica são as pessoas que estão morando ali no dia a dia, no 

cotidiano do ano, e claro, eles não veem a hora de terminar aquela 

temporada para ter paz. Mas isso não precisaria acontecer se a “cidade” 

tivesse mais cuidado com a sustentabilidade e com o meio ambiente, é 
isso que falta! Os moradores fixos, eu vejo que ele é orgulhoso de morar 

na cidade por tudo que ela proporciona, mas eles sentem os problemas 
do excesso de pessoas na cidade, filas nos lugares, porque na alta 

temporada é cheio, e se sentem desconfortáveis com isso. Eles preferem 

quando não é época de veraneio porque o turismo, a quantidade de 
pessoas na virada de ano fica insuportável e cada vez fica pior. É muita 

gente, muita mistura. Tem pessoas que vem e que nunca viu praia. Eles 
(os turistas) não possuem educação. Muitos que vem para Balneário 

Camboriú para passar as férias, para se divertirem, acabam se passando 

um pouco, perdendo o limite das coisas e nós entendemos que os 
moradores fixos se sentem perturbados. Eles (os turistas) podem até 

causar um pouco de transtorno. 

 

IC – Em Balneário Camboriú ocorre até emigração dos residentes 

permanentes para outras cidades, no período de temporada de 

verão 

 

DSC - O pessoal na verdade, eu tenho vários amigos que na temporada 
nem ficam em Balneário Camboriú por conta de muitos turistas que vão 

para lá. O morador geralmente deixa para fazer suas coisas depois da 
temporada, e nem à praia eles vão. 

  

IC – O atendimento no comércio, hotéis, bares e restaurantes é 

considerado de bom a ótimo 

 

DSC - O comércio atende bem o turista. A gente entra em uma loja e 

somos bem atendidos. O detalhe é que o ambiente deveria ser mais 

aberto. A cidade não te dá amplitude a nível dos olhos. Mesmo tendo um 
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bom atendimento, acaba perdendo um pouco a qualidade por ter tanta 

gente. Eles atendem bem, ficam muito satisfeitos, para todas as pessoas 
que vivem do comércio a renda aumenta bastante, e eles sabem que aqui 

é uma cidade agitada e cuidam muito neste aspecto no contato com as 

pessoas. 
 

IC – Falta profissionalismo no atendimento ao turista, e também há 

muitos trabalhadores temporários 

 

DSC - Da uma forma geral, com o atendimento eu acho que não estão 

satisfeitos não, falta profissionalização, é muita gente contratada para 

esse emprego temporário e a cidade fica muito cheia, então eles 

trabalham, mas não é satisfatório. Em Gramado, é diferente, o turismo 
acontece o ano inteiro e são pessoas que trabalham o ano inteiro, já em 

Balneário Camboriú, são pessoas que trabalham mais no verão e tem 
muita gente sem qualificação. Mas, mesmo assim, o comércio atende bem 

o turista. Nas lojas eles geralmente atendem turistas todos os dias, alguns 

já falam até espanhol. No comércio, restaurantes, a gente é muito bem 
atendido. Eu não vejo os trabalhadores do local como se fossem nativos, 

eu tenho a impressão que vem todo mundo de fora para trabalhar na 
temporada. Nos estabelecimentos comerciais, vem muita gente de fora 

para trabalhar. Em todos os lugares eles estão disponíveis para atender 

bem. 
 

DOMÍNIO: PESSOAS INTELIGENTES (Questão 12) 

 

A décima segunda questão faz menção aos ODS da ONU, em 

especial ao item 11, que se refere às cidades e comunidades sustentáveis.   

Transcreve-se a pergunta literal: - O item 11.7 da Agenda 2030 da ONU 

diz que: “Até o ano de 2030, os governos devem proporcionar o acesso 

universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, 

particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas 

com deficiência (2015, p. 30). Por meio de sua observação ao 

experienciar a cidade, Balneário Camboriú segue, não segue ou está 

seguindo esta meta? As ICs e DSCs originados foram os seguintes: 

 

IC – Balneário Camboriú está a caminho, está seguindo esta meta! 

 

DSC - A caminho da meta. Para nós chegarmos até 2030, onde é que nós 

teremos os espaços verdes? Vai ser muito difícil..., mas temos tudo para 

ser. Eu acho que sim! Balneário Camboriú é uma cidade que tem uma 
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facilidade ímpar, por ser uma cidade pequena, de fácil administração, eu 

acho que isso é possível, hoje você percebe que os lugares próximos da 
praia já têm acesso a deficientes, e as questões que envolvem esse tema 

está sendo vista. Hoje o governo trabalha a questão de esgotos e lixo, as 

vias são pavimentadas e com o recurso que ela tem é possível investir, a 
cidade é rica para o tamanho do problema que ela tem, penso que estão 

procurando seguir. Eu acredito que ela está seguindo porque agora com 
essa revitalização da orla da praia central vai ter muito verde, inclusive 

em nossa rua plantaram muitas flores. Como o prefeito exigiu a calçada, 

poderá exigir também o reflorestamento! Eu acho que gradativamente a 

cidade tende para seguir essa meta, porque existe todo um cuidado em 

tratar bem, uma preocupação em manter a cidade limpa e organizada, 

pontos turísticos, a sinalização, tudo é pensado para o turista. Eu venho 
todos os anos para Balneário Camboriú, e percebo que existe sempre 

algo diferente, algo à mais, algo que foi melhorado, que foi inovado, 
sempre pensando no bem-estar das pessoas. Essa agenda da ONU de 

2030 que traz todos esses itens aqui, que são adequados e que faria parte 

de uma cidade idealizada e adequada, Balneário Camboriú se encaminha 
para isso mesmo que a passos lentos. 

 

IC – Não, absolutamente! No ritmo em que a cidade está, não 

alcançará esta meta 

 

DSC - Alguns itens aí até podem melhorar, porque é possível criar, mas 

justamente o verde de Balneário Camboriú vão colocar onde? Não tem 

mais espaço. Das estruturas que foram feitas de uns anos para cá, ela vai 
chegar até 2030 e não vai alcançar. Não absolutamente! 

 

IC – A população está muito acomodada, precisamos clamar por 

mudanças consistentes 

 

DSC - O povo tem que clamar por mudanças, se não elas não vão 

acontecer, e não é só aqui, eu acho que o povo está muito acomodado. O 
Brasil é maravilhoso e nós temos que pegar e dar um basta, pois se um 

prefeito não quer fazer, tem gente que quer. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS (Questão 13) 

 

A décima terceira questão objetivou captar ideias e possíveis 

contribuições de melhorias para os espaços públicos da cidade de 
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Balneário Camboriú, sob a ótica dos visitantes habitués. Estas são 

demonstradas por meio das ICs e DSCs: 

IC – Praças arborizadas 

 

DSC - Praças com mais arborização. Eu acho que deveria ter mais 
“verde” no meio da cidade, e não apenas na barra norte.... 

 

IC – Espaços públicos de convivência ao ar livre, como parques 

ambientais 

 

DSC - Mais espaços públicos para que esse morador tenha diversão sem 

ter que pagar por isso, já que tudo que ele precisa pagar se torna caro 

no verão. Espaços de convivência para que tanto o morador como o 
turista se divirtam à preço zero. Nós temos que ter um Balneário 

sustentabilidade de vida, de verde, de meio ambiental, uma arborização, 
parques, para as pessoas se divertirem porque nem todo mundo que está 

lá gosta de estar todos os dias na praia. Aumentar os espaços (ciclovias) 

para o uso de bicicletas, o próprio espaço para caminhada, eu não sei se 
tem mais espaço em Balneário Camboriú para praças. Em alguns bairros 

ainda tem espaços, antes que o poder imobiliário tome conta, pois eu vejo 
que na praia Brava está indo nesse mesmo caminho que Balneário 

Camboriú – uma ilha de pedras. Espaço de lazer para crianças e idosos 

e deficientes múltiplos. Precisa de um lugar para tirar essas pessoas de 
casa. 

 

IC – Transformar a Avenida Atlântica em um parque linear, 

retirando a pista de rolamento e o tráfego de carros 

 

DSC - A Avenida Atlântica tem que acabar com os carros para que nós 

tenhamos mais circulação para as pessoas, e usar essa orla diferente 

para que ela seja eterna, para que não mude sempre, e sim, fazer uma 
revitalização definitiva, mas bem feita se não a coisa não vai mudar, as 

pessoas são passageiras, mas a cidade não. A primeira coisa seria limitar 
muito, ali na área central, o uso de carro, não sei de que forma, incentivar 

aquele transporte público que já tem, aquele bondindinho, e limitar ao 

máximo o uso de carro nas ruas principais. 
 

IC – Revitalizar a orla da Praia Central 

 

DSC - A orla tem que ser modificada urgentemente para trazer mais 

verde e mais vida para as pessoas. 
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IC – Não conheço o Parque Raimundo Malta 

 

DSC - Eu não conheço o parque Raimundo Malta, nunca fui lá, não há 

divulgação. Deveriam fazer panfletos e distribuir, até para os turistas 

conhecerem também. Eu sempre recebo dos piratas e do parque 
Unipraias. 

 
IC – Os espaços de deslocamento como ruas e calçadas precisam de 

manutenção 

 

DSC - As calçadas precisam ser refeitas, melhorar a qualificação das 

ruas. Com relação as ruas, a limpeza e a segurança tem que ser 

prioridade. 
 

IC – Os alagamentos que ocorrem na cidade é um problema que não 

há intervenção pública eficaz 

 

DSC - Principalmente esses pontos de alagamentos, é algo emergencial 
e eles causam grande transtornos na cidade, e com a elevação das águas 

estão invadindo as residências. A questão do esgoto, a macrodrenagem, 
criar todo o planejamento, porque só quando chove que a gente vê isso. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS (Questão 14) 

 

Ao término da entrevista, foi perguntado aos entrevistados se 

eles consideram Balneário Camboriú uma cidade humana, e 

inteligente. Cabe ressaltar que as respostas geradas são essencialmente 

frutos da percepção e experiências sensoriais adquiridas. As ICs e DSCs 

foram, as seguintes: 

 

IC – Sim, considero humana, pelo acolhimento às pessoas e por ser 

uma cidade bem cuidada 

 

DSC - Considero uma cidade realmente humana e agradável, onde os 

turistas são bem tratados e os espaços bem cuidados, onde não há tanta 
exploração econômica. Eu me sinto bem lá em Balneário Camboriú. 

Humana, em parte sim, não dá para dizer que não, porque ela tem uma 

vida ainda acolhedora, poderia ser melhor, claro que podia, a gente se 

sente bem aqui, mas isso é o povo que faz isso. Humana sim, mais 

tranquila. Humana sim, no sentido de que eu vejo que as pessoas têm 
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possibilidades que outras cidades não têm, eu vejo idoso caminhando nas 

ruas e em outras cidades não saem de casa. Humana considero sim, 
porque ainda há conscientização, por mais que existam coisas que não 

estejam de acordo. Humana eu penso assim, tem muita gente estranha, 

pessoas diferentes, diversidade. Humana no momento em que ela é alegre 
e colorida. Tem muitos pontos turísticos que brindam todas as idades e 

práticas de esportes, e ela é totalmente humana. 
 

IC – Sim, inteligente pela integração entre o moderno, os recursos 

naturais e a tecnologia 

 

DSC - Inteligente, sim ela é, acolhe o visitante, acolhe o seu morador 

também, e faz um link entre o tecnológico, o moderno e a natureza, é um 
lugar de bem-estar porque cada vez mais as pessoas estão buscando 

isso... um lugar bom, onde queiram voltar. Então é inteligente sim, 
inteligente porque reúne muitos pontos de tecnologia. 

 

IC – Inteligente não, uma cidade que cresceu desordenadamente, 

não temos nem espaço público 

 

DSC - Inteligente não, Balneário Camboriú cresceu desordenadamente, 

tem ruas que não passam carro, foi crescendo e se tornou uma cidade 

desorganizada porque falta espaço. Porque não começar a pensar nisso 
agora então? Inteligente eu acho que não, também por esse crescimento 

desordenado, porque isso vai ter sérias consequências no futuro. 

Balneário Camboriú é uma cidade elitizada, eles não têm essa 
preocupação pelas coisas mais em conta. Não é inteligente nesse sentido. 

As construções são o que mais peca, às vezes, a tecnologia quer superar 
tantas coisas, que acaba se frustrando. Inteligente, em parte não! 

 

IC – Humana não, pois Balneário Camboriú se tornou uma cidade 

para a elite e segregou os moradores nativos 

 

DSC - É uma cidade rica que há sim segregação social, há uma 

dificuldade de pessoas de outras classes sociais se inserirem, porque 

primeiro é uma cidade cara, com pouca opção para os menos 
favorecidos, e acho que há preconceito na questão econômica. As pessoas 

que residem em bairros periféricos, eu não saberia dizer, a maioria das 

pessoas que trabalham braçalmente, da construção civil, elas moram em 

Camboriú que é uma cidade dormitório de Balneário Camboriú, talvez 

ali a gente fosse encontrar um pouco mais desse perfil. Humana não, 
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porque não tem muita socialização, é tudo muito isolado. As pessoas não 

interagem. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS (Questão 14.1) 

 

Ao término da entrevista, solicitou-se ao entrevistado, que 

definisse em apenas uma palavra, a cidade de Balneário Camboriú (SC), 

como meio de conhecer seu verdadeiro sentimento citadino.  

 

1. Paraíso 

2. Liberdade 

3. Cartão-Postal 

4. Poder 

5. Maravilhosa 

6. Ambígua 

7. Amor 

8. Encantadora 

 

8.2.3 Discurso dos atores relevantes – sociedade civil organizada 

 

8.2.3.1 Perfil dos representantes da sociedade civil organizada 

entrevistados na cidade de Balneário Camboriú (SC) 
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Quadro 16 – Perfil dos atores relevantes – Grupo Sociedade Civil Organizada 

(Balneário Camboriú - SC) 
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(conclusão) 
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Fonte: Autora, 2019. 
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8.2.4 Discurso dos atores relevantes – representantes da Gestão 

Pública municipal 

 
8.2.4.1 Perfil dos representantes da Gestão Pública municipal 

entrevistados na cidade de Balneário Camboriú (SC) 
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Quadro 17 – Perfil dos atores relevantes – Grupo Representantes da Gestão 

Pública Municipal (Balneário Camboriú - SC) 
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(conclusão) 
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Fonte: Autora, 2019. 
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8.3 CIDADE: GUARATUBA (Paraná) 

 

A cidade de Guaratuba (PR) também, invariavelmente, é 

apresentada por terceiro em seus resultados, seguindo apenas uma ordem 

“mental geográfica (sul - norte)” para a apresentação física no texto. 

Como o tema central da pesquisa são os espaços públicos, com apelo 

especial à área costeira (orla marítima, faixa de praia e áreas adjacentes), 

inicia-se esta seção com uma breve ilustração aérea do município, cujos 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística subsidiam a 

compreensão de muitos dos depoimentos dos entrevistados. Dados 

básicos da cidade tornam-se fundamentais para se compreender a 

complexidade da pesquisa desta Tese, que apresenta população, extensão 

do território, densidade demográfica, percentual de área urbanizada, área 

arborizada, ocupação da orla entre outros aspectos bastante distintos dos 

demais municípios analisados na pesquisa, com alguma semelhança em 

relação ao seu desenvolvimento turístico ao município de Torres (RS). 

A cidade de Guaratuba apresenta particularidades ambientais 

bastante peculiares, como 66% de seu território estar em uma Área de 

Proteção Ambiental (APA). 

O Mapa 15 apresenta a cidade de Guaratuba e a ocupação da orla. 
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Mapa 15 – Mapa de ocupação da orla da cidade de Guaratuba (Paraná). 

 
Fonte: Mapa elaborado por Heloisa Lalane129 e Maria Emília Martins da Silva 

Garbuio (2017), exclusivamente para esta tese e, portanto, é parte integrante 

desta. 

                                                 
129 Currículo apresentado na Capítulo 1.  
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Nesta seção, são expostos, em sua forma original, os DSCs dos 

atores relevantes da cidade de Guaratuba (PR), nesta ordem: residentes 

permanentes, visitantes habitués, representantes da gestão pública e, 

representantes da sociedade civil organizada, seguindo também, 

respectivamente a ordem das questões elencadas nos roteiros de entrevista 

(APÊNDICES B). 

 

8.3.1 Discurso dos atores relevantes – residentes permanentes 

 

8.3.1.1 Perfil dos residentes permanentes entrevistados na cidade de 

Guaratuba (PR) 

 

Seguindo a mesma amostragem dos grupos anteriores, na cidade 

de Guaratuba (PR) foram selecionados oito residentes permanentes 

(moradores) para representar o grupo amostral, seguindo as mesmas 

características elencadas para a cidade de Torres (RS) e Balneário 

Camboriú (SC), já citadas anteriormente. O Quadro 18 é apresentado a 

seguir: 
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Quadro 18 – Perfil dos atores relevantes – Grupo Residentes Permanentes 

(Guaratuba - PR) 
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Fonte: Autora, 2019. 
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8.3.1.2 Discursos do Sujeito Coletivo dos residentes permanentes 

entrevistados na cidade de Guaratuba (PR) 

 

Como já esclarecido, as ICs e os DSCs são apresentados, em sua 

forma literal (codificados)130, na respectiva ordem das questões elencadas 

no roteiro de entrevista, nesta seção ‘Residentes Permanentes’.  

 

QUESTÕES ELEMENTARES (Questão 1) 

 

As duas primeiras questões elencadas no roteiro, nomeadas de 

elementares, visam inserir o entrevistado no processo de entrevista, ao 

mesmo tempo em que gera o sentimento de empatia e pertencimento à 

pesquisa. Logo, a primeira indagou-os se esses usufruem dos espaços 

públicos da cidade. 

 

IC – Sim, frequentemente 

 

DSC -Sim, frequentemente. Tem a praça que é bem boa, a gente senta, 
toma um sorvete, tem os bancos na orla. Sim, a praia e o calçadão! 

 

IC – Não, eventualmente 

 

DSC - Olha, não muito, um pouco, às vezes. Aquelas academias ao ar 
livre eu não uso. 

 

QUESTÕES ELEMENTARES (Questão 2) 

 

Residindo em uma cidade costeira turística, quais são os principais 

elementos de referência citados pelo grupo de residentes permanentes da 

cidade de Guaratuba. As respostas são apresentadas por meio do Gráfico 

22, seguido das ICs e DSCs: 

 

 

 

 

                                                 
130 Codificados, ou seja, a entrevista realizada face a face, gravada em áudio, 

transcrita em texto, metodologicamente formatada por meio do método 

Discurso do Sujeito Coletivo DSC), segundo os preceitos de Lefèvre e Levèfre 

(2005). 
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Gráfico 22 - Elementos de referência citados pelo residente permanente para sua 

permanência no espaço público da cidade de Guaratuba (PR). 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

IC – A praia é certamente o elemento mais importante 

 

DSC - A praia é o carro-chefe, é o lugar que eu mais me identifico no 

município, se eu pudesse iria todos os dias. Para mim é a praia, isso de 
forma bem verdadeira, profunda e básica, a praia. 

 

IC – Eu aprecio muito a integração com o ambiente natural e o 

paisagístico 

 

DSC - Olha, como gosto e estou muito em contato com a natureza, são 

esses elementos que mais me atraem. Temos o Parque Municipal da 

Lagoa do Pará, o Parque Estadual Boguaçu, o Parque Guaricana, que 
agregam grande parte da área rural e pertencem ao município. Nessa 

questão de integração com o meio ambiente, existe forçadamente, pois 
somos rodeados por APAs. Pessoalmente me atrai muito os elementos 

que possibilitam uma integração entre o ambiente natural, paisagístico, 

praia, floresta. 
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IC – Gosto muito do clima da cidade 

 

DSC - O clima é bom eu gosto. 

 

IC – Praticamente todos os elementos citados 

 

DSC - Eu acredito que todos aqui são bastante importantes e influenciam 
diretamente na opção por você estar usufruindo de um determinado 

espaço. Algo que me atrai muito é quando junto com isso a gente 

consegue perceber algumas condições, alguns elementos da história, 

indicadores culturais da região. 

 

IC – Todos os espaços são importantes, mas sempre necessário que 

se tenha infraestrutura condizente para o usufruto das pessoas 

 

DSC - Há de se ter também uma possibilidade mínima de infraestrutura 

para convivência, que você possa estar usufruindo daquele local na 

companhia de outras pessoas, que seja organizado, limpo, seguro. Esses 
são os principais aspectos. 

 

DOMÍNIO: MEIO AMBIENTE INTELIGENTE (Questão 1) 

 

A primeira questão, relativa ao meio ambiente, buscou a opinião 

dos entrevistados sobre a qualificação da orla marítima urbana da orla de 

Guaratuba.  Para obter uma leitura homogênea, elencou-se uma série de 

elementos para sua avaliação, com a devida justificativa (se assim o 

desejasse). Os resultados são apresentados pelo Gráfico 23, seguido as 

ICs e DSCs, a seguir: 
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Gráfico 23 - Avaliação da orla marítima urbana da cidade de Guaratuba sob a 

percepção de seus residentes permanentes. 

 
Fonte: Autora, 2019.  
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IC – No início do mês de dezembro, quando inicia a temporada de 

verão, há um planejamento imediatista para receber os veranistas 

 

DSC - Na temporada tem um contingente maior de pessoas na cidade, 

então é necessário de um cuidado maior, aí vem a operação verão com 
mais policiais, bombeiros e outros profissionais para apoiar, no verão. É 

um planejamento bem imediatista, bem tapa buracos, para mostrar para 
o turista e para ganhar dinheiro na temporada de um mês, em janeiro. 

Eles só arrumam na temporada, é vergonhoso. O banheiro na praia, por 

exemplo, a porta é horrível, parece um presídio. Existe algo feito no 

improviso no mês de dezembro, fica um caos, quando chega o final de 

ano. Em meados de setembro, por exemplo, como eu já vi acontecer, há 

postes caídos, bancos para consertar, houve enxurrada e as pessoas 
chegando na cidade e, eu me pergunto, gente! Cadê o conserto? e aí, de 

repente, em um passe de mágica, vem o caminhão e arruma tudo.  
 

IC – Após o término da temporada de verão, a cidade fica 

praticamente abandonada, chega a ser um descaso com os 

residentes permanentes 

 

DSC - Após o carnaval, vai todo mundo embora e nós, moradores, 

ficamos à mercê! Não tem prevenção das coisas, nós moradores, 

passamos meses, o pagante do IPTU não pode usufruir de uma cidade 
boa, falta iluminação. Após a temporada fica tudo abandonado, não há 

uma sinalização permanente. Na temporada, existe sinalização somente 

no verão, depois essas placas são móveis e eles retiram. Vamos falar 
dessa parte mágica que tem tudo no verão, por alguns meses e depois e, 

o resto do ano, e a Páscoa? A cidade esta cheia de crianças! Não tem 
nada! Eu fico alterada, pois eu tenho desejo de ver progresso aqui. Existe 

uma maquiagem, você pode conferir, até o Morro do Cristo, que faz todo 

o contorno, a orla é iluminada, com bancos, os demais trechos são 
abandonados, com lixos e matagal o ano todo. 

 

IC – Um dos principais problemas que observamos na orla, é a 

ausência de policiamento, iluminação e segurança de modo geral, 

especialmente ao anoitecer 

 

DSC - Você não tem um bombeiro na praia, você não tem policial, 

raramente você vê um policial ou uma viatura na praia, fica a desejar. A 

gente caminha na praia e, quando começa a escurecer, começa uma 

evasão de pessoas dali porque fica perigoso, não tem segurança, 
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policiamento. É um lugar gostoso, para respirar e levar as crianças. Eu 

viajo da minha casa que são 7 km até a praia e não fico até o escurecer, 
não tem iluminação e segurança, faltam bancos. Após o escurecer, ocorre 

uma evasão por medo, por falta de segurança. Não tem os seguros 

básicos de um policial, um carro, um posto aberto, uma coisa assim. No 
caso de uma emergência, tudo escuro, as pessoas ficam amedrontadas 

por falta de uma iluminação das árvores, disso (...) daquilo, de um 
controle, um paisagismo, que seria o caso, não tem iluminação e nem 

segurança. Tem policiamento somente no verão, mas depois não tem mais 

e é perigoso andar à noite na orla, hoje não se caminha mais com 

tranquilidade ali como antes, o que falta mais é a questão de segurança 

e mais iluminação ali na orla. Os andarilhos andam na praia, moram lá, 

não tem polícia, no verão a SANEPAR faz a coleta, mas no inverno fica 
tudo abandonado. Os andarilhos tomaram conta e abordam as pessoas. 

Não tem guarda municipal e a iluminação é escura, não tem. À noite é 
perigoso. 

 

IC – A orla de Guaratuba, apesar de muito fiscalizada pelos órgãos 

ambientais, vem sofrendo com forte erosão costeira, avanço das 

marés e negligência por parte da gestão pública e também, da 

população local 

 

DSC - Olha, ali na praia central foi invadida muito pela areia, o mar 
comeu o calçadão. Na praia central o mar invade, destrói tudo, as 

calçadas, falta mais capricho e há uns dois anos, a gente vem sofrendo 

com a questão da maré, está aparecendo erosão. As construções já foram 
lá em cima das dunas. Então é um caos, porque não existe essa 

informação de que aquelas dunas é que protegem, foi plantado alguns 
coqueiros de qualquer jeito, feios. Eu não sei o que acontece com essa 

parte política, mas se você for naquela direção, quase em frente a 

Briforte, estão construindo uma mansão, um sobrado ao lado do rio, 
correndo risco também de ser carregado pela água do rio e pelo mar, 

porque ele está em cima da areia. Então, nós passamos meses com chuva, 
com frio, com intempéries normais do clima, que não tem relação com 

responsabilidade da prefeitura, mas que o morador, o pagante do IPTU, 

que tem casa própria aqui, acaba sendo desmerecido. Por exemplo, não 
está sendo resolvido e, nem pensado, a questão de prevenção das marés 

altas, dos estragos, do risco de vida para as pessoas que moram aqui. 

 

IC – A orla da praia central até propicia espaços para esportes e 

entretenimento, mas não são qualificados como poderiam ser 
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DSC - Ela existe, não vamos dizer que não, pois você pode praticar uma 

atividade física, como uma corrida, ou mesmo ciclismo, mas a falta de 
um planejamento adequado impede você de ter uma atividade tranquila 

em períodos de pico e isso poderia ter sido pensado. Neste aspecto aqui 

existe, mas não qualificado. Entretenimento existe sim, eu sei de algumas 
escolinhas, como de stand up surf, mas é pouco e no verão você tem que 

disputar o espaço na areia. Não tem muita coisa, a pista da bicicleta já é 
pouca para o pedestre e para o atleta. 

 

IC – A infraestrutura disponível para os usuários da orla e da praia 

central é deficitária e até negligente por parte da gestão pública 

 

DSC - Eu não vou à praia no verão, fica um caos, calçada toda detonada, 
banco quebrado. As pessoas têm que correr para os estabelecimentos 

para poderem usar o banheiro. Na temporada tem muitas lixeiras, mas 
demoram para recolher o lixo e ele cai no chão. No mês de dezembro, 

nas vésperas da altíssima temporada, por exemplo, eu já vivenciei isso 

aqui, cinco anos - dezembro caótico!! Tenho fotos, registros, caiu postes, 
a maré subiu e detonou todos os coqueiros da praia, ficou sem o 

calçadão, um caos. Feio de ver. A tubulação do esgoto na praia central 
da cidade é aparente, onde é o lugar das pessoas caminharem para a 

praia, impossibilitando esse caminhar, essa chegada até a praia. Isso 

aconteceu nos meses de setembro, outubro, novembro e, chega dezembro, 
está aquela confusão. Temos uma gestão muito deficitária, 

especificamente, na Praia Central. Esse é o choque. Tem poucas rampas, 

os banheiros são poucos, chuveiros, não existem banheiros públicos e 
lixeiras são poucas, muito mal organizada e cuidada. Os chuveiros e 

rampas de acesso deixam muito a desejar, poderiam fazer algo melhor 
ali.  Tem chuveiros, mas não funcionam, e não estar disponível para as 

pessoas é o mesmo que não ter. Os bancos são quebrados. Não existe 

informação de balneabilidade, não existe sinalização das ciclovias, é 
tudo muito precário. Os bancos são todos no sol, não tem banco embaixo 

dos coqueiros. Haviam bancos de madeira, mas arrancaram tudo e 
colocaram cimento. Aqueles quiosques para mim é um horror, não tem 

nada a ver com praia, é um troço totalmente mal pensado, tanto que não 

tem estrutura, o banheiro que criaram do lado é ridículo, um troço 
horrível. Os banheiros são terceirizados, e muito distantes, são péssimos, 

o chuveiro é o fim do mundo. O chuveiro quebra e fica sem manutenção. 

O planejamento não ocorreu de forma adequada. 
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IC – Não há ciclovias na cidade, e os trabalhadores que se 

locomovem de bicicleta chegam a correr perigo com a falta de 

infraestrutura da malha urbana 

 

DSC - Ciclistas aqui sofrem muito, sofrem no silêncio, eles usam a 
bicicleta para o trabalho, uma pistinha para inglês ver, imagine 200 mil 

habitantes, todos caminhando na calçada pequena e estreita, ciclistas e 
pedestres, todos juntos e carros, eles acabam invadindo a pista do ciclista 

e não tem outras pistas, a avenida Paraná tem trechos sem iluminação. 

Nas calçadas tem buracos, e não fazem manutenção. 

 

IC – Em um contexto geral, as pessoas (principalmente os 

veranistas) são mal-educadas, não valorizam a cidade como um 

espaço social de todos 

 

DSC - Falta um pouco de educação por falta das pessoas nesta parte, e 

eu acredito que pode ser que tenha uma sustentabilidade. Por exemplo, 

existe uma lei que proíbe o som alto como perturbação do sossego. 
Quanto a sinalização, tem que fazer esforço para ver, na beira mar tem 

boa sinalização, mas na ciclovia está misturado com às pessoas a pé. Não 
existe educação por parte das pessoas. Não tem banheiros públicos na 

orla, quem está na água do mar pensa, -eu não vou sair daqui para ir lá 

usar o banheiro do quiosque e pagar, vou fazer aqui mesmo. Tem 
poluição sim e o barulho começou agora nessa temporada, então 

novamente reitero que as pessoas não têm muita consciência.  

 

IC – A verticalização da orla foi contida, devido às limitações 

impostas no Plano Diretor 

 

DSC - Atualmente melhorou muito porque proibiram a construção de 

prédios altos. 
 

IC – Ainda há restingas preservadas, mas há de se ter uma boa 

conscientização sobre sua importância 

 

DSC - Boa parte dela sim, atualmente as restingas estão sendo 
preservadas, mas, na praia central não existe mais, foi totalmente extinta, 

nas outras praias sim. Inclusive na praia conhecida como praia dos 

surfistas, até nós fizemos uma campanha na rádio na época para 

preservar a restinga, porque o poder público queria fazer uma calçada e 

nós não queríamos que isso acontecesse, porque quando dá uma ressaca 
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o mar invade e destrói tudo. Conseguimos por meio da campanha e da 

associação dos surfistas recuperar toda aquela orla. 
 

IC – De modo geral, a gestão da orla marítima não é sustentável, e 

percebe-se um descomprometimento político por parte do poder 

executivo local 

 

DSC - Quase todo administrador que entra no poder resolve dar uma 

mexidinha na orla, uma reformadinha na orla e cada um faz do seu jeito, 

estraga o que o outro fez, remenda lá, faz uma mudança aqui. Eles não 

buscam a opinião dos moradores, existe até uma legislação que é 

necessária, as audiências públicas, mas eles as manipulam, você vai lá 

na hora que ninguém pode, faz e pronto. Apenas para cumprir uma lei de 
responsabilidade fiscal. Os quiosques, por exemplo, estragam totalmente 

o ambiente, os banheiros públicos que não são públicos porque são 
pagos, não se explica se foi concessão, se é da prefeitura, não tem 

controle sobre os banheiros. Eu acho que não existe um planejamento 

ordenado. Não posso te afirmar que essa gestão é sustentável. A orla é 
totalmente nada a ver com sustentabilidade.  

 

DOMÍNIO: MEIO AMBIENTE INTELIGENTE (Questão 2) 

 

A segunda questão, indagada a todos os entrevistados da pesquisa, 

buscou conhecer a percepção acerca das intempéries climáticas que tem 

ocorrido de forma frequente e intensa no litoral sul brasileiro nas últimas 

décadas. Transcreve-se a pergunta literal: - Recentemente o litoral sul 

brasileiro tem sofrido com intempéries naturais nas cidades costeiras, 

como ressacas marítimas, fortes tempestades e erosão costeira. Em sua 

opinião, o que estaria causando estes fenômenos naturais? E o que 

poderia ser “pensado” para minimizar o risco de maiores impactos 

ambientais sobre as cidades costeiras? Os depoimentos formaram as 

ICs e DSCs, a seguir: 

 

IC – As intempéries climáticas são fenômenos naturais, que sempre 

ocorreram 

 

DSC - O que está causando, eu não saberia responder, porque sobre os 

eventos naturais nós não temos controle, até porque situações de dividir 

continentes são completamente naturais sem a interferência do homem. 

Eu vejo o mar, ele se movimenta apenas, ele não pega nada, ele não 

deixou nada dele aqui. Ele se mexe, ele é vivo, ele vai e vem. Para mim, 
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não existe aquecimento global, porque a terra é feita de microclimas, isso 

é só estudar meteorologia que eles vão te dizer. A terra é um ente vivo, 
ela está tendo reações às suas doenças. E como a academia não estuda 

as doenças da terra profundamente, ela também não explicou o porquê 

que o mar recuou. Se a academia fosse séria em meteorologia, ela diria 
tudo isso. Porque que o mar recuou e não tem ninguém que estuda isso? 

Se nós pegarmos como exemplo, a região ali do Morro do Cristo até o 
Coroados, após uma ressaca não aparece problema nenhum, vai lá puxa 

e joga bate na restinga e para por ali. As ondas passam por cima da 

restinga muitas vezes até adentrar a rodovia, até as ruas, mas não inunda, 

mas recua porque passou por cima da restinga, uma vez que ela protege. 

 

IC – Parece-me que as cidades costeiras turísticas adotam um 

planejamento equivocado de uso e ocupação da orla, como também 

negligenciam “a cidade” para seus residentes permanentes, 

valorizando apenas a população flutuante 

 

DSC - O que eu posso dizer é que estamos fragilizados, o litoral 
brasileiro está frágil a esses eventos naturais, também por falta de 

planejamento ao fazerem as avenidas atlânticas, as construções verticais 
muito próximas da praia. É a consequência das avenidas que levaram 

todas as dunas embora e tiraram essa proteção natural. Aí a maré sobe 

e não tem como se conter, ela não quer pegar em nada, ela está livre, 
correndo solta. A interferência do homem na natureza, sem esses 

cuidados, acabou ocasionando tudo isso. Vivemos em uma região muito 

baixa, plana, a nível do mar, e temos uma dificuldade muita grande de 
escoamento da água pluvial. Aí chove, a água do mar volta pelos canais 

de escoamento, então é um problema. Eu como morador de Guaratuba, 
nos últimos 05 anos para cá mudou muito a nossa praia. O problema é a 

ocupação que está errada, porque o mar vai trabalhando, tem gente 

construindo até dentro do mar. Em 2008 deu uma ressaca e o mar comeu 
tudo. Quem construiu? Quem invadiu? O progresso, o ser humano, a 

ganância, o pensamento da ostentação, de mostrar, de fazer a casa em 
cima da pedra, de fazer um prédio de 80 andares, de fazer algo como se 

fosse numa ilha. Eu imagino que essas próprias mudanças climáticas 

aqui no Sul tenham ocasionado esses desastres, mas eles acabam se 
intensificando por conta da interferência do homem na orla da praia. O 

desenvolvimento de políticas próprias para se prevenir esse tipo de 

evento natural é fundamental. Todo município tem problemas de 

habitação, segurança, saneamento básico. Você observa restos de 

materiais de construção, entulho, você não tem onde jogar. Por que o 
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poder público não pode pegar esse “lixo”, reciclar e fazer moradias? 

Fazer tubulação para o saneamento básico? Fazer ponte? A gente vê que 
pode ser feita muita coisa em vez de ficar se preocupando com reeleição. 

Uma região com esse potencial turístico, as pessoas precisam de 

segurança, de dignidade, a cidade inteira precisa, e não é dada a devida 
atenção. Então, veja, são eles lá que não são ouvidos, que sofrem. 

 

IC – As ressacas em Guaratuba e praias adjacentes são visíveis, 

assim como os impactos sobre a orla, dunas e costões 

 

DSC - É bastante visível na praia, além de você ver os estragos 

provocados pela ressaca, você vê o emagrecimento da praia que você 

pode perceber pelos coqueiros e suas raízes, o desmoronamento de 
quiosques e assim por diante. Descendo Curitiba tem uma placa profética 

que diz assim: “Ai de quem habita o litoral”. Tipo assim, o seu tempo 
está contado, você vai ser engolido pelas águas. É observável, hoje, neste 

mês de março, desde janeiro, que o nível da areia, ele vem com a maré, 

se completando, quase chegando nas dunas. A partir do ano passado, 
com as grandes ressacas repetitivas e longas, foi feito antes da alta 

temporada algo emergencial, porque todas as árvores que tinham ali, 
essa Chapéu Mexicano, essa árvore que dá essa semente grandona, 

foram arrancadas, não tem mais sombra ali e antes tinha. Eu tenho fotos, 

era totalmente diferente, era uma praia extensa, e aí foi feita essa 
muralha, com pedras, mas a contenção provida de areias não foi feita. 

Na praia em Matinhos tem mais, todos os anos a ressaca acabava com o 

calçadão. A restinga é protetora e onde não tem proteção o desastre 
acontece. Aqui em Guaratuba, a praia central é o grande problema para 

fazer proteção. Na praia Brava, o mar tem avançado. 
 

IC – O aquecimento global pode ser um dos motivos 

 

DSC - O aquecimento global pode ser um dos motivos. 

 

IC – Uma das medidas de mitigação é o comprometimento e 

responsabilidade dos gestores acerca desta temática, que vem se 

intensificando em todo o mundo, mas que os interesses políticos e 

pessoais acabam sobrepondo sobre a segurança de toda uma cidade 

 

DSC - Primeiro, básico, é a conscientização! O mar é de todos, vamos 

organizar, vamos cuidar, assim não está bom! Eu imagino que o 

município precisa de um Plano Diretor adequado, sério e não meramente 
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político. Primeiro, teria que ter vontade política, que já é um problema 

sério isso né, porque normalmente os políticos não tem vontade de fazer 
nada porque é impopular. Sugestionável seria uma manutenção da 

vegetação, acréscimo de muito mais areia, caminhões de areia. A 

prefeitura tem que transitar por ali, trazendo areia, não sei de onde, não 
entendo, mas o que eu vejo, seria isso, recuperar toda a orla da praia, 

com reflorestamento, mais areia e muita pedra para poder conter as 
ressacas. Eu acho que algo importante para se definir é a forma de 

utilização e o que pode ser feito nessas praias, ela tem que partir da 

vontade popular, de ser consultada e trazer a população para participar 

junto, e a vontade existe! Eu acho que a gente contra a natureza não dá 

para fazer mais nada, o que tem que fazer ... sei lá, cuidar da natureza, 

mas isso eles (a gestão pública) fazem muito pouco. 
 

IC – A população local e flutuante necessita se conscientizar de seu 

papel no processo de prevenção e manutenção do ambiente natural 

 

DSC - Não são só os gestores, a população em geral precisa estar 
consciente disso e fazer, pelo menos, uma separação de lixo. Agora, para 

a população fazer a separação, ela tem que ter o amparo do poder 
público, que vai recolher adequadamente e dar um destino correto. Então 

eu acho que o desequilíbrio da natureza é o próprio homem quem faz.  

Muita gente nem sabe o que é duna, pensa que é só uma “montanhinha” 
de areia, esse matinho, vamos tirar isso, vamos limpar, vamos fazer uma 

avenida bonita e tal! É o desconhecimento e o desrespeito que o indivíduo 

tem com a natureza. O ser humano não cuida de nada. 
 

IC – Apesar de tudo, existem ações exitosas realizadas pelas pessoas 

que se motivam em preservar e cuidar do meio ambiente 

 

DSC - A própria baia, a população local tem limpado, fizeram uma 
campanha, por anos ou mais seguido, e encontraram sofá, lata, geladeira 

dentro da baia, muito lixo, então a associação de pescadores fazem um 
mutirão e eles mesmo limpam a baia. Ultimamente, tem sido feito mais 

frequentemente. O pouco que existe ali é fruto de uma motivação, de uma 

força popular muito grande que pediram e fizeram com que aquilo 
acontecesse para poderem usufruir daquele ambiente, não só os 

moradores, mas também os visitantes, precisavam disso, e isso foi feito. 
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IC – É necessário que o poder executivo local se interesse pela 

percepção dos residentes permanentes sobre os espaços públicos das 

cidades, convidando-os a participarem de decisões e intervenções 

 

DSC - O poder decisório politicamente está em Curitiba. E quando 
conseguem alguma coisa aqui, vem um promotor e acha que não pode e, 

embarga tudo. O que não existe é o interesse de chamar a população para 
participar das decisões locais. Hoje o que nós vemos no cenário nacional, 

na política, é algo que ela está na estadual, municipal, enfim, e o que a 

gente vê é um aniquilamento da possibilidade de participação popular na 

gestão. A partir do momento em que houver a abertura, que houver a 

possibilidade de uma orientação para essa gestão, para que essa 

participação popular realmente ocorra, eu tenho certeza absoluta que 
isso vai acontecer porque quem está em uma cidade que tem praia, as 

pessoas querem cuidar da sua praia. Acho que falta a visão dos gestores, 
a atenção, o interesse e a vontade de fazer isso. Outra questão é 

incentivar a educação ambiental verdadeira e não esse papo furado de 

radicalistas xiitas, ambientalistas que você não pode derrubar um pé de 
alface na sua casa que é crime, essa postura aí não adianta, esse tipo de 

radicalismo e os próprios governos não se entendem porque daí tem um 
órgão de meio ambiente que não deixa você abrir uma estrada, uma rua, 

e que, se você for calcular não vai ter problema, porque não é isso que 

vai causar o impacto, não vai mudar muita coisa, muito pelo contrário. 
É preciso bom senso.  

 

IC – Existem exemplos exitosos em várias cidades costeiras que 

podem e devem ser replicadas pelas gestões públicas municipais 

 

DSC - Você vai para Miami, toda a orla da região da Flórida é protegida, 

para chegar do asfalto até a praia você tem que passar por pontezinhas, 

pois a vegetação é totalmente protegida. Existem cidades que você tem 
um desenvolvimento de ações que visam resguardar a praia, aquela faixa 

de areia, aquela área que é utilizada pelas pessoas para o seu lazer, com 
algumas obras, com algumas ações bem práticas e pontuais, claro tudo 

isso após o desenvolvimento de estudos técnicos para dizer o que tem que 

ser feito. Aqui na cidade vizinha de Matinhos, a gente tem a praia mansa 
de Caiobá que foi construído um molhe de pedra e nós temos ali uma 

praia que hoje é referência no Brasil, uma praia que sempre é tranquila, 

as pessoas podem frequentar com muita tranquilidade, é muito boa de se 

tomar banho, não tem tantas ondas, a areia da praia está sempre contida. 
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Além disso, tem outras cidades que a gente vê aquelas ações de 

engordamento da praia que é feito para viabilizar esse aspecto. 
 

DOMÍNIO: GOVERNANÇA INTELIGENTE (Questão 3) 

 

A terceira questão ateve-se à governança da cidade com a 

qualidade de vida das pessoas (residentes e visitantes), tendo como 

meio o espaço público (de deslocamento e de permanência).  As 

respostas são demonstradas pelas ICs e DSCs, a seguir: 

 

IC – Não, está muito aquém do que pode ser feito 

 

DSC - Não, nesse sentido eles não se preocupam, está muito aquém do 
que deveria ser feito. está muito longe de dar uma segurança para a 

população. Para mim, o gestor público, eu ainda não vi um gestor público 
competente, que realmente se preocupe com as pessoas, ele se preocupa 

com determinado fato que não vai lhe causar ônus político lá na frente. 

Aqui entra a questão política da coisa. Eles fazem no ônus e no bônus 
político. Eles esperam estourar para arrumar. Eu particularmente acho 

que não se preocupam. 
 

IC – Temos exemplos de negligência por parte do poder público, 

como falta de orientação aos usuários e fiscalização 

 

DSC - No final da praia tem uma plaquinha dizendo que é proibido 

animais, e se você for na praia hoje, você tem que conviver com cachorro 
na faixa de areia, o pessoal brincando com cachorro dentro da água, 

fazendo suas necessidades ali, proliferando doenças. São animais que 
passam zoonoses, que não tem o mesmo organismo que o homem, e não 

tem nenhuma fiscalização. Deveriam ter várias placas visíveis proibindo 

animais, e se o pessoal vê e o fizer, estará sujeito à pena, mas existe 
apenas uma plaquinha lá num canto, que as pessoas nem veem direito e 

entram com os animais. Quem entra não é punido por isso, nem é 
orientado que não pode. Sem contar os cavalos vira latas que tem aqui 

em Guaratuba. Aqui você põe o lixo na lixeira alta para o cachorro não 

pegar, o cavalo vai e pega, rasga, deixa no chão e os cachorros 
estraçalham. É um problema sério, já vi em reunião o prefeito falar com 

o Secretário do Meio Ambiente para dar um jeito nesses cavalos, só que 

ainda hoje isso acontece. 
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IC – Os bairros periféricos são ainda mais descuidados, mal 

atendidos 

 

DSC - Nos bairros, que é onde tenho muita experiência, até Coroados, 

em cinco anos, nunca esteve tão detonado quanto agora. A cada chuva, 
todo mês, passava a patrola, colocavam pedras, mudavam a iluminação, 

e agora não, fica ali dois, três meses uma mazela. 
 

IC – Alguns moradores da periferia chegam a abandonar suas casas 

por falta de infraestrutura básica 

 

DSC - Os moradores tomam algumas providências por cansaço, por 

desistência e começam a pensar também em abandono. Então, você 
começa a observar o número de casas a venda, de imóveis, de 

crescimento, mas também de abandono. 
 

IC – Questões relativas à infraestrutura básica urbana são precárias 

 

DSC - O básico, a beleza natural que é a mais barata, que é um caminhão 

de areia, uma grama, um poste de luz, lixeiras e catadores de lixo não se 
vê na cidade. Tem o tratamento de esgotos da SANEPAR, que é precário 

também, não é suficiente. Se tu fores hoje lá na escola, eu sou vizinha da 

escola, o mato, não sei nem como os alunos entram na escola. Nas escolas 
tem muito mato e poderiam limpar. A gente vê que cada rua é diferente 

da outra. Tem medidas diferentes, não tem padrão e normas. Eles não 

seguem muito essas regras. 80% da população de Guaratuba é 
dependente de bicicleta e não tem uma ciclovia na cidade.  

 

IC – As ações realizadas pela prefeitura são muito superficiais, falta 

atitude, capricho e compromisso 

 

DSC - Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é ter atitude. O que a 

população comenta é que a caixa-forte agora é diferente, por que todas 
as taxas em três anos, o IPTU aumentou quase 90%, o ano passado a luz, 

a água, o índice foi mais de 30%. Então, nós somos pagantes, estamos 

atualizados e queremos a troca, o equilíbrio. Acho que a gestão deixa a 
desejar, pois poderia fazer muito mais do que fazem, caprichar, fazer uma 

obra bem-feita para não ter que sempre refazer, calçamento de ruas e até 

ruas não calçadas. É preciso uma política de manutenção, eles esperam 

a população ir reclamar para tomar atitude. As ações são muito 

superficiais (...) para a gente dizer que realmente são ações que vão com 
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profundidade, que vão efetivamente atender aquilo que a cidade precisa 

... não! 
 

IC – Em Guaratuba, o cuidado com a cidade se dá apenas na 

temporada de verão, ou seja, em um mês e meio 

 

DSC - Como Guaratuba é uma cidade política, eles vivem mais em função 
da política, acho que eles não se preocupam muito com quem mora aqui 

e sim com o turista. Na temporada eu acho que eles cuidam melhor da 

cidade, mas fora da temporada eles deixam muito a desejar. Até a questão 

de saúde não é prioridade, pois eles se preocupam apenas com turismo. 

Nos feriados eles limpam e organizam a cidade. Aqui não existe esse 

cuidado, existe um pouquinho de preocupação para variar, na 
temporada, com vistas ao faturamento ao movimento com a entrada de 

recursos nos cofres públicos, fora isso não. Eu vou te dizer uma coisa, 
Guaratuba existe para o turista, o cidadão que mora aqui é zero, ela não 

existe para o cidadão comum, tanto que o cidadão comum se quiser ir lá 

agora tomar um banho de mar, não tem direito nem a um chuveiro. Mas 
quando chega a temporada de verão, daí vem a RIC, a RPC, todas elas 

colocam um chuveiro e a SANEPAR faz toda aquela infraestrutura, eles 
vão embora e vai tudo com eles, tem polícia por tudo, quando abre a 

temporada é cheio de polícia. Vão embora e tudo vai embora junto.  

 

 

DOMÍNIO: GOVERNANÇA INTELIGENTE (Questão 4) 

 

A quarta questão faz alusão ao Art. 2o do Estatuto da Cidade, que 

trata da política urbana. Transcreve-se a pergunta literal: - “A política 

urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana [...]. Uma de suas diretrizes 

prevê: XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente 

natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, 

paisagístico e arqueológico. Sobre essa questão, que é fortemente 

presente nas cidades costeiras e turísticas, você percebe a prática desta 

diretriz por meio da gestão pública municipal na cidade de 

Guraratuba? Os depoimentos formaram as seguintes ICs e DSCs: 
 

IC – Sim, alguns poucos espaços ainda são preservados 

 

DSC - Sim. Não sei se nessa lógica, mas existe. O que eu conheço da 

questão histórica de Guaratuba está preservado, que é a Igreja do 
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Centenário, a Praça dos Namorados tem uma arquitetura antiga e, está 

preservada. Sim, alguns casarões que existem ali no centro, eu percebo. 
Na igreja que já tem mais de 200 anos, mas são alguns elementos. 

 

IC – Não, tanto a questão ambiental quanto a histórica patrimonial 

não seguem a prática dessa diretriz 

 

DSC - Não, não tem! Limpa aqui conforme dá na temporada, e é assim. 

É questão pontual política do local. Tinha a festa da tainha porque eles 

vivem da pesca, mas ultimamente tem sido enfraquecida porque também 

já terceirizaram, virou mais um comércio. Não, não se fala nisso, mas 

você percebe. Esse item pela gestão pública atual está jogado ao descaso. 

Totalmente ao descaso. Não, mas isso também não vem dessa gestão, vem 
de anos. Tanto a questão ambiental quanto ao histórico patrimonial. Não, 

nesse aspecto eu te falo assim com muita certeza e, principalmente com 
muita convicção. Não, nada! Só sobraram duas construções, a igrejinha 

e a casa da cultura, tudo caindo podre estragada. 

 

IC – Não, Guaratuba é uma cidade histórica, centenária e não 

conserva sua identidade, há total descaso em relação ao patrimônio 

histórico 

 

DSC - O único patrimônio do IPHAN é a igreja central - a velha, mas 
eles assam churrasco na parede da igreja, na Festa do Divino. Aquela 

igreja católica ali tem que seguir a responsabilidade daquele bem, se 

você tem um imóvel que é tombado pelo IPHAN, você tem que dar conta. 
Eles pedem para o poder público irem lá e arrumar, não é? E eles vão lá 

e arrumam por questão do bônus político. É uma cidade histórica, mas 
eles não mantêm essa identidade ... não tem onde encontrar a história na 

cidade. Temos a praça central de Guaratuba que é uma praça antiga, 

histórica. Fiquei indignado com a construção da nova igreja Matriz, ao 
lado da antiga fizeram uma mega construção, destoa daquele patrimônio 

histórico. Acerca da reforma da praça central, a empresa que ganhou a 
licitação fez uma espécie de praça contemplativa ao lado de construções 

centenárias. Qual é a lógica? Tem várias casas centenárias ao lado, 

poderiam fazer um centro histórico! Não existe um cuidado e 
preocupação com a história. Não existe uma harmonia. Uma conversa 

entre os pares. A região da praça central, ali era rodeado de casas 

históricas porque Guaratuba tem 246 anos - a própria Praça dos 

Namorados, você vai na praça hoje e você não vê essas casas 

preservadas. A praça está cheia de moradores de ruas. Aqui não tem mais 
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patrimônio nenhum. Na praça tinha um hotel, o primeiro, derrubaram. 

Nós não temos uma legislação de proteção ao patrimônio histórico, não 
temos. A Secretaria de Cultura não tem orçamento, não é uma secretaria 

que tem valores para se trabalhar com o patrimônio histórico, a história 

é jogada ao descaso. O patrimônio histórico, memória, totalmente 
largado ao descaso. Nós estamos em um município com mais de 200 anos 

e é uma cidade histórica, nós temos uma igreja centenária que foi, que é 
tombada pelo patrimônio histórico nacional, estadual, tem um casarão 

ali na baia que é o que sobrou de uma fachada que existia inteira naquela 

região ali de casas que eram construídas com óleo de baleia e sambaqui. 

Se perdeu... Ficou somente o casarão. Não existe nenhuma ação. 

 

IC – Existem ou, poderiam existir muitos atrativos na cidade, mas a 

gestão pública não investe na profissionalização do turismo 

 

DSC - Aqui não tem divulgação do turismo. A gente não estimula o turista 

para vir aqui conhecer a cidade. Nós temos inúmeras belezas naturais. 

Temos a igreja centenária, a praça, na beira da baia tem a prefeitura 
antiga feita com conchas e óleo de baleia. Tem muito a ser preservado, o 

navio naufragado ali na praia, fazer uma passarela ali na praia de 
Caieiras com um mirante para ver o navio. Há uns 07 anos atrás 

começaram a voltar as aves guarás, a ave que dá o nome para a nossa 

cidade. Eu sempre pesco e fotografo. Também poderiam ter passeios 
náuticos, é simples, falta vontade! Chega-se em Guaratuba e nem sabe 

onde está. Não tem um portal e nem posto de informação turística. Em 

Santa Catarina tem cidades pequenas, mas tem divulgação e marketing. 
Você está ali, Coroados. É o que? Tem gente daqui de Guaratuba que 

nem conhece a Barra do Sai! Então você não sabe porque não tem 
nenhuma identificação. Esses detalhes que fazem toda a diferença. Uma 

série de fatos, de elementos que poderiam ser utilizados para se dar mais 

força e aumentar a estima da população, à partir do momento que ela 
conhece a sua história, ela tem mais memória, mais motivação, mais 

razão para se lutar por um futuro melhor, para se defender, então nesse 
aspecto, eu sinto uma tristeza. Em 1868 nós tivemos aqui um fato 

histórico que foi o afundamento do vapor São Paulo que vinha da guerra 

do Paraguai com várias pessoas, quem estava no comando era o então 
marido da Chiquinha Gonzaga e esse navio naufragou próximo ali da 

praia de Caieiras e ele está ali com a proa e isso não é trabalhado.  E a 

participação da população da época nesse evento foi fantástica sabe? A 

forma como cuidaram, como ajudaram, tiveram um zelo com os materiais 

que ficaram até que o pessoal fossem para São Paulo e voltassem para 
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buscar, é a história da cidade. O pessoal anda muito de bicicleta aqui, e 

só que quem conhece essa história, 2 ou 3% da população! Não tem um 
museu na cidade!! Uma cidade histórica! 

 

IC – Em Guaratuba há um ecossistema altamente relevante, mas 

que não é aproveitado em suas potencialidades 

 

DSC - Você pode contar nos dedos as cidades do Brasil que tem esse 

ecossistema, a gente tem, a praia, tem baia, tem cachoeiras, inúmeros 

rios de água doce desaguam na baia que vem da serra. Então é um 

ecossistema gigantesco, gigantesco! 

 

DOMÍNIO: MOBILIDADE INTELIGENTE (Questão 5) 

 

Partindo para o item ‘mobilidade’, a quinta questão avaliou a 

qualificação dos espaços de deslocamento da cidade de Guaratuba, 

especialmente as ruas, avenidas, calçadas e vias lindeiras. Para 

facilitar novamente a avaliação, elencou-se uma série de elementos para 

orientar o entrevistado. O Gráfico 24 demonstra parte dos resultados 

seguido as ICs e DSCs: 
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Gráfico 24 - Avaliação dos espaços de deslocamento da cidade de Guaratuba 

segundo os residentes permanentes. 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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IC – Não há ciclovias na cidade, apenas um trecho mínimo na orla 

da Praia Central 

 

DSC - A gente tem um compartilhamento na orla da Praia Central, mas 

é um compartilhamento com quem não deveria, a ciclovia está entre os 
pedestres e os carros. Somente neste trechinho da orla, Guaratuba cuida 

só do turista, tem um bairro chamado Piçarras onde eles andam todos 
juntos na rua, é tudo confuso, misturado, pessoas e bicicletas. Não tem 

ciclovia, mas tem semáforos confusos e as bicicletas no meio disso tudo, 

me assusta de ver o ciclista nessa estrada. As ruas mais movimentadas 

onde passam pessoas para ir trabalhar de bicicletas, andam juntas com 

os carros. Não há ciclovia, só tem aquela lá na orla e que não foi 

nivelada, faixas largas sim, tem recuos, mas não tem a ciclovia, 
especificamente não... 

 

IC – Existem muitos buracos na cidade e há morosidade por parte 

da prefeitura em arrumar as ruas 

 

DSC - Existem calçadas mal niveladas, os buracos ficam ali por anos, 

infelizmente, demoram para eles taparem um buraquinho, é um descaso! 
 

IC – Em dias de chuva, há alagamentos sim, mas o escoamento das 

águas pluviais é rápido 

 

DSC - Existe alagamentos, mas não de parar o trânsito, o carro passa 

com água e não chega a travar o fluxo. O escoamento da chuva é rápido. 
Nos dias de chuva o trânsito fica bem lento, há risco de visibilidade, os 

semáforos ficam doidos e tem pontos de alagamentos, se chover muito 
intensamente, nos bairros a água não escoa, ao menos agora não escoa, 

deve estar entupido. Capaz, piora tudo, fica tudo alagado!! 

 

IC – Faixas de pedestre e semáforos funcionam o ano todo 

 

DSC - Semáforos sim, eles funcionam, as faixas também, não durante o 

ano todo, as faixas existem, mas muitas não ficam ali nas vias públicas 

os 365 dias do ano. 
 

IC – A infraestrutura da cidade de Guaratuba é muito precária 

para seus residentes, desde as calçadas até pontos de parada de 

transporte coletivo 
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DSC - Em algumas vias, tem muitas calçadas, onde os passeios não 

seguem um padrão, até para o cadeirante fica complicado, tem vários 
tipos de pisos diferentes. No centro existe o rebaixamento, mas não é 

adequado. Nas calçadas que foram feitas novas sim, mas deixa muito a 

desejar para quem é cadeirante. Tem largos espaços para calçadas, mas 
não tem calçadas, tem mato, tem uns lugares com asfalto e, de repente 

acaba e vem terra e não tem calçada, o tempo todo, lixo, mato, falta de 
calçada... Existem muitas ruas com buracos grandes, locais sem 

manutenção, cadeirante não pode passar, quem tem carrinho de bebê se 

não estiver atento é perigoso. A manutenção é muito precária, demorada 

e tem locais em que no asfalto surgiram buracos e, se você não faz os 

reparos no tempo certo, o buraco vai só aumentando. Sombra não tem, é 

o morador que cuida, as paradas de ônibus estão enferrujadas. O 
transporte tem uma linha só, pontos de ônibus não são confortáveis. Os 

pontos de ônibus são muito ruins, eles começam e não terminam, não tem, 
são muito poucos. Falta também a guarda municipal, o efetivo de 

policiais, por ser uma cidade sazonal muda bruscamente nos dois meses 

de temporada e o restante do ano. As pessoas não cobram por isso, é tudo 
precário. 

 

IC – Percebe-se que a população local é mal-educada, tanto em 

relação ao trânsito como em relação à disposição de seus resíduos 

 

DSC - Aqui em Guaratuba, eles jogam os móveis no meio da rua, cortam 

as árvores e colocam na via pública. Nos bairros tem muito, sofás, 

bicicletas... Eles colocam tudo no meio da rua os lixos. Falta em todo o 
país essa educação. Eu vejo que em outras cidades há respeito por parte 

dos motoristas em parar na faixa. Aqui em Guaratuba, um empresário, 
por conta própria, tomou uma iniciativa e reuniu outros empresários 

para participar, e foi ele quem idealizou e encabeçou o projeto de 

conscientização. O nome do projeto é PÉ NA FAIXA, PÉ NO FREIO. 
Muito legal isso! Ideal seria estimular e forçar as pessoas para que 

cuidem, sendo uma cidade de praia, muitos imóveis ficam fechados e 
criam matos. 

 

IC – Nos bairros periféricos, a situação de infraestrutura é bem 

mais precária para os residentes permanentes, não há preocupação 

por parte do poder público 

 

DSC - Nas vias principais, como a nossa cidade é de praia, então há 

muitos turistas, as principais e os bairros, são bairros com algumas ruas, 
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as que estão asfaltadas são agradáveis, mas as demais são sem asfalto, 

ali não é agradável. Nos bairros agora tem asfalto, mas não é cuidado 
como no centro. Bem lá na periferia tem muitos buracos, ruas com lodo 

e as mais conservadas são as do centro. Quando chove, alaga tudo e é 

bem nas ruas que não tem asfalto, só na periferia mesmo que alaga. Aqui 
as ruas alagam, ali na avenida Ponta Grossa ninguém passa e o 

escoamento é rápido aqui, mas na periferia vira rio. Aqui em Guaratuba 
são poucos os pontos que a gente toma conhecimento que alaga. Após a 

chuva, escoa rápido. Esses pontos que alagam, não são de hoje, sempre 

os mesmos locais, afetando as mesmas pessoas. As ruas mais para a 

periferia, a iluminação deixa a desejar e tem imóveis que não estão sendo 

utilizados e lotes com matos, tira a segurança, placas de preferenciais 

nas periferias não tem. 
 

IC – A iluminação da avenida beira mar propicia um pouco de 

segurança 

 

DSC - A avenida tem segurança porque tem iluminação. 
 

DOMÍNIO: MOBILIDADE INTELIGENTE (Questão 6) 

 

Na sexta questão foi abordada a temática da ciclovia e adesão 

ao uso da bicicleta como meio de transporte, no tocante a mudança 

de comportamento das pessoas em substituir o carro por meios 

alternativos. Esta é uma realidade presente em vários países do mundo e, 

também, uma tendência para melhorar a qualidade de vida das pessoas e 

do meio ambiente nas cidades.  Foi questionado a opinião dos 

entrevistados acerca desse assunto. Os depoimentos demonstraram as 

seguintes opiniões coletivas: 

 

IC – Favorável! É uma tendência! 

 

DSC - Totalmente favorável. Aqui já é uma cidade de ciclistas, se 
houvesse uma estrutura, pois Guaratuba é uma cidade totalmente plana. 

Acho que teria uma boa aceitação de toda a população. Teria o espaço 

de cada um e ninguém faria questão contra isso. Eu acho uma ideia ótima 
e precisa acontecer isso, porque hoje, nós, o ser humano é muito 

folgado... você vai na esquina e vai de carro, eu mesmo estou me 

educando para isso. Eu tenho bicicleta e tenho moto, eu uso a moto, mas 

eu tento usar mais a bicicleta. 
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IC – Os benefícios em aderir ao uso da bicicleta são inúmeros, tanto 

para as pessoas, como para as cidades 

 

DSC - Incentivar o uso da bicicleta, ambientalmente é maravilhoso, pela 

questão de saúde, poluição.... Isso seria o ideal! Para tirar o carro da 
rua e por uma questão de saúde, qualidade de vida, você se movimenta. 

Fantástico! Eu acho que é uma mudança cultural, que tem um reflexo não 
só na mobilidade, na diminuição dos poluentes, mas na saúde é um 

elemento muito evidente, a pessoa que está andando de bicicleta e não 

sentada ali no carro, já está se exercitando para sair do sedentarismo. 

Muda também psicologicamente a população, porque essa pessoa que 

anda de bicicleta, ela vê a cidade, ela sente, ela percebe a cidade, ela vive 

mais, ela vive a cidade, porque ela vai dar oi para quem está ali do lado, 
é fantástico. Elimina o stress, a pessoa está andando, está observando....  

A pessoa que usa a bicicleta em algum momento se conscientizou de que, 
faço porque quero. Então o morador viu, de que se ele fosse de bicicleta 

chegaria muito antes ao trabalho do que se fosse de carro, então ele se 

motivou a usar a bicicleta automaticamente, colocando os prós e contras, 
- Não! eu vou usar bicicleta. Isso vai ao encontro com a educação da 

população, conscientização, porque faz bem para o meio ambiente, faz 
bem para a saúde, então chegar no ser humano em si e falar para ele que 

é bem melhor, apesar de que muitas pessoas não abrem mão da 

comodidade do carro. Mas isso aí é um processo. Já tem bastante gente 
aderindo. 

 

IC – Em Guaratuba, estruturalmente é fácil a implantação de 

ciclovias, pois as vias são largas e a cidade é plana 

 

DSC - Fisicamente falando, estruturalmente falando, é simples e fácil de 

fazer. As pessoas em Guaratuba andam muito de bicicleta. São 

trabalhadores, não é turismo, até porque só tem uma linha de ônibus e 
ela demora muito. E é uma cidade em que tudo é perto, para começar, e 

plano, tudo é perto e plano, então na verdade eu acho que as pessoas 
poderiam utilizar muito mais a bicicleta, porém certamente tem pessoas 

que devem ter medo de andar de bicicleta por não haver ciclovia, lugar 

adequado para andar, as pessoas mais idosas, as pessoas com reflexos 
mais lentos. Eu acho que em todas as cidades litorâneas, a grande 

maioria é plana, o principal meio de transporte deveria ser a bicicleta. 

Eu acho que com relação a estrutura física, seria necessário mudar 

sentidos de vias para deixar mais espaços para os ciclistas, porque aqui 

em Guaratuba são sempre vias de mãos duplas, não é binário, 
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estacionamento dos dois lados. Teriam que mudar tudo. Quantas cidades 

grandes fazem isso? Não é difícil de se resolver, as pessoas propõem, não 
dá para construir uma ciclovia, tem espaço, não faz um binário? Em 

Guaratuba comporta um binário aqui e aí você vai ter um espaço para 

uma ciclovia tranquilamente. Não é difícil, simplesmente acho que é uma 
questão de olhar. 

  

IC – É necessário uma postura positiva da gestão pública frente a 

esta questão, que parece não se atentar à necessidade e aos seus 

benefícios 

 

DSC - Teria que ter vontade do poder público e, lógico, recurso, porque 

aqui as avenidas, ruas e calçadas são largas. A gestão não se preocupa 
com isso. É uma cidade que está bem longe ainda dessa consciência. Hoje 

todos andam de carro, mas acredito que as pessoas podem aderir desde 
que a gestão pública dê condições para isso. O desenvolvimento de uma 

política para que isso aconteça é muito fácil, é simplesmente fazer aquilo 

que hoje eu não vejo, o gestor olhar para o administrado, o gestor andar 
a pé, ele saber quem é a pessoa, afinal, ele está administrando a cidade 

para quem? Deveria pensar: - Vamos fazer um trabalho de fundação, 
concreto, com projeto, e aí delegar funções para uma manutenção 

durante o ano todo. Ordem para poder progredir! Porém, antes de pensar 

em construir ciclovias, vamos melhorar a calçada para os pedestres, 
cadeirantes, um poste de iluminação. Ciclovia boa, com manutenção, 

num trecho pequeno, mas fazer uma coisa efetiva.  Meu pensamento é 

voltado para os ciclistas que estão aí pedalando. De onde eles saem? 
Quais as principais avenidas? Duas ou três? Então seriam necessários 

dois ou três trechos e poder observar, fazer uma análise profunda em 
várias áreas, no trânsito, escolas, lembrando sempre que a base é a 

educação. 

 

IC – A implementação de campanhas junto a população seria 

importante, para promover e incentivar a mudança de 

comportamento 

 

DSC - Nesse sentido ... de abandonar um pouco o carro e adotar o uso 
de caminhadas e bicicletas, penso que as pessoas já são viciadas. Seria 

mudar um comportamento. Teriam que ter campanhas, acho que com 

uma boa campanha funcionaria. É o pensamento formativo, a escola, 

então levar canais de trânsito nas escolas, e fazer sempre uma 

fiscalização com multas. Eu acho que essa conscientização tu tens que 
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fazer um trabalho, que é lento, mostrando que usar a bicicleta é melhor 

para todos, para quem usa e para os outros. Acho que é isso que falta 
para nós no Brasil, você colocar opções melhores para que as pessoas 

possam optar, daí ela vai comprar uma bicicleta da Mercedes Benz, da 

Ferrari, para mostrar que pagou 20 mil e daí ela vai para o trabalho de 
bicicleta. A conscientização das pessoas seria automática. Eu tenho uma 

ideia comigo, aqui em Guaratuba é muito forte o uso de bicicletas, não 
pode ter medo de conviver, de olhar para quem está do lado. Se você 

gosta de conviver as coisas acontecem naturalmente. 

 

IC – Em Guaratuba muitas pessoas usam a bicicleta, mas não há 

ciclovias na cidade, o que torna um perigo para os ciclistas 

 

DSC - Na avenida Paraná tem ciclovia, mas você não sabe se é 

acostamento, não está sinalizada, ali passam cadeirantes, motos 
pequenas, bicicletas, cavalos, carroças. Passa de tudo, inclusive os 

caminhões voltando da balsa e o povo indo para a praia, tudo ao mesmo 

tempo. Em Guaratuba, muitas pessoas andam de bicicleta, mas o ciclista 
anda no meio da rua, é uma bagunça total. Então eu me considero craque 

em andar de bicicleta na rua, porque aqui em Guaratuba não tem 
ciclovia, não tem nada, muitos vem, mas como eles vem de bicicleta, eles 

vêm entre o carro que está estacionando e o que está transitando. É 

perigoso! A pessoa não tem por onde andar porque não tem ciclovia, ao 
meio dia se você passa em frente às escolas, parece uma revoada de 

pássaros, não tem nada, nada aqui. 

 

IC – É interessante se espelhar em modelos que deram certo em 

outras cidades, e ter boa vontade para esta mudança 

 

DSC - Sim, sou favorável ao progresso, à mudança, a cópia de tudo que 

tem de bom há mais de 10, 20, 30, 40 anos... nos Estados Unidos, na 
Europa, nos países que nós procuramos nos espelhar também como seres 

humanos, com ética, com respeito ao próximo, onde não existe um índice 
tão alto de mortes como aqui. Eu acho maravilhoso, evidente! Tanto é 

que em Nova Iorque, a Secretaria de Trânsito deu prioridade para a 

ciclovia. E para quem não tem bicicleta, você pode locar uma, põe uma 
ficha e sai pedalando, e depois a deixa em algum ponto, podendo voltar 

a locar novamente. Pegar os modelos lá do primeiro mundo, essa cultura, 

e trazer coisas boas, mas olhar para essa realidade: a base. Isso para 

uma cidade desenvolvida é o ideal. Eu conheço a Europa, você vai na 

Alemanha por exemplo, o trânsito é 80% bicicleta. Aqui no Brasil, o 
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prefeito Jaime Lerner, de Curitiba, tinha uma visão futurística, as ideias 

dele foram copiadas em outras cidades como Nova Iorque, ele tinha uma 
visão muito boa com relação a arquitetura das cidades. Curitiba é a 

cidade que mais tem bicicleta, porque tem muita ciclovia. É só querer. É 

só a prefeitura arrancar essa calçada e fazer, mas não vai fazer nunca 
sabe porquê? Requer dinheiro, e a população mais humilde é quem usa 

a bicicleta, que realmente depende dela. Logo, eles não reclamam, 
continuam votando naqueles asnos. 

 

IC – O Brasil ainda não tem essa cultura da bicicleta, creio ser 

difícil uma conscientização que tenha efeito 

 

DSC - O Brasil está em um momento de transição para o consumismo. 
Então como o brasileiro nunca conseguiu ter carro grande e, já o 

americano é da cultura americana ter carro grande, o brasileiro está se 
deliciando porque atualmente ele pode adquirir. Hoje nós conseguimos, 

então mostraram o poder de compra, o carro, quanto maior, mais 

sucesso, etc. Eu acho difícil fazer a cabeça do brasileiro para ele mudar 
esse comportamento, quem tem condições naturalmente, porque ele está 

nesse de consumo e gosta de demonstrar. Nós temos esse consumismo, 
então eu acho muito difícil, o carro sendo parcelado em 70 vezes, em 

tantas vezes e qualquer um compra com 300 reais por mês e, quero ver 

se ele vai de bicicleta ou vai de carro. Acho difícil a conscientização. Aqui 
nós estamos com aquela percepção, não temos casa, mas temos carro! 

Aqui em Guaratuba as pessoas usam as bicicletas por necessidade, não é 

por ser ecológico coisa nenhuma, porque tem um monte de gente que tem 
bicicleta e não as usa, os que estão andando de bicicleta é porque não 

tem dinheiro para andar de carro e se você for perguntar é 1% que 
prefere a bicicleta por causa do meio ambiente. Acho muito difícil, a 

mentalidade aqui é bem pouca, não são voltados para o bem-estar, a 

população não vai deixar o carro para andar de bicicleta. 
 

DOMÍNIO: ECONOMIA INTELIGENTE (Questão 7) 

 

A sétima questão, também questionada a todos, versa sobre a 

crescente urbanização e verticalização da orla nas cidades costeiras 
turísticas, impulsionando a economia, porém com sérios impactos sobre 

o meio ambiente e ocupação do solo. Transcreve-se a pergunta literal: - 

Qual sua percepção sobre a cidade de Guaratuba em relação às 

cidades costeiras que apresentam crescente urbanização e 

verticalização da orla marítima. Nesse aspecto considerar impactos 
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positivos e negativos gerados pelo adensamento populacional (uso 

intensivo do solo e do espaço urbano). 

 

a) Ruim, pois contribui para os impactos ambientais 

irreversíveis como ressacas marítimas, erosão do solo, 

poluição da praia e do lençol freático, diminuição da projeção 

do sol na praia e nas vias lindeiras, formação de ilhas de 

calor, corredores de vento, etc. 

 

b) Importante para geração de empregos, desenvolvimento da 

economia, visibilidade, e investimentos externos. Setores 

como a construção civil e o turismo são beneficiados. As ICs 

e DSCs acerca desta questão são apresentadas a seguir: 

 

IC – Balneário Camboriú, apesar de todos os problemas conhecidos, 

é um modelo urbano que deu certo sob a ótica de muitas pessoas 

 

DSC - Em Balneário Camboriú, quatro horas da tarde você não tem mais 

sol na praia, mas isso não deixou de dar o título a cidade de um dos 

melhores balneários do Brasil, com o metro quadrado mais caro. Eu vejo 

que, se não dá para segurar, pode-se colocar um meio termo, e quem quer 
uma cidade maior, vertical, que os prédios fazem sombra na praia, vá 

para Balneário Camboriú. Sou favorável, alguns reclamam que BC não 

tem sol, mas quem está na orla muitas vezes não quer sol o tempo todo. 
Tem sol, tem sombra ...Porque que BC é agradável? Porque intercala, 

sol e sombra. Todos querem ir para BC, eu conheço BC há vinte anos. A 
verticalização dá segurança também. No prédio já é mais difícil 

arrombamentos, etc.  Em termos de qualidade urbana da orla eu prefiro 

Balneário Camboriú! 
 

IC – A urbanização e a verticalização da orla marítima, a exemplo 

de Balneário Camboriú, é um efeito da ganância 

 

DSC - Ninguém quer saber daquela praia de BC, ao contrário, a 
especulação monetária e imobiliária é grande, mas Balneário Camboriú 

já tem o seu espaço conquistado. Se tomar Balneário Camboriú como 

exemplo, a cidade poderia crescer para outros lados de forma mais 

inteligente e não com essa ganância, de aumentar o IPTU. Se os impactos 

são irreversíveis, então acho que é totalmente inviável esta urbanização 
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verticalizada, de forma errônea. Você vai aqui no último andar, você vê 

o mar. São seis andares aqui em Guaratuba o limite de altura na orla, lá 
já estão com 80 andares. Isso é a ganância. 

 

IC – Desfavorável, pois os impactos e malefícios se sobressaem aos 

benefícios, especialmente a longo prazo para a cidade e seus 

cidadãos 

 

DSC - Eu acho que todos esses itens que você citou, o ruim, ele se 

sobressai muito mais do que o bom. Um exemplo é o Edifício “Sobre as 

Ondas”, que já foi chamado o engenheiro para rever sua estrutura, 

porque a água já chegou na garagem do prédio por causa de ressaca, e 

em frente o prédio já danificou todo aquele arrimo de proteção, algumas 
vezes. Se não conseguirem segurar um pouco isso, ou colocarem alguns 

prédios mais baixos, ou escolherem outras áreas, o que eu acho difícil 
por causa da ganância, do poder, do querer se mostrar, que é típico do 

ser humano e que acontece em Balneário Camboriú, vai ficar com aquela 

cara. Eu não gosto do modelo de Balneário Camboriú. Eu acho o modelo 
totalmente inadequado. Não acredito que este deva ser o modelo a ser 

seguido em Guaratuba, muito embora BC já esteja consolidada e 
realmente é uma praia de alto poder aquisitivo, é um modelo que eles 

escolheram e agora tem que se conviver com aquilo lá né? As 

consequências a gente vê na orla da praia, não tem sol, não tem 
vegetação, tem os problemas de impacto, tem tudo isso, beleza artificial, 

mas eu não concordo! Eu acho que em Guaratuba, o plano diretor não 

permite fazer mais de quatro andares na orla. Então, tem a parte ruim e 
a parte boa, ficou nisso que você colocou, o que pode ser feito está sendo 

feito dentro do plano diretor do município. Não tem construção alta, tem 
um único prédio na beira da praia construído antes do plano diretor, tem 

uns 20 andares, e nós já temos um edifício que já precisou fazer reformas, 

pois existe um medo, um perigo que com as ressacas ele possa ter suas 
estruturas atingidas.  

 

IC – Guaratuba, mesmo não tendo um alto índice de urbanização, 

já apresenta intempéries naturais como fortes ressacas e avanços do 

mar sobre a cidade 

 

DSC - Guaratuba tem basicamente uns dez quilômetros de praia, depois 

do Morro do Cristo ainda tem uns dez quilômetros de praia até a Barra 

do Saí, mas na Avenida Atlântica, o mar está avançado e vai continuar 

até chegar na Barra do Saí, sendo que a maior parte não tem construções 
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ainda. Tem pessoas que gostam da urbanização, mas tem pessoas que 

gostam de Guaratuba de um jeito mais simplório e natural. Muitas 
pessoas plantaram muitas árvores, as ruas e calçadas são mais 

espaçosas, o centro é mais limpo. 

 

IC – Existem medidas eficazes de planejamento de uma cidade 

costeira turística, especialmente no pensar sobre o bem-estar das 

pessoas 

 

DSC - Pensando em criar condições positivas, eu acho que a cidade teria 

que começar com uma estrutura boa, planejada. Eu acho que uma coisa 

importante seria pensar em desenvolvimento das cidades buscando uma 

melhor condição de vida para as pessoas naquele ambiente. Os gestores 
devem considerar a vocação da cidade, pois tanto a urbanização como a 

verticalização vai acontecer, mas de uma forma que não prejudique a 
formação ou continuidade de um ambiente que seja positivo para essas 

pessoas, eu acho que o problema, acredito eu, ele acontece quando não 

se respeita essa vocação e se dá a possibilidade  de uma urbanização que 
provoque um choque..., que tenha reflexo tanto na economia como no dia 

a dia das pessoas. Essa questão autossustentável da convivência entre as 
pessoas é essencial para a saúde de uma cidade. Tem que ter um 

planejamento e pensar em um modelo que facilite uma gestão sustentável, 

porque só na horizontal fica difícil e também não tem espaço suficiente, 
então poderiam ser construídos edifícios mais afastados uns dos outros e 

também afastados da orla, assim o prejuízo de circulação de ar e demais 

impactos não seriam tão agravantes. Algumas formas de crescimento 
devem ser contidas. O crescimento que acontece por uma especulação 

imobiliária, por invasões inadequadas, indica o perfil de pessoas que 
você está deixando entrar na cidade, pode-se criar um choque se não for 

bem pensado, você vai aumentar os índices de violência na medida que 

esse pessoal não vai ter inserção na construção civil, na rede hoteleira e 
gastronomia, eles não conseguirão se inserir ali e isso acaba gerando 

muitos problemas sociais. Existem crescimentos demográficos que 
acontecem sem qualquer tipo de controle, é preciso o olhar do gestor, 

uma visão de tentar evitar o choque entre as pessoas que já estão na 

cidade dentro de uma determinada rotina, de um determinado ideal. Eu 
tô vendo o que está acontecendo, e por mais leigo que eu seja, eu tenho a 

receita. Mas como conseguir esse remédio? Então se poderia pensar 

nisso daqui para a frente, recuar essa avenida beira mar, só que já está 

tudo loteado. Teria que fazer uma desapropriação, indenização altíssima, 

mesmo que para indenização o valor seja diferente do valor venal ou de 
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especulação, mas se teria que desfazer uma coisa para fazer outra. É um 

problema seriíssimo. Organizar com normas, baseado no seu trabalho 
por exemplo, que é uma riqueza pensar em meio ambiente, e efetivamente 

olhar para isso. Tem que haver um equilíbrio, por exemplo, aqui nós já 

não podemos ter mais construções com mais de 06 pavimentos, isso é uma 
boa área, é correto, por conta do plano diretor, não se pode mais prédios 

altos, mesmo nas segundas e terceiras quadras, existe um limite. A minha 
opinião ainda é que não deveria ter pista de rolamento nenhuma, na orla.  

 

IC – Favorável, é o progresso, não há como conter 

 

DSC - A minha opinião é o progresso, não dá para segurar! Os filhos 

vêm, famílias crescem, a cidade se expande e esse é o movimento, a vida 
vai para frente e fluindo. A construção civil é o que gera emprego, não 

só em Guaratuba, mas em qualquer outro lugar. Guaratuba é movida 
pela construção civil, turismo e pesca. O que mais gera empregos. Eu sou 

favorável a verticalização, até por conta de segurança. Eu gosto de casa, 

mas moro em apto. 
 

IC – O meio ambiente é o bem mais importante para as cidades 

costeiras, logo, eu defendo a preservação ao máximo dos recursos 

aturais, e o estado do Paraná tem essa característica 

 

DSC - O estado do Paraná respeita muito o meio ambiente. No Paraná, 

por exemplo, não temos BR 101 na costa, por conta disso ela é 

interrompida no Paraná. O Paraná é o único estado brasileiro, entre os 
que estão no trajeto da BR-101, que não é cortado pela rodovia. A 

estrada nasce no Rio Grande do Norte e vem margeando o litoral 
brasileiro em direção ao Rio Grande do Sul, percorrendo 12 estados 

brasileiros. Quando chega no Paraná, é interrompida, pois neste trecho 

existem as Áreas de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba e 
Guaratuba. Eu me sinto melhor na praia de Guaratuba porque é uma 

praia que não tem aqueles prédios, eu sou muito mais pela natureza. Tem 
alguns edifícios belíssimos, construções lindas lá em Balneário 

Camboriú, mas pensando na questão ambiental, são polêmicos. Eu penso 

na faixa de areia e em manter esses lugares preservados. Sou totalmente 
contra, acho que tem que prevalecer a vontade da natureza. 
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DOMÍNIO: ECONOMIA INTELIGENTE (Questão 8) 

 

Ainda sob o domínio economia, a oitava questão buscou 

identificar se a gestão púbica municipal incentiva a economia 

criativa, o empreendedorismo e a inovação na cidade. Além disso, foi 

questionado se para os residentes permanentes, a existência de 

marcas globais instaladas no município inspira confiança para 

turistas e demais investidores. As respostas foram as seguintes: 

 

IC – Parcialmente, existem propostas, mas que não são efetivadas 

 

DSC - Existem propostas. Posso dizer que estamos no meio do caminho, 

trabalhamos com as secretarias. Aqui a agricultura familiar é 
extremamente presente. Guaratuba é o maior produtor de bananas do 

Estado e, em função disso, o maior produtor de frutas do Estado, e o VBP 
(Valor Bruto de Produção Agropecuária) do camarão é altíssimo. Em 

2010 a gente fez os tesouros de Guaratuba como a banana e a ostra, e 

colocamos tanto os produtos marinhos quanto os agrícolas em exposição, 
e contamos histórias, com panfletos, receitas e servimos até alguns pratos 

e tal. Já ano passado foi realizada a Festa da Banana, nós que 
promovemos – a Associação Pró-agricultura Sustentável de Guaratuba 

junto com um empreendedor particular. 

 

IC – Não acredito que as marcas globais façam tanta diferença 

assim, eu sou mais favorável ao desenvolvimento de produtos locais, 

a valorização das culturas locais e regionais 

 

DSC - Não acredito muito que as franquias façam tanta diferença assim! 
Eu acredito muito, falando em sustentabilidade em si, em valorizar as 

riquezas locais. Isso não é um pensamento, uma aspiração, isso é uma 

coisa real, é uma prática que eu vivo, de valorizar as culturas locais. Nós 
temos bananicultores aqui que desconheciam que Guaratuba é o maior 

produtor de bananas do Estado, tanto que na Festa do Divino, nós com 
banners, divulgando tudo lá, e o pessoal perguntava se a banana vinha 

de Garuva, ou de Santa Catarina, de Morretes... Quanto às marcas 

globais, acho que ainda não atrairia investimentos porque a 
infraestrutura da cidade não condiz, o poder aquisitivo, vários fatores e 

até a questão da simplicidade das pessoas que aqui residem e visitam. Eu 

acho que não, o turista que frequenta Guaratuba é do interior. 
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IC – A gestão pública de Guaratuba não valoriza e nem incentiva o 

empreendedorismo, não há interesse em contribuir para a evolução 

da cidade nesse sentido 

 

DSC - Não, pelo que eu já vi, não! Não incentiva... nós somos o maior 
produtor de bananas do Estado e não temos o devido valor por isso. Teria 

que envolver muitas pessoas e instituições para chegar a um padrão de 
qualidade e identidade local, valorizar o que tem aqui, virar a identidade 

do município. Aqui também é um grande produtor de palmito e não é 

divulgado, o pessoal pensa que é de Santa Catarina. Não há interesse 

nenhum por parte da gestão pública! As pessoas que vivem do artesanato 

passam muito trabalho porque eles não têm apoio, eles vivem somente na 

temporada. Eles não têm incentivo. Além da prefeitura não investir e não 
incentivar, ainda tenta sugar o que pode do empreendedor. O 

empreendedor que pretende empreender na temporada, eles cobram o 
que puderem cobrar de taxa de alvará, fazem o que puderem para 

explorar o sujeito. Eles tentam extorquir. Hoje eu estou à frente da 

associação comercial daqui de Guaratuba e o empreendedorismo que é 
algo fantástico para qualquer pessoa é algo que é desconhecido de modo 

especial aqui. O povo que vem para a cidade na temporada, abre um 
negócio, acaba a temporada e vai embora, a famosa migração sazonal. 

Vem aqui, ganha, explora e não deixa nenhum centavo. E ainda explora 

o pobre do indivíduo que tem que trabalhar 24 horas para o negócio dele. 
Então tem que mudar isso daí. Muitos restaurantes não têm fiscalização, 

higiene péssima. A noite a maioria do pessoal não trabalha, os jovens 

vêm passar férias e como eles vão se divertir? Bebendo, saindo, só música 
alta. Não! Guaratuba não faz isso, não, eu falo também com segurança. 

 

IC – Em Guaratuba é necessário mais entretenimento, 

aproveitamento dos recursos naturais existentes com criatividade 

 

DSC - Precisamos de uma vida mais saudável, mais natural. E o que é 

natural? É o lazer, nadar, correr, brincar, pescar e estar em volto a 
natureza. 

 

IC – Sim, acredito! As marcas globais já conquistaram um mercado 

internacional, tem credibilidade e transmitem confiança aos 

visitantes, exatamente pelo padrão de qualidade que apresentam 

 

DSC - Eu acredito que sim, são marcas renomadas! É sinônimo de 

evolução porque são empresas com credibilidade. É inegável que uma 
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marca dessa envergadura, e são várias as marcas, elas trazem 

credibilidade e confiança para outros empreendimentos menores até nós 
temos aqui em Guaratuba uma franquia do O Boticário, da Cacau Show, 

tem progresso, traz essa questão sim! Eu acredito que sim. As pessoas 

hoje em dia estão voltadas para essas coisas, e a população gosta, eles 
vêm para a praia, mas não querem deixar de ter esses confortos. Uma 

cidade turística, eu acho importante apesar de que você não pode deixar 
de proteger os pontos turísticos - a natureza, mas é mais um atrativo. Em 

um certo momento sim sabe, porque não dá para a gente ser assim 

hipócrita em dizer que uma marca não influencia, ela influencia, agora 

interessante que, à partir de um determinado momento, eu acho que a 

marca pode auxiliar inclusive na formação de imagem de um 

determinado local. Quando tu chegas em uma cidade que tem Subway, 
McDonald’s, o povo já acha que ali está mais evoluído, tem onde fazer 

um lanche, sem medo de ser gostoso ou não porque todo mundo já 
conhece e isso é bom para as pessoas e para o comércio, turistas de fora 

ficam impressionados. Eu acho que sim! 

 
DOMÍNIO: VIDA INTELIGENTE (Questão 9) 

 

A nona questão visou conhecer se a educação de base e as 

instalações de escolas e IES são satisfatórias para a demanda de 

residentes do município. Além disso, procurou-se identificar se os 

moradores buscam aperfeiçoar-se em conhecimento ou são tidos 

como “acomodados”.  Construiu-se um gráfico para ilustrar as respostas 

pontuais, junto às ICs e DSCs acerca desta questão, que são demonstradas, 

a seguir: 

 
Gráfico 25 – Avaliação do sistema de ensino ofertado na cidade de Guaratuba 

(PR). 

 
Fonte: Autora, 2019. 

0 2 6 0 0

Excelentes Boas Medianas Ruins Péssimas

Como você considera a educação de base (ensino

fundamental e médio) e as instalações educacionais das

escolas e IES presentes na cidade?
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IC – O ensino público, como em todo o Brasil, é precário tanto na 

rede municipal como na estadual 

 

DSC - Temos escolas suficientes para o ensino daqui, agora, lógico que 

falta qualidade no ensino público, como em todo o Brasil. É o básico do 
básico. Se tem quatro banheiros, um não funciona, ou dois. Eu sinto que 

ainda é bem deficitário. As estaduais e municipais são aquilo que você já 
conhece, não tem nada de ... é aquilo. Medianas à ruins. A qualidade de 

ensino do município, nem me refiro apenas à de Guaratuba, mas a nível 

nacional, teria que ter uma reciclagem de professores, hoje eles vivem 

muito de atestado. A instituição pública tem as dificuldades de 

remuneração do professor, ele não é motivado, não tem verba para 

manter a estrutura, não tem salas pintadas, as carteiras são ruins e tal. 
Nas instituições públicas, a situação é ruim. De modo geral, as escolas 

de quinta a oitava são muito ruins e o ensino médio são escolas fracas, 
estragadas. 

 

IC – As escolas privadas em Guaratuba podem ser consideradas 

boas 

 

DSC - Tem também boas escolas particulares aqui, porém falta o ensino 

superior. As escolas particulares, fora as superiores, são boas, a IES é 

mediana e diria ruim as públicas. É notório que você entra em uma 
instituição particular e você vai ver uma estrutura muito melhor que a 

pública e, consequentemente, a aprendizagem nesta vai ser melhor, você 

vê um número menor de alunos, eles estão em um ambiente extremamente 
adequado, confortável, limpo, seguro, enquanto lá na instituição pública 

não estão. Já a iniciativa privada, na educação de base, nós temos 
ensinos fundamentais e médios aqui com escolas com alto índice de 

aprovação com UFPR, sabe, muito boas, se você entrar lá para ver são 

fantásticas, duas que trabalham com fundamental e médio são 
fantásticas, elogiam muito o ensino particular. 

 

IC – A faculdade existente na cidade não supre a demanda, e muitas 

pessoas acabam migrando para Joinville e Curitiba a fim de estudar 

 

DSC - A faculdade existente aqui não supre a demanda, e a maioria do 

pessoal estuda em Joinville, Curitiba e alguns aqui em Matinhos. É o 

êxodo, os jovens vão procurar porque aqui não tem, mas não se 

acomodam não. Em Guaratuba não tem um curso de qualificação, não 

tem um SESI, um SENAC, uma coisa mais moderna ou que aborde sobre 
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o litoral, o mar. Cursos de salva vidas. Toda essa mão de obra poderia 

ter aqui e não tem, não existe! Eu já fui professor no ISEPE e te falo com 
convicção, saí porque me vi obrigado, pois chegou um professor e pediu 

para eu dar nota para os alunos passarem de uma vez para não ficar me 

incomodando. Não aceitei essa proposta.  
 

IC – De modo geral, as pessoas procuram se qualificar, e a 

faculdade ISEPE foi uma excelente contribuição para a cidade nesse 

sentido 

 

DSC - Sim, a população local procura. Hoje existe essa vontade maior 

de qualificação, aliás um dos diferencias aqui em Guaratuba foi a 

faculdade ISEPE, começou com administração e depois pedagogia, 
direito e outros cursos que tem e, principalmente, o curso de 

administração do ISEPE que deu ênfase ao litoral e às nossas 
particularidades. O ISEPE está ajudando muito o pessoal de Guaratuba, 

porque muitas pessoas não têm como sair da cidade para estudar fora 

então tem essa opção e muitos administradores e advogados que saem 
graduados trabalham aqui e geram trabalho na cidade. Veja como a 

educação faz toda a diferença, essa visão nova que as pessoas têm, então 
tem vários empreendedores que começaram a partir dessas ideias do 

ISEPE, a partir de ideias da Universidade Federal do Litoral que se 

instalou em Caiobá, que também tem um curso de empreendedorismo 
muito bom. 

 

IC – De forma geral, a população em Guaratuba é acomodada, sem 

ambição 

 

DSC - Eu sou Guaratubano, nasci aqui, então o povo daqui não tem 

muito essa gana de estudar, de ambição profissional. São cômodos. Aqui, 

como tem essa ilusão da temporada, muitos aceitam qualquer emprego 
nesse um mês de janeiro. É uma mão de obra barata na parte da 

construção, aquela atitude em ganhar rápido e muito a custa de muito 
trabalho, e depois vem aquele tempo ocioso. Há famílias que tem filhos 

na idade de 19 e 20 anos que poderiam estar estudando à noite, mas não, 

eles preferem ficar ... não se desenvolvem ... não procuram. A gente até 
percebe o pessoal indo mais atrás de formação, mas a busca por 

formação é algo ainda que precisa de um estímulo muito grande, mas 

agora pensando no aspecto mais econômico, atividade profissional, nós 

temos dificuldade em encontrar profissionais com formação. Quando se 

oferece mesmo um curso gratuito, as pessoas não têm muito interesse ... 
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ah, já estou aqui mesmo... não precisa... São acomodadas. Eu vejo que 

pessoas que tem poder aquisitivo, os filhos delas, que poderiam estar 
fazendo outros cursos são acomodadões, ficam por aqui mesmo. Filhos 

de professores que estudam são exceções. 

 

IC – A educação atualmente tem sofrido uma inversão de valores 

morais e éticos 

 

DSC - Os alunos não respeitam mais os professores como era 

antigamente. Está mudando muito o conceito de educar. O aluno já vem 

mal-educado de casa e a professora não pode falar nada porque a mãe 

já vem reclamar. Dá-se muita importância para o aluno, por conta de 

hoje você não poder ser mais rigoroso. Eu vejo Guaratuba assim, hoje os 
alunos vão para a escola porque eles têm que ir para a escola, eles vão 

buscar o aluno em casa. A educação que pode fazer a mudança, essa 
mudança por exemplo do empreendedorismo, do espírito da pessoa é algo 

que vai surgir por meio da educação, se você pensa em construir um 

ambiente melhor não é da noite para o dia, começa com os 
pequenininhos. 

 

IC – Considero as escolas públicas boas na cidade de Guaratuba 

 

DSC - São boas, inclusive as públicas. Os professores possuem uma 
vontade muito grande de trabalhar, então eles fazem a diferença, eles têm 

motivação, a Secretaria de Educação aqui em Guaratuba funciona bem. 

Eu estudei a minha vida inteira em Guaratuba em colégio público, eu não 
sei como está hoje, mas na minha época considerava o ensino bom. Os 

Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) são muitos bons, 
sempre me chamou a atenção. É a antiga creche, que agora aqui no 

Paraná são chamadas CMEI. 

 

DOMÍNIO: VIDA INTELIGENTE (Questão 10) 

 

A décima questão procurou identificar se o desenvolvimento do 

turismo no município é considerado sustentável por parte dos 

entrevistados. Além disso, ainda neste aspecto, o que eles consideram 

de retrocesso e de inovação na cidade de Guaratuba, como sendo uma 

cidade litorânea e turística. Os depoimentos são apresentados, a seguir: 
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IC – Não! Não existe a nível municipal, uma política de turismo, 

falta despreparo para tudo, especialmente no atendimento ao 

visitante 

 

DSC - Não. Porque as pessoas não têm uma preparação para receber o 
turista aqui!  Não se investe nisso, em preparar as pessoas para receber. 

É a questão do preço cobrado, da forma de atendimento, a qualidade 
geral dos serviços prestados, a preparação das pessoas como 

padronização do sistema de higiene. Então deixa muito a desejar essa 

questão. O turismo aqui é absolutamente insustentável. Eu digo para 

você, nós não temos aqui uma política voltada para o turismo. Não existe 

uma política, algo formado, planejado, com um programa de 

desenvolvimento de turismo, não tem! 
 

IC – A cidade ainda carece de infraestrutura básica para os 

moradores, como qualificação das vias públicas. O turismo nem é 

pensado, ele apenas acontece ao léu 

 

DSC - Não, de forma alguma! Eu acho que a primeira coisa é o 

saneamento básico. Aqui é uma cidade litorânea, plana, tem suas redes 
pluviais, que a gente chama de valetões. Então, muitos pontos ainda estão 

a céu aberto, e quando são canalizados, tem problemas também, tem as 

aberturas, cria mato peçonhento. Se você passa na rodovia, o mal cheiro 
do esgoto é muito forte, imagina quem mora ali, isso deve fazer mal. E ali 

está tudo povoado, rodeado de casas e comércio. Então é um ponto 

complicado! Até que ponto é sustentável isso? É um retrocesso muito 
grande. Não se faz um planejamento de vias estruturais, não, eu jogo 

piche na rua e faço uma curva e faço três quadras dessa rua até chegar 
em uma determinada casa de alguém, pois é lá que me interessa porque 

eu preciso ajudar o cara. Daí eu faço outra rua e emendo com essa aqui 

e até ali também. É desse jeito, se você for analisar os asfaltos da cidade 
tirando alguns, o resto é tudo assim. Essa questão de infraestrutura se 

resume a asfalto e interesse, só. Não tem!! A cidade segue e vai se auto 
gerenciando do jeito que dá. A questão ambiental a gente vê que eles não 

cuidam ... se você for no bairro Caieiras você vai ver que o cara construiu 

uma casa lá dentro da praia, e a prefeitura construiu um muro exclusivo 
para ele. Você vai ver que aquele muro liga nada a lugar nenhum. A 

questão ambiental aqui é zero. Não cuidam!! 

 

IC – Inovação seria a revitalização da orla da Praia Central apenas 
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DSC - A orla foi revitalizada, tem a ciclovia, foi colocado banheiro na 

praia. De inovação eu achei isso, havia uns quiosques muito moquifos na 
beira da praia, aqueles quiosques da Kibon, e o prefeito anterior a esse 

daqui que é tudo da mesma família, fez de alvenaria e ficaram muito 

melhores, ficou bonito o lugar. 
 

IC – A cidade de Guaratuba ainda não “acordou” para as 

potencialidades do turismo, tudo é muito amador, acontece de 

última hora, sem qualquer planejamento 

 

DSC - Não! Porque não tem o que fazer aqui. O turismo em Guaratuba, 

na minha opinião, ele acontece porque ele precisa acontecer 

naturalmente, acontece por conta da cidade, das belezas naturais, não 
existe um planejamento turístico, não existe um projeto turístico. Não 

existe, tentam fazer alguma coisa, mas fazem umas bobagens. O turismo 
de Guaratuba se baseia na alta temporada e outros turistas que vem por 

conta própria na baixa temporada porque tem casa aqui, e no carnaval 

que se consideram o melhor carnaval do litoral, mas que, na verdade, 
não traz receita nenhuma na minha opinião. Eu acho que Guaratuba vive 

disso, do turismo e da pesca. É por meio do turista que existe uma vida 
melhor até para o morador, porque eles vivem de temporada, é a 

atividade econômica principal. Guaratuba vive dos feriados principais. 

A cidade tem inúmeras potencialidades, mas não são exploradas. Falta 
muito para ser sustentável! As pessoas aqui parecem que vivem em um 

mundo fechado, eles não procuram ver, buscar. Tem vida e rotina. Eu 

acho que não é sustentável nada... nada! 
 

IC – Não há inovação em Guaratuba! 

 

DSC - Não percebo inovação, não tem assim um destaque, as pessoas 

mesmo fizeram um campo de beach tênis. Acho que não tem nada de 
grandioso que tenha sido feito nos últimos 10 anos. Inovação é um 

conceito que eu acho que aqui não tem, as pessoas não sabem o que é 
inovação e muito menos os gestores, não tem ações que demonstrem 

inovação. Algumas poucas empresas a gente vê um pouco de inovação. 

Mas não consigo mesmo perceber isso. 
Inovação não tem! 

 

IC – Vários são os retrocessos, especialmente a segurança pública e 

a desvalorização do patrimônio histórico cultural 
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DSC - Retrocesso, eu acho que tem essa situação relacionada à história 

do município, essa falta de consideração com a história, deixando de lado 
potenciais que poderiam influenciar positivamente na economia e no 

turismo, um retrocesso muito grande e até ações que prejudicam o 

desenvolvimento. A Festa do Divino, por exemplo, é incrível como o 
município não aproveita isso, e é uma festa gigantesca, traz muita gente 

para a cidade. Esse potencial de fatos e locais histórico é um retrocesso 
pela não valorização. Retrocesso ... uma coisa que foi implantado a umas 

três gestões atrás, o paisagismo na cidade, mas aqui vem um prefeito que 

faz e o outro vem e acaba com tudo. E também a questão da segurança 

pública. Está perigosa a cidade, não dá mais para sair na rua, não tem 

policiamento em Guaratuba. O governo do Estado envia policiais para 

cá por conta de uma campanha para fazer multas, apenas para 
arrecadar. De 20 de dezembro até o Carnaval tem policiamento, depois 

não tem mais. 
 

IC – A cidade de Guratuba está estagnada 

 

DSC - De retrocesso também não teve, mas não há progresso. Aqui as 

coisas são lentas, nada acontece. 
 

DOMÍNIO: PESSOAS INTELIGENTES (Questão 11) 

 

Foi indagado aos entrevistados, por meio desta questão, se eles têm 

conhecimento sobre a participação pública local nas reuniões de 

interesse da comunidade realizadas pela Gestão Pública da cidade de 

Guaratuba, assim como se, entre eles, algum fazia parte de Conselhos 

ou Entidades de Classe ou haveria participado de reuniões do Plano 

Diretor. As respostas são apresentadas pelas ICs e DSCs: 

 

IC – A participação popular é mínima, não há interesse em 

reivindicar melhorias para a cidade 

 

DSC - A gente tem que reconhecer que a participação popular não é tão 

grande, mas hoje já existe um desenvolvimento de entidades civis 

organizadas que, se forem comunicadas, vão se fazer presentes, 
principalmente quando você tem essas audiências voltadas para os 

interesses dela. Por exemplo, quando tem um assunto polêmico, o pessoal 

participa mais na Câmara, mas a participação é mínima, muito pouca 

participação. É uma ferramenta que as pessoas têm, mas não as utilizam, 

e falo de mim também. Não participam!! Aqui é o seguinte: Você entrega 



659 
 

pronto e aprova, e fim de papo! Não tem cobrança da comunidade, a 

participação da comunidade, ao que poderia ser é mínima.  O povo daqui 
não se interessa, não vão na reunião e não cobram o vereador. O povo 

aqui é burro e não participa! 

 

IC – As audiências públicas constituem uma formalidade 

regimentada, sem a devida seriedade que faz jus em relação aos 

interesses da população 

 

DSC - Essas reuniões têm só a divulgação de obrigação. As audiências 

públicas, praticamente não ocorrem e, quando elas ocorrem, não tem 

uma comunicação eficaz, que deveria ter. Olha, eu ia quando eu era 

policial militar, eu fui em todas, tanto de segurança pública, de educação, 
de saúde e desisti, porque é só um encontro político, daí a gente fica 

ouvindo..., ouvindo..., ouvindo... e tal, e daí, você não sai nunca da 
reunião com algo objetivo, eles faziam o que eles queriam, então colhiam 

a assinatura para cumprir o protocolo. Não há consciência de melhorias 

para a cidade. Fora da temporada, como não tem emprego na cidade, 
aquele candidato mantem o eleitor por meio de favores. Eu fui duas vezes, 

mas olha, eu falei que não voltaria mais, tempo perdido, você tem que se 
segurar para não dar risadas lá dentro (risos). Eu costumava levar os 

meus alunos em algumas reuniões da Câmara. Eu queria que alguém 

ensinasse o legislativo, eu os levava nas seções da câmara, mas por vezes, 
fiquei envergonhada. 

 

IC – Entidades de classe a que os residentes permanentes de 

Guaratuba fazem parte 

 

DSC - Eu faço parte do Conselho Gestor da APA Estadual, sou suplente 

do Conselho do Parque Saint-Hilaire/Lange, que é Federal, faço parte 

do Conselho Municipal do Desenvolvimento Sustentável. Já fiz parte dos 
conselhos de segurança, saúde e educação. Sim, atualmente atuo 

regionalmente no COLITE (Conselho de Desenvolvimento Territorial do 
Litoral Paranaense). Esse conselho atua como um órgão deliberativo na 

aprovação de pedidos de aprovação ambiental de obras públicas de 

empresas em todo o litoral Paranaense. O COLITE é regional, ele tem 
que aprovar o plano diretor. Nos municípios paranaenses existe um 

dispositivo na constituição do estado do Paraná em que todos os 

municípios devem ter os seus planos diretores aprovados pelo COLITE, 

que é um conselho regional de natureza mais ambiental. A Constituição 
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Federal diz que os planos diretores devem ser aprovados pela Câmara 

de Vereadores, mas no caso do Paraná é pelo COLITE. 
 

IC – Nunca participei oficialmente, mas percebo que não há 

estímulo e motivação do gestor em divulgar pautas importantes de 

interesse da coletividade 

 

DSC - Nunca participei das reuniões do Plano Diretor. Eles faziam as 

reuniões aqui, mas nós nunca fomos convidados. Eu nunca participei 

oficialmente da revisão do plano diretor, já acompanhei, pedi cópia, fui 

lá e contestei. Nunca fui convidado e nem vou ser. Isso é algo que a gestão 

pública peca muito, na divulgação e no estímulo de motivarem as pessoas 

a irem lá participar. O plano diretor está disponível para leitura, mas tem 
que fazer a solicitação na prefeitura, é um documento digital que ainda 

está em processo de construção. 
 

IC – Os conselhos de classe não se articulam para cobrarem o gestor 

acerca das necessidades da coletividade 

 

DSC - Os moradores não cobram a prefeitura por meio dos conselhos. 
Não existem reuniões voltadas para melhorar a vida da população 

 

DOMÍNIO: PESSOAS INTELIGENTES (Questão 12) 

 

A décima segunda questão cita os ODS da ONU, em especial o 

item 11, que se refere às cidades e comunidades sustentáveis.   

Transcreve-se a pergunta literal: - O item 11.7 da Agenda 2030 da ONU 

diz que: “Até o ano de 2030, os governos devem proporcionar o acesso 

universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, 

particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas 

com deficiência (2015, p. 30). Foi indagado aos entrevistados, - por meio 

de sua observação ao experienciar a cidade, Guaratuba segue, não 

segue ou está seguindo esta meta? As ICs e DSCs originados foram os 

seguintes: 

 

IC – Não, não segue!! 

 

DSC - Para ser sincero, só se for um milagre, porque eu não vejo 

perspectiva. Não segue, muito longe! Em minha visão eu não consigo 

perceber, nas ações do município, essa preocupação, eu acho que não 

segue nada. Em termos de escola e meio ambiente não vejo nada. A praça 
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é lotada com moradores de rua. Não tem parque, nada. Não segue nada. 

Quem mora lá no fundo da cidade não tem nada, somente barro e 
pernilongo. Não está seguindo e não vai seguir, a não ser que haja uma 

revolução total na mente dos eleitores e dos políticos. O turista que vem 

para cá não quer mais voltar. Não segue não!! 
 

IC – Percebo que dentro das possibilidades do município, está 

seguindo 

 

DSC - Nos últimos anos, por exemplo, várias ruas foram feitas, feitas 

calçadas, eles poderiam fazer mais e melhor, fazem o básico. Dentro das 

possibilidades do município e, dentro do que pode ser feito, eu acho que 

está seguindo. 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS (Questão 13) 

 

Como meio de captar ideias e possíveis soluções de melhorias para 

os espaços públicos da cidade de Guaratuba, foi questionado aos 

residentes permanentes suas sugestões para os espaços de 

deslocamento e de permanência. As respostas foram as seguintes: 

 

IC – Coleta, separação e destinação correta do lixo de toda a cidade 

/ população por parte da prefeitura 

 

DSC - O município tem que se conscientizar e dar condições para as 
pessoas separar o seu lixo doméstico. Eu separo em casa, pelo menos o 

que é reciclável e o que não é, só que tem que ter o destino correto. As 
vezes eu levo na própria usina reciclável para não deixar misturar na 

coleta, porque gera até emprego para muitas pessoas. Eu acho que a 

prefeitura, o poder público, o gestor público deveria levar muito a sério 
isso, de forma que se o lixo não estiver separado, não se recolha, nem 

que vire uma montanha na frente da casa da pessoa. 
 

IC – Investir na educação de base, consciência coletiva, moral e 

ética, e legislação punitiva 
 

DSC - Educação. Educar o povo, sem educação não tem condições! O 

agente do poder público do Canadá por exemplo, se ele se corromper, ele 

perde o emprego, tem até que mudar de país, não vale a pena. Agora aqui 

no Brasil, não, se ele não se corromper, ele vai levar na cabeça. O 
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pensamento é todo o contrário. Tem que educar com punição. Colocar 

uma legislação dura, daí você corrige isso. Educação e legislação 
punitiva. 

 

IC – Segurança pública 

 

DSC - Eu investiria mais em segurança, em primeiro lugar, para as 
pessoas poderem andar tranquilos. Falta em Guaratuba, o espaço é 

lindo, mas não é seguro. 

 

IC – Planejamento técnico e minucioso para requalificação dos 

espaços públicos 

 

DSC - Primeiro, antes de qualquer ação, um estudo, faria um 

planejamento bem extenso, contrataria técnicos e não políticos, pessoas 
conhecedoras. Quando você faz qualquer alteração nos espaços públicos, 

você mexe na vida das pessoas, então, primeiramente você tem oferecer 

conforto para os usurários, você tem se preocupar com quem você vai 
afetar com aquelas modificações eventuais que vão acontecer, as 

melhorias precisam ser melhorias para a maioria, um projeto técnico 
para a cidade e não um plano diretor que é feito de forma genérica. Eu 

gosto desse tema revitalização, seguido de ações, porque quando você 

revitaliza você não destrói o que existe, você preserva a memória do 
local, são ações que enaltecem. Ao melhorar os espaços públicos, você 

dá um motivo para as pessoas estarem lá. Faria uma ciclovia, criaria 

espaços de convivência, porque em Guaratuba, não tem nada, nem uma 
quadra, nada, nada. É revoltante!! A arquitetura das escolas, com 

crianças empilhadas lá dentro. Não tem um pátio, um parquinho. 
 

IC – Implantar malha viária qualificada na periferia da cidade 

 

DSC - Faria a malha viária na periferia da cidade, pois os moradores de 

lá são os quem mais sofrem, pois precisam de escoamento de água, 
tratamento de esgoto. É possível fazer, é chato para o administrador, mas 

faria com participação popular. Organizando por bairros. 

 

IC – Melhorias da acessibilidade aos parques ecológicos da cidade 

 

DSC - Precisaríamos de espaços de lazer, pois aqui não temos. O parque 

da lagoa do parado não tem estrada e é um parque ambiental, o lugar é 
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lindo, mas para chegar lá tem que ter barco, tem que ter lancha com 

motor, entra em um rio para chegar lá. Não temos parques acessíveis. 
Não temos parques! 

 

IC – Planejamento estético e visual da cidade 

 

DSC - Melhoraria a questão visual da cidade, já com detalhes, colocando 
planta para todos os lados, floreiras, lixeiras, calçadas com 

acessibilidade, pois acho que isso já daria uma vontade da pessoa visitar 

o lugar. Traz harmonia e equilíbrio. A cidade tem que ter vida, então esse 

é um ponto que eu pensaria. 

 

IC – Controle dos moradores de rua e sua inserção na sociedade 

 

DSC - Primeiro eu daria um jeito nesses moradores de rua que são uns 
vagabundos que vem e ficam aqui a temporada inteira! 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS (Questão 14) 

 

Como para todos os entrevistados da pesquisa, foi perguntado aos 

residentes de Guaratuba, se eles a consideram uma cidade humana e, 

inteligente. As respostas foram: 

 

IC – Considero Guaratuba uma cidade humana sim, pois sob minha 

ótica ela apresenta qualidade de vida 

 

DSC - Sim. Pelas pessoas, pela nossa terra, nosso chão. Aqui é Brasil, é 

Paraná, é um estado presente, atuante no mundo todo, vinculado a vários 
outros estados. Guaratuba, para mim, é uma cidade boa de se viver, que 

tem qualidade de vida, para mim, me satisfaz, me oferece a condição 

necessária. Tenho bastante amigos, é uma cidade que não tem altas 
poluições. Guaratuba é uma cidade humana porque aqui você convive 

bem, você não é só mais um na cidade, você é você. 
 

IC – Sim, Guaratuba é inteligente, pelo menos no meio rural temos 

tido recursos e oportunidades de avançar 

 

DSC - Guaratuba é uma cidade inteligente. Se você for ver em questão 

de recursos, de aplicabilidade, como funcionário da EMATER, eu me 

incluo nesta questão, porque a gente tem conseguido para o meio rural, 

através de um trabalho integrado com a prefeitura. O que a gente vê é 
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que os projetos são pensados em nível de Estado, não pensando no litoral, 

pensando no Paraná commodities. Dificilmente dentro das práticas 
escritas e preestabelecidas, você acha uma cidade que se adapte aqui às 

condições do litoral, que é totalmente diferente do resto do Estado. Outra 

questão, é que a prefeitura de Guaratuba está em dia com o fisco. Ela tem 
todas as negativas, e é o único município do litoral que tem, e através 

disso que a gente conseguiu esses e vários outros recursos que outros 
municípios não estão conseguindo. Considero inteligente como todo o 

Brasil, dotado de percepções, garra, criatividade, amor a terra, ao mar. 

O ser humano, em todo o mundo, é inteligente. 

 

IC – Não a considero uma cidade humana, pois não há educação de 

base e pouca socialização de pessoas 

 

DSC - Humana, não! Porque em relação a questão urbana, apenas meia 
dúzia de pontos possui um aconchego a mais. Pelo fato de não termos 

educação... não somos humanos. As pessoas não são tão sociáveis. É 

difícil você se socializar com o Guaratubano. Guaratuba é uma cidade 
desumana!! A gestão pública não se preocupa com as pessoas e o futuro. 

É cada um por si. Eu tenho um dó desse povo que vive aqui, porque 
primeiro não tem emprego em Guaratuba e, a pobreza aqui é extrema. 

 

IC – Não é inteligente, pela questão política e também, pela visão de 

mundo da população local 

 

DSC - Não somos inteligentes pela questão política. Guaratuba está 
muito longe ainda, ela me parece mais uma cidade do interior do 

nordeste, ali tem uma meia dúzia de pessoas que mora no centro da 
cidade que apresenta uma ideia diferente, acho que 80% da população 

tem um pensamento muito retrógado, eles não tem visão de mundo, 

perspectiva, um sonho, ambição, de progresso. O cara que nasceu e se 
criou aqui, ele é difícil, ele não vai trabalhar, isso já é de litoral, ele tem 

essa mente. Tem poucas pessoas que saem daqui para ir buscar outras 
oportunidades. Quem quer melhorar vai para Curitiba estudar e 

trabalhar lá e, fica por lá. Não é uma cidade inteligente. Porque não tem 

nada ... por tudo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS (Questão 14.1) 
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Ao término da entrevista, solicitou-se ao entrevistado, que 

definisse em apenas uma palavra, a cidade de Guaratuba (PR), como meio 

de conhecer seu verdadeiro sentimento citadino.  

 

1. Promissora 

2. Bela 

3. Moradia 

4. Política 

5. Esperança 

6. Próspera 

7. Casa 

8. Desperdício 

 

8.3.2 Discurso dos atores relevantes – visitantes habitués 

 

8.3.2.2 Perfil dos visitantes habitués entrevistados na cidade de Guaratuba 

(PR) 
 

Quadro 19 – Perfil dos atores relevantes – Grupo Visitantes Habitués (Guaratuba 

- PR) 
Visitantes Habitués (VH) 

Cidade: Guaratuba (PR) 

Grupo VH 1 VH 2 VH 3 VH 4 

Data da 

entrevista 
18/02/2018 20/02/2018 18/11/2018 19/11/2018 

Idade 71 anos 63 anos 32 anos 28 anos 

Gênero Feminino Feminino Masculino Masculino 

Escolaridade 
Superior 

Completo 

Pós-

Graduação 

Pós-

Graduação 

Superior 

incompleta 

Profissão Professora Professora Empresário 
Empresário e 

Fotógrafo 

Procedência 
Araranguá 

(SC) 

Araranguá 

(SC) 

São Paulo 

(SP) 

Guaratuba 

(PR) 

Tempo que 

frequenta a 

cidade 

10 anos 30 anos 03 anos 28 anos 

Total de entrevistas realizadas:                                                              04 

Fonte: Autora, 2019. 

 

Para o visitante da cidade turística, o processo de entrevista 

iniciou-se, também, por meio de questões elementares, que notadamente 
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propiciam à pesquisa, “sua leitura como um observador”. A primeira 

questão buscou conhecer: - tempo em que frequenta a cidade; se 

possui segunda-residência e, qual o principal motivo em escolher 

Guaratuba para veranear ou passar férias? 

 

8.3.3 Discurso dos atores relevantes – sociedade civil organizada 

 

8.3.3.1 Perfil dos representantes da Sociedade Civil Organizada 

entrevistados na cidade de Guaratuba (PR): 

 
Quadro 20 – Perfil dos atores relevantes – Sociedade Civil Organizada 

(Guaratuba - PR) 
Representantes da Sociedade Civil Organizada 

Cidade: Guaratuba (PR) 

Grupo SC 

Data da entrevista 03/08/2018 

Idade 43 anos 

Gênero Masculino 

Escolaridade Graduação e Pós-Graduação 

Profissão Professor /Sócio Proprietário e Diretor 

Procedência 
Curitiba 

(PR) 

Tempo de residência na cidade 25 anos 

Órgão/ Entidade a que 

representa 
Grupo ISEPE 

Total de entrevistas realizadas:                                                                        01 

 

Tempo de duração dos áudios:                                                     02h 04min 50 s 

Fonte: Autora, 2019. 

 

8.3.4 Discurso dos atores relevantes – representantes da gestão 

pública municipal 

 

8.3.4.1 Perfil dos representantes da Gestão Pública Municipal 

entrevistados na cidade de Guaratuba (PR): 
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Quadro 21 – Perfil dos atores relevantes – Grupo Gestão Pública (Guaratuba - 

PR) 
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8.4 SÍNTESE DO CONHECIMENTO CODIFICADO JUNTO AOS 

ATORES RELEVANTES ACERCA DOS ESPACOS PÚBLICOS 

DAS CIDADES INVESTIGADAS 

 

No intuito de sintetizar os resultados da pesquisa, devido à 

complexidade de temas transversais que abrangem uma cidade costeira 

turística, cujas características já foram devidamente justificadas, 

construiu-se quadros sínteses sobre as três cidades analisadas. Nestes, são 

apresentados de forma resumida, as cinco principais experiências exitosas 

/ criativas, e as cinco principais experiências ‘desastrosas’ / mal geridas, 

inerentes aos espaços de deslocamento e permanência, dentro de cada 

domínio do modelo European Smart Cities. Estas informações, já 

codificadas, são resultados dos depoimentos de todos os entrevistados 

(grupos amostrais) que participaram da pesquisa, assim como da 

observação in loco do pesquisador e interação no campo (nas cidades). 

A delimitação de “cinco” experiências foi apenas mais uma 

“tentativa” de sintetizar os inúmeros resultados obtidos, o que não 

significa, por sua vez, que este seja o limite de casos identificados, mas 

sim um parâmetro adotado para sua apresentação na pesquisa. O leitor, ao 

se inteirar dos textos (DSCs) das cidades (Torres - RS, Balneário 

Camboriú - SC e Guaratuba - PR), poderá, sem dúvida, dissecar ainda 

mais exemplos de casos bem-sucedidos, assim como de experiências e 

atitudes desastradas / limitadas / negligenciadas. Convida-se o leitor desta 

Tese a mergulhar nos depoimentos coletivos codificados, pois como já 

apontado, a gama de informações e conhecimentos que emergiram nesta 

pesquisa são imensuráveis, inclusive com possibilidades factíveis de 

continuar a investigação por inúmeros vieses e, com aplicabilidade 

imediata das boas práticas identificadas e / ou sugeridas.  

Em suma, os quadros a seguir referem-se às cidades de Torres 

(RS), Balneário Camboriú (SC) e Guaratuba (PR), respectivamente, 

reiterando que as informações outrora apresentadas estão relacionadas 

pelos domínios referendados na teoria e interpretadas no campo de 

análise. 
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 CIDADE DE TORRES (RS) 

Domínio Meio Ambiente 

 Experiências* Exitosas / Criativas 

* Nomenclatura generalizável para 

atributos, atitudes, projetos, etc.) 

Experiências* Limitadas / 

Contraproducentes 

* Nomenclatura generalizável para 

atributos, atitudes, projetos, etc.) 

1 

 

- Adoção e gestão “particular” da 

Praça João Neves da Fontoura pela 

Associação de moradores do Bairro 

(Av. Silva Jardim).  

- Todas as demais praças públicas da 

cidade requerem manutenção quanto a: - 

qualificação da pavimentação asfáltica, 

condições estruturais de acessibilidade, 

disposição de lixeiras padronizadas para o 

descarte do lixo sólido e orgânico, 

sinalização, pintura nas faixas de 

pedestres e passeios públicos, fiscalização 

acerca de poluição sonora (som 

automotivo), pessoas alcoolizadas e 

usuários de drogas. Elas parecem não ter 

gerenciamento e nem tampouco, 

fiscalização.    

2 - Preservação do patrimônio natural 

existente na cidade (praias, dunas, 

parques naturais, morros, costões, 

falésias), por meio das diretrizes do 

Plano Diretor e dos órgãos ambientais 

(municipal, estadual e federal). 

- Pressão de construtoras e corretores de 

imóveis em aumentar o gabarito das 

construções dos edifícios multifamiliares 

na Av. Beira Mar, nas audiências de 

revisão do Plano Diretor. 

3 - Projeto de Educação Ambiental 

“Praia Limpa Torres”, com foco em 

ações de limpeza periódica de praias, 

educação ambiental para estudantes 

das séries iniciais do ensino 

fundamental e, participação ativa via 

conselhos municipais 

sugerindo/dialogando /criticando em 

assuntos relacionados ao meio 

ambiente com os gestores públicos 

municipais. 

- Comportamento inadequado de turistas, 

veranistas e moradores com relação ao 

descarte do lixo em local adequado e, falta 

de consciência acerca da poluição nas 

praias e ambientes naturais. Percebe-se 

ainda ausência de consciência ambiental e 

cuidado com os espaços públicos por 

parte dos usuários / frequentadores. 

4 - Preservação da Unidade de 

Conservação Marinha “Refúgio de 

Vida Silvestre da Ilha dos Lobos” 

(REVIS), com Coordenação local 

(Torres) pelo Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Natureza (MMA). 

(Ano de fundação: 1983). Pode-se 

considerar destaque na costa 

brasileira, tendo Torres como 

referência dos lobos leões marinhos. 

- Ausência de identidade da cidade de 

Torres acerca dos recursos naturais 

existentes e de alta relevância ambiental, 

como a paisagem (morros, costões e 

falésias) e, neste caso, divulgar / 

internalizar a existência de lobos leões 

marinhos na costa (Torres é a cidade 

costeira mais próxima do Oceano 

Atlântico onde eles se deslocam e são 

mapeados pelos fiscais do REVIS, ou 

seja, é o único ambiente natural no Brasil 
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onde é possível encontrá-los e visualizá-

los no período de inverno).  

5 - Quantidade de praças públicas 

existentes na cidade, localizadas em 

vários pontos diferentes. Destaque 

para: Praça Borges de Medeiros, 

Praça João Neves da Fontoura, Praça 

Canto da Prainha.  

- Gestão pública municipal deficitária 

(descaso) com espaços públicos 

potenciais de manutenção da 

biodiversidade e promoção do turismo 

ecológico e do ecoturismo (Infraestrutura 

incipiente e precária). Destaque para: 

Lagoa do Violão, Orla do rio Mampituba 

(supressão total da mata ciliar), Parque 

Estadual da Guarita, Parque Estadual de 

Itapeva, entre outros. 

Domínio Mobilidade 

1 - Torres, por agregar a maioria de seus 

serviços, comércio, hotéis, pousadas e 

restaurantes no centro da cidade, 

facilita a locomoção das pessoas a pé, 

tanto para os residentes permanentes 

que tem fácil acesso a bancos, 

supermercados, farmácias, escolas, 

quanto visitantes / turistas, que podem 

caminhar e usufruir da cidade a pé 

para os espaços públicos de 

permanência.   

- Acessibilidade praticamente inexistente. 

Não há acessibilidade nos diferentes 

pontos / espaços da cidade, especialmente 

nos bairros periféricos e vias arteriais. Os 

rebaixos de calçadas e piso tátil de alerta, 

quando existentes são pontuais na Av. 

Beira Mar e em edifícios recém 

construídos e, ainda assim, não estão em 

conformidade com a ABNT 9050/2015. 

2 - Torres, por ser uma cidade que 

agrupa grande parte de suas 

atividades na área central, e que são 

próximas das áreas periféricas, tem-se 

uma massa considerável de 

trabalhadores (comércio, construção 

civil, escolas, prefeitura, etc.), que se 

locomovem por meio da bicicleta ou 

mesmo a pé, diariamente, apesar da 

insegurança pela não existência de 

ciclovias na cidade. 

- Em Torres há apenas uma empresa 

prestadora de transporte coletivo, que se 

encontra em péssimas condições de 

manutenção de sua frota. Os ônibus 

coletivos são sujos / empoeirados, a frota 

é deficitária em quantidade e qualidade. 

Por ser a única empresa de transporte 

público no município, a população que 

realmente precisa se deslocar por meio do 

coletivo se torna refém da precariedade do 

transporte público e dos reajustes 

constantes. Não há pontualidade, conforto 

e eficiência, como orienta o modelo 

European Smart Cities.  

3 - A mesma empresa prestadora do 

transporte coletivo tradicional dispõe 

de um “dindinho” que circula pelos 

principais pontos de interesse dos 

visitantes, como Parque da Guarita, 

Lagoa do Violão, rodoviária e 

principais hotéis centrais (Hotel Farol 

e Hotel A Furninha), fazendo o 

traslado de 15 em 15 min. 

 - A precariedade dos espaços de 

deslocamento da cidade (ruas, calçadas e 

avenidas) é notório e evidente por 

qualquer indivíduo. A pavimentação 

asfáltica de toda a cidade é precaríssima, 

esburacada, sem drenagem do solo, 

causando alagamentos constantes em dias 

chuvosos. A sinalização é confusa e a 

mudança de vias é constante, com rótulas 

incompatíveis (modelo inadequado e 

superdimensionadas) com as dimensões 
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das vias locais. Não há um estudo 

elementar sobre o planejamento básico do 

trânsito na cidade de Torres. 

4  - Algumas praças da cidade como a 

Praça João Neves da Fontoura 

apresentam melhores condições de 

acessibilidade para o pedestre 

caminhar, contudo, na mesma região 

(Av. Silva Jardim), não se identificou 

faixas de pedestres visíveis.  

- A cidade não dispõe de sistema 

cicloviário e nem passeios públicos, o que 

dificulta o deslocamento de pedestres e 

ciclistas com segurança, além de não os 

motivar a utilizar-se da bicicleta como 

meio de locomoção.  

5  - O calçadão da Av. Beira Mar e sua 

ciclovia (orla marítima) faz a conexão 

entre todas as praias urbanas (Praia da 

Guarita até os molhes do rio 

Mampituba), propiciando facilidade 

de deslocamento às pessoas (a pé e 

bicicleta e, parte por automóvel). 

- A manutenção de calçadas e avenidas na 

cidade são precárias, contendo desníveis 

relevantes, buracos, pedras. Em muitos 

locais não há pintura de meio fio (que 

marca o desnível entre a calçada para 

pedestres e as ruas, onde circula o 

trânsito), assim como grande parte (senão 

a maioria) das faixas de pedestres não são 

pintadas periodicamente, ficando 

“transparentes” para os transeuntes 

(pedestres e motoristas de automóveis e 

motocicletas).  

Domínio Governança 

1 - Implementação do Projeto 

Geoparque Cânions do Sul, 

coordenado pelo Consórcio 

Intermunicipal Caminho dos Cânions 

do Sul. O Geoparque Cânions do Sul 

busca impulsionar o desenvolvimento 

sociocultural, econômico e ambiental 

da região, por meio do turismo e o 

reconhecimento deste território como 

um Geoparque Mundial da UNESCO. 

A iniciativa busca o reconhecimento 

da região como um Geoparque 

Mundial da Unesco, por reunir neste 

território, sítios geológicos de 

relevância internacional.    

- Desconhecimento de aproximadamente 

80% das pessoas entrevistadas nesta 

pesquisa, com destaque para os 

representantes da gestão pública 

municipal, acerca da Agenda 2030 e dos 

ODS da ONU (item 11 do roteiro de 

entrevista inerente a Gestão das Cidades). 

2 - Percebe-se de forma evidente e 

notória que a comunidade local se 

mantém mobilizada, organizada e 

participativa em favor do meio 

ambiente local, contrariando os 

interesses das construtoras e do 

acréscimo da construção civil na 

cidade. Em suma, a participação 

cidadã em reuniões do PD e demais 

pautas que buscam o diálogo com a 

sociedade civil e gestão pública é 

- O Projeto de Gestão Integrada da Orla 

Marítima (Projeto Orla) do Ministério do 

Meio Ambiente não fora implementado 

no município de Torres por falta de 

articulação entre todas as esferas (gestão 

pública municipal, estadual e federal) e 

sociedade civil organizada. O estudo do 

projeto Orla teve início em 2002, com a 

realização de algumas metas pré-

estabelecidas pela coordenação estadual 

(realização das oficinas e diagnóstico de 
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relativamente ativa. Conforme 

menciona Giffinger et al. (2004), a 

população é engajada e usa das 

esferas políticas e não políticas para 

chamar a atenção de problemas e 

reivindicar soluções. 

 

cenários prospectivos), mas não houve 

continuidade e seguimento das etapas 

mandatórias e diretrizes estabelecidas 

pela Secretaria do Patrimônio da União e 

MMA, como por exemplo, a assinatura do 

Convênio de descentralização da gestão 

da orla. 

3 - A Associação do bairro Prainha foi 

identificada como uma das mais 

participativas e atentas às 

intervenções públicas na cidade, mas 

especialmente no bairro. Seus 

associados (moradores locais) são 

pró-ativos, e por meio de suas 

iniciativas (reuniões), conseguiram 

legitimar a proibição de som 

automotivo no espaço da orla 

marítima. As soluções surgem da 

própria sociedade e são 

implementadas mesmo sem o apoio 

formal do governo (GIFFINGER et 

al., 2004). 

 

- O Plano Diretor de Torres (que deverá 

denominar-se Plano Diretor Territorial e 

Ambiental de Torres) se mantém em 

permanente estudo por técnicos e 

membros do Conselho Municipal do 

Plano Diretor, há aproximadamente 17 

anos, e ainda não teve a conclusão de sua 

revisão, gerando dúvidas e ansiedade na 

população em geral sobre o futuro da 

cidade. “A atualização do Plano Diretor 

Territorial e Ambiental de Torres é de 

grande importância para a definição de 

políticas públicas”, relatou o então atual 

prefeito em 10 de janeiro de 2017. 

Contudo, segundo a Lei 10.257/2001 

(Estatuto da Cidade), o PD de toda cidade 

deve ser revisto a cada dez anos. A última 

alteração do PD consta na Lei nº 3. 

575/2001, de 08/10/2001, referente a Lei 

Municipal nº 2.902/1995 de 12/07/1995 

que dispõe sobre o Plano Diretor de 

Torres. 

4  - Criação, execução e coordenação 

do Projeto Praia Limpa Torres. O 

Projeto PLT desenvolve atividades de 

conscientização e educação ambiental 

da cidade de Torres, desde 2013. Tem 

caráter voluntário e é realizado por 

moradores, veranistas e turistas que se 

identificam com a causa em proteger 

e valorizar as praias e oceanos livres 

de resíduos, ou seja, do impacto 

humano através do lixo. O Projeto foi 

idealizado e coordenado pelo 

Empresário Alexis Sanson, natural de 

Porto Alegre e Especialista em 

Direito Empresarial pela PUCRS. O 

Projeto PLT dentre outros eventos, 

realiza anualmente o "Dia Mundial de 

Limpeza de Praias" na Praia da 

Guarita; participa como convidado de 

Semanas do Meio Ambiente em 

- A atividade turística não é desenvolvida 

de forma profissional na cidade de Torres, 

por falta de visão, políticas públicas, 

vontade política e articulação com outras 

instituições. O turismo é amador, a cidade 

ainda mantém uma sazonalidade 

acentuada e com potencialidades 

ambientais, paisagísticas e históricas não 

percebidas e não trabalhadas pela 

municipalidade. Percebeu-se que todas as 

diretrizes dispostas no PD da cidade 

contrariam a realidade urbanística dos 

espaços de permanência e deslocamento 

(o que denota até mesmo displicência da 

municipalidade) em não seguir a principal 

lei que rege a organização do município. 
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cidades como Capão da Canoa e 

Osório. Promoveu recentemente o I 

Painel Lixo Zero do Litoral Gaúcho e 

Catarinense (dez./ 2018) e em janeiro 

de 2019 coordenou a "I Ação de 

Limpeza do Litoral RS" realizada 

simultaneamente em 10 praias do 

litoral gaúcho. 

5  - Estabelecimento de limites de nove 

metros de altura – 3 andares, em 

relação ao gabarito das construções 

em zonas próximas a orla, legitimado 

por meio do Plano Diretor, denotando 

qualificação da ocupação da orla e 

qualidade ambiental da cidade como 

um todo. 

 - O município não dispõe de um plano 

efetivo (política pública) de planejamento 

turístico, que seja o condutor das ações 

locais, demonstrativo de parâmetros para 

investimentos, conhecimento da demanda 

de visitantes, entre outras diretrizes 

concernentes a realização da atividade no 

município, com sustentabilidade e 

profissionalização. O responsável pela 

pasta de Turismo no Município é 

frequentemente substituído, o que 

acarreta ineficiência e descontinuidade na 

condução das atividades e na liderança 

das equipes.  

Domínio Economia 

1 - Implantação de empresas 

franqueadas na cidade, demonstrando 

que a pesquisa de mercado foi viável 

em termos econômicos e 

mercadológicos. Como fora afirmado 

na pesquisa, a existência de marcas 

globais inspira confiança no destino e 

nas pessoas. Destaques: Cacau show, 

Croasonho, Subway. 

- A cidade de Torres não dispõe de uma 

identidade que realmente a identifique 

como um destino turístico (Há uma 

multiplicidade de características, como 

balões, morros e falésias, praias, etc.). 

Percebe-se, contudo, uma confusão de 

elementos na marca / brand / imagem da 

cidade. Especialmente no acesso de 

entrada na cidade, onde não há nenhuma 

identificação / pórtico.  

2 - A cidade de Torres apresenta uma 

rede hoteleira simples, mas 

aconchegante, com especial atenção 

às pousadas (meios de hospedagem 

alternativos), que mantêm 

características peculiares de 

hospitalidade, localização 

paisagística e serviços prestados aos 

hóspedes.  

- O terceiro setor (responsável pelo 

comércio e demais empresas da prestação 

de serviços) no município apresenta um 

valor de venda relativamente alto, em 

termos monetários, comparado com as 

cidades limítrofes, inclusive com 

destaque para o estado vizinho (Santa 

Catarina). Este fato descontenta seus 

residentes e promove a geração de receitas 

de vários setores para outras cidades, 

deixando o próprio município de 

comercializar e arrecadar.  

3 - A cidade tem acrescido 

gradativamente no setor da 

construção civil, gerando empregos e 

aumento de uma demanda qualificada 

- A sazonalidade acentuada e presente no 

município denota que a “cidade” como 

um sistema orgânico não tem tido 

resiliência, criatividade, parcerias, 



674 
 

de trabalhadores qualificados durante 

o ano todo, o que permite o 

desenvolvimento de sua cadeia 

produtiva.  

cooperação..., entre outras habilidades 

que poderiam equacionar esta questão 

entre os membros da sociedade. Fora 

demonstrado desestímulo por parte dos 

comerciantes e prestadores de serviços em 

geral. A palavra ‘inércia’ é a que define a 

sazonalidade no domínio econômico do 

modelo de Giffinger (2004) na cidade de 

Torres. 

4 - Estabelecimentos comerciais de 

alimentação que merecem destaque 

pela qualidade do ambiente e das 

guarnições, localização geográfica na 

cidade, e criatividade na prestação de 

serviço, além de permanecerem 

abertos ao público durante todo o ano. 

Destaques para: Monsieur Cafeteria, 

Il Primo Gelato, Pizzaria Panzerotti, 

Tannat Steakhouse. 

- Torres não dispõe de atrativos noturnos 

que possam atrair e manter o público 

jovem na cidade. Muitos deles se 

deslocam para as cidades litorâneas 

vizinhas, como Capão da Canoa e 

Tramandaí. Não há Casas Noturnas e / 

outros estabelecimentos de lazer e 

entretenimento para o público desta faixa 

etária (barzinhos com música ao vivo, 

boates, casa de shows, festivais, etc.). 

5 - Não fora identificado mais 

experiências exitosas neste domínio. 

- A Prefeitura Municipal arrecada o 

mesmo valor venal dos imóveis 

localizados na cidade e nos condomínios 

horizontais, sendo que, nos condomínios a 

despesa pública com iluminação, limpeza, 

recolhimento de lixo entre outras ações de 

responsabilidade da municipalidade não 

são efetuadas pela prefeitura e sim, pela 

administração do condomínio. Ou seja, 

não há nenhum incentivo aos 

condomínios horizontais e sim, mais 

arrecadação tributária em relação a 

“receita versus despesa” .... intrigando 

mais uma vez seus residentes e visitantes 

– Como a cidade pode estar neste estado 

de conservação de seus espaços de 

deslocamento, com uma arrecadação 

significativa do IPTU? 

Domínio Vida /Lugar 

1 - Torres é reconhecida por sediar pelo 

31o ano consecutivo o Festival 

Internacional de Balonismo. Este é 

um evento permanente do município, 

sendo considerado a segunda estação 

de turismo mais importante em 

relação a visitação da cidade, 

ocupação hoteleira e demais 

estabelecimentos comerciais.  Além 

do fomento ao turismo nos dias do 

evento (geralmente ocorre em 3 dias), 

- Existência latente de segregação social 

em bairros periféricos com a construção 

de condomínios horizontais de alto 

padrão, sem a inclusão da comunidade 

local ou estudo de impacto de vizinhança 

/ compensação social realizada. 

(Condições precárias de habitação – 

espaços de deslocamento e saúde pública) 

são visíveis ao entorno desses 

empreendimentos.  
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a cidade se deslumbra pelo espetáculo 

de balões colorindo o céu. 

Competidores internacionais fazem 

parte das provas do festival, o que 

promove ainda mais a cidade como 

destino turístico. O Festival de 

Balonismo em Torres já é um evento 

consagrado, embora ainda necessite 

de constante aprimoramento por parte 

da gestão pública junto a seus 

parceiros privados. 

2 - A cidade de Torres é considerada 

humana pelo acolhimento das 

pessoas, por ser uma cidade compacta 

em relação às facilidades de uso do 

visitante e do residente permanente. 

Ela incentiva e promove a 

convivência e a troca de 

conhecimentos, informações e ideias 

entre seus habitantes e visitantes, 

através dos seus principais espaços 

públicos de permanência (praia, 

calçadões, praças, ruas exclusivas 

para pedestres). Locais como a orla da 

Prainha e a Praça Borges de Medeiros 

são destaques neste aspecto.  

- A orla da Praia Central está inacabada e 

insustentável, sem manutenção dos 

equipamentos instalados, placas e lixeiras 

destruídas, calçadas esburacadas, 

acessibilidade deficitária. Percebe-se 

descaso dos órgãos municipais 

competentes na gestão da orla marítima 

urbana da cidade, onde há maior 

concentração de pessoas, durante o verão, 

e também durante o restante do ano 

(especialmente finais de semana e 

feriados prolongados). As demais praias 

da cidade, apesar de não serem urbanas, 

também se encontram em situações de 

desordem urbanística, sem aparatos 

básicos de segurança, como placas de 

orientação e sinalização, lixeiras e acessos 

seguros (fundamentais). 

3 - Restauração da Igreja de São 

Domingos com recursos do IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico 

Artístico Nacional). Foi a primeira 

igreja a ser erigida no litoral norte do 

estado do Rio Grande do Sul. A igreja 

de São Domingos é a matriz da cidade 

e seu mais importante monumento 

histórico e artístico, tendo 

sido tombada em nível estadual. 

- Descaso com o patrimônio histórico-

cultural da cidade, manifestado por 

unanimidade por parte dos entrevistados. 

Torres, uma cidade histórica está 

perdendo sua identidade pelo abandono 

das últimas construções remanescentes do 

século XVIII e desinteresse das gestões 

públicas em conservar / revitalizar / 

ordenar / restaurar / ocupar (de forma 

“turística”) a Rua José Antônio Picoral 

como marco zero da cidade e local que dá 

acesso à Igreja de São Domingos. 

4 - Torres apresenta em seu território 

espaços de permanência naturais 

relevantes, embora nem todos estejam 

em boas condições de uso e 

manutenção. Foram mapeados 43 

espaços públicos, especialmente 

praças, parques e praias. São espaços 

potenciais de revitalização para o uso 

- O Parque da Guarita (Unidade de 

Conservação Estadual) é considerado o 

cartão postal da cidade, pela sua beleza 

emblemática de formação geológica 

basáltica em contraste com as praias e a 

existência do geossítio do projeto 

Geoparque Cânions do Sul. Contudo, a 

ciclovia existente dentro do parque está 



676 
 

qualificado e seguro das pessoas de 

todos os níveis e faixas etárias.  

precária (sem total manutenção), lixeiras 

quebradas, placas de sinalização em 

estado de desgaste entre outros elementos 

limitantes para este atrativo turístico da 

cidade. 

5  - Policiamento ostensivo no litoral 

norte, e na cidade de Torres, é 

considerada pelos entrevistados de 

bom a ótimo, especialmente nos 

meses que compõem a temporada de 

verão, com aumento da demanda de 

efetivos da Política Militar. A região 

litorânea está em sua 49ª edição da 

Operação Golfinho da BM (Brigada 

Militar). A ação amplia o 

policiamento ostensivo para garantir 

segurança dos moradores e dos 

visitantes (turistas e veranistas) que se 

deslocam aos balneários para 

aproveitar o veraneio. A Operação 

Golfinho integra a Operação Verão 

para Todos, que leva serviços e lazer 

aos veranistas. “15 de dezembro e 7 

de março de 2019, houve reforço do 

policiamento ostensivo, com aporte 

de recursos humanos e materiais, para 

atender aos cidadãos. Foram 

empregados 1.513 policiais militares 

a pé, em viaturas, motocicletas, 

cavalos, bicicletas, aeronaves e 

embarcações, em ações preventivas e 

repressivas, além das atividades de 

guarda-vidas. Foram disponibilizadas 

ainda 280 viaturas.” 

- Espaços públicos com relevante 

potencial turístico estão abandonados no 

município, como a orla do rio Mampituba 

e sua via gastronômica adjacente, a Lagoa 

do Violão e seu entorno paisagístico 

(ocupação irregular), o centro (centrinho) 

urbano da cidade (Praça XV) e entorno, a 

rua José Antônio Picoral até a praça da 

igreja de São Domingos., os quais são 

considerados pelo PD/1995, em seu Art. 

29 - Áreas de Interesse Paisagístico, 

Histórico-Cultural e Turístico. 

Domínio Pessoas 

1 - As escolas municipais são 

consideradas de boa qualidade pelos 

residentes permanentes, professores 

da rede municipal de educação e 

conselho municipal de educação.  

- A cidade de Torres não investe em 

conhecimento, tecnologia, 

empreendedorismo, inovação, 

cooperação, criatividade. A sazonalidade 

acentuada e a “reclamação de 

comerciantes locais” demonstram esta 

realidade. A IES sediada na cidade parece 

não contribuir com os arranjos produtivos 

locais, especialmente no tocante ao 

turismo, ao urbanismo e demais ações 

sociais (como projetos de pesquisa e 

extensão).  

2 - A cidade de Torres vem recebendo, 

ano a ano, pessoas aposentadas que 

- Em alguns dos espaços públicos da 

cidade (praças) há a permanência / 
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emigram do interior do Estado 

definitivamente para o litoral. Essas 

pessoas trazem consigo cultura, 

conhecimento, experiências e 

agregam valor na sociedade local 

torrense, promovendo cooperação 

permanente entre os habitantes para a 

criação de novas ideias de melhorias 

para a cidade, a exemplo da Praça 

João Neves da Fontoura. 

ocupação de povos indígenas locais, que 

por vezes, aparentam estarem em 

condições precárias de higiene, denotando 

intimidação aos visitantes e turistas e, ao 

mesmo tempo, despertando a atenção das 

pessoas/ transeuntes. Parece não haver 

inserção desses povos na comunidade 

local de Torres, por interesse e 

característica deles (indígenas). Não há 

iniciativa humanitária por parte do 

município. 

3 - Apoio na qualificação urbana de 

zonas da cidade por parte das 

construtoras locais, que visam manter 

a paisagem da cidade como valor de 

mercado, inclusive, adotando 

canteiros para cuidados com 

paisagismo. 

 

 - Baixo nível de capital intelectual da 

população local. Não é generalizável, mas 

afirmado e também, percebido nos 

depoimentos da pesquisa. Não se observa 

novamente, criatividade, inovação, 

empreendedorismo, e promoção de 

atividades que visem o conhecimento e a 

cultura. Parece não haver essa 

preocupação por parte da gestão 

municipal e o que existe de atrações 

culturais (na temporada de veraneio) não 

fora considerado pelos entrevistados 

como de relevância.  

4 - A Associação Torrense de Proteção 

aos Animais – ATPA é uma entidade 

sem fins lucrativos. Fundada em 29 de 

novembro de 1994 por um grupo de 

pessoas que se sensibilizaram com a 

grande quantidade de animais 

doentes, machucados e no cio que 

vagavam pelas ruas da cidade de 

Torres. A ATPA seguiu em seu 

propósito e, mesmo com a gestão do 

canil e sem receber o apoio público 

necessário, deu início a projetos de 

esterilizações, feiras de adoção e 

tratamento com veterinários 

particulares, garantindo saúde e bem-

estar para muitos animais do canil, 

errantes e de tutores que precisam de 

apoio. As ações da ATPA são 

mantidas com doações, promoção de 

eventos (brechós, leilões, jantares), 

venda de produtos (camisetas, bonés, 

canecas e adesivos), e pelo trabalho 

voluntário de pessoas que tem amor 

pelos animais e o objetivo de protegê-

- Ausência de centros de tecnologia, falta 

de variedade de escolas particulares e de 

línguas, e outras fontes de apoio à 

educação que sejam relevantes para a 

formação humana, social e intelectual de 

uma população. Parece não haver 

disposição das pessoas para se abrir ao 

mundo “exterior”. (GIFFINGER et al., 

2007). 
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los e encaminhá-los para um lar 

amoroso. 

5 - Não fora identificado mais 

experiências exitosas neste domínio.  

- Não se verificou inovação intelectual 

relevante, mas apenas beleza cênica e 

paisagística natural. 

- Em síntese, as políticas públicas para a 

sustentabilidade da cidade, inovação, 

turismo e desenvolvimento são 

praticamente inexistentes.  

Fonte: Autora, 2019. 

 
 CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) 

Domínio Meio Ambiente 

 Experiências* Exitosas / Criativas 

* Nomenclatura generalizável para 

atributos, atitudes, projetos, etc.) 

Experiências* Limitadas / 

Contraproducentes 

* Nomenclatura generalizável para 

atributos, atitudes, projetos, etc.) 

1 

 

- Criação da Área de Proteção 

Ambiental (APA) Costa Brava e 

conclusão de seu Plano de Manejo 

em 2018. 

- Praticamente metade do território de 

Balneário Camboriú é antropizado, o que 

corresponde a 41% de sua área total, 

contribuindo significativamente para 

efeitos ambientais negativos para a saúde 

da cidade e das pessoas (saúde física e 

psicossocial), a qual é derivada dos 

impactos irreversíveis ao meio ambiente 

natural. 

2 - Percentual da rede de tratamento de 

esgoto no município de 

aproximadamente 95% conforme 

relatório da Empresa Municipal de 

Água e Saneamento de Balneário 

Camboriú – EMASA (2018). 

- Urbanização exacerbada na orla da 

cidade e nas proximidades das poucas 

áreas naturais existentes, como a orla do 

rio Camboriú que corta e abastece a 

cidade, praia central e praia de 

Laranjeiras (por exemplo). 

3 - Preservação da Praia do Pinho 

(Praia de Naturismo). Ela é 

nacionalmente conhecida por ser 

destinada ao naturismo, sendo 

considerada uma das principais 

praias de nudismo do país. Cercada 

por costões e vegetação de restinga 

preservada.   

- Inexistência de parques naturais e 

praças com espaços verdes na cidade, 

com exceção do Parque Raimundo Malta 

(quase irrelevante, por não estar 

localizado na área central). 

4 - Cidade que incentiva a 

caminhabilidade, por manter seus 

locais de serviços (facilidades), 

comércio em geral concentrado na 

área central. Em Balneário Camboriú 

não é preciso de carro para se 

locomover, podendo usar a cidade 

inteiramente a pé.  É inteligente, 

-  Balneabilidade das praias urbanas 

impróprias para banho, devido a fatores 

como escoamento de esgoto cloacal por 

ligações irregulares de edifícios e 

residências, causando inclusive, 

patologias como viroses, doenças 

intestinais, e casos de leptospirose. 
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morar perto de tudo ou ter tudo por 

perto e poder se locomover a pé 

como define Giffinger et al., 2004). 

5 -  - Poluição extrema do Rio Camboriú e 

Canal do Rio Marambaia que desaguam 

diretamente no mar, pelas águas pluviais, 

fluviais e cloacais. Não há tratamento da 

rede do município de Camboriú e, nem 

fiscalização do Canal do Rio Marambaia. 

Domínio Mobilidade 

1 - Criação e implementação do projeto 

‘Cidades Caminháveis’ por meio da 

Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura de Balneário Camboriú. O 

projeto consiste na revitalização dos 

espaços de deslocamento em: ruas 

arborizadas, calçadas padronizadas e 

com acessibilidade, além de espaços 

urbanos que valorizem a interação 

entre pessoas por meio da 

caminhabilidade. Os passeios 

públicos foram refeitos 

(reordenados) sem supressão de 

árvores e/ou outro tipo de vegetação 

original. 

- A mobilidade da cidade é altamente 

prejudicada pelo excesso da população 

(densidade demográfica), em especial 

nos períodos de pico (estações de turismo 

– finais de semana, feriados prolongados 

e férias escolares), causando lentidão no 

trânsito local, insegurança e estresse 

principalmente para os trabalhadores 

(pela dificuldade em se obter 

pontualidade devido a lentidão do 

trânsito). 

- Edifícios com duas a quatro vagas de 

garagem, incentivando o uso de 

automóvel na cidade.  

- Estacionamento rotativo não fora 

implementado na cidade por falta de 

articulação política, incorrendo em vias 

completamente “afogadas” com carros 

estacionados durante todo o dia nos dois 

sentidos do meio fio. 

2 - Percentual relevante 

(aproximadamente 60%) da cidade 

apresenta uma malha cicloviária 

sinalizada, segura e muito utilizada, 

tanto para lazer, como modal 

alternativo à pista de rolamento, para 

locomoção das pessoas por meio da 

bicicleta. 

- Ciclovias não interligadas nas vias de 

acesso aos bairros periféricos, causando 

congestionamentos, atropelamentos e 

constante sentimento de insegurança 

para quem trafega com bicicleta 

(Destaque para o acesso ao bairro dos 

Municípios). 

3 - Revitalização e ampliação 

(prolongamento) das principais 

avenidas da cidade (Terceira e 

Quarta Avenidas e Avenida do 

Estado), com passeios públicos, 

ciclovias e pequenos espaços de 

lazer. 

 - Carência no acesso seguro e eficiente 

aos hospitais da cidade, que apresentam 

alto fluxo de pessoas (não há local para 

embarque e desembarque, e quando 

existentes, são deficientes pela alta 

demanda). 

4  - Qualificação notória da 

pavimentação asfáltica, sinalização, 

limpeza pública das principais vias 

(espaços) de deslocamento da cidade. 

- Nos bairros periféricos não há a mesma 

atenção da área central da cidade em 

relação a manutenção da pavimentação 

asfáltica e de calçadas, pinturas das 

faixas de pedestres, meio fio, etc. Os 
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espaços de deslocamento nesses bairros 

são negligenciados.  

5  - Reordenamento (revitalização) da 

Av. Atlântica com ampliação dos 

passeios e ciclovia, a partir da 

extinção da via destinada ao 

estacionamento do lado direito da 

orla para veículos.  

 

 

- Em dias de chuva, há alagamentos 

intensos na cidade, desde a Av. Atlântica 

até às margens da BR 101, causando 

transtornos das mais diferentes ordens na 

cidade. É um problema constante, devido 

à cidade estar muito próxima ao nível do 

mar, como o tipo de pavimentação 

asfáltica e ausência de drenagem 

insuficiente para a demanda de concreto 

existente. 

Domínio Governança 

1 

-  Conselho da Cidade atuante, pró-

ativo e representativo para os 

interesses da coletividade, 

respaldando os vários segmentos e 

associações de classe sobre decisões 

polêmicas de consulta pública ou 

mesmo de intervenção urbana. 

Destaque para: Projeto de 

engordamento da faixa de areia da 

praia Central. 

-  Ausência de Plano Municipal de 

Turismo (em vigência). Uma das cidades 

turísticas mais importantes do país não 

mantem em continuidade seu plano 

municipal de planejamento turístico nas 

transições de gestão pública. 

2 

- Implementação do programa Rede 

de Vizinhos. O programa Rede de 

Vizinhos da Policia Militar de Santa 

Catarina (PMSC) é uma estratégia de 

policiamento pautada na filosofia de 

polícia comunitária, em que uma rede 

organizada entre comunidade e 

Polícia Militar reúne vizinhos de uma 

determinada localidade para atuarem 

em cooperação para melhorar a 

segurança pública, se associando 

com o intento de fomentar parcerias 

e fortalecer as relações entre 

comunidade e polícia, aumentando a 

vigilância natural a fim de prevenir 

problemas e restaurar a ordem, 

garantindo a incolumidade física das 

pessoas e do patrimônio. Este projeto 

demonstra ações efetivas e 

inteligentes na cidade. Segundo 

depoimento do Cel. Da PM, a rede de 

vizinhos está sendo implementado 

em todos os bairros da cidade. 

Destaque para o bairro Praia dos 

Amores. 

- O projeto de engordamento da faixa de 

areia da praia central, embora já 

confirmado para estudos ambientais e 

articulação política para investimentos, 

não agrada a todos os residentes e 

visitantes. Este projeto está praticamente 

dividindo opiniões. Na pesquisa, uma 

pequena maioria é contrária à 

intervenção humana na praia, por 

motivos já expostos no desenvolver deste 

capítulo, e por isso, está manifesto nesta 

coluna. 

 

3 
- Implementação e aprovação do 

órgão certificador do Projeto 

- A gestão pública municipal 

(especialmente os representantes das 
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Bandeira Azul nas praias agrestes de 

Estaleiro e Estaleirinho. As 

certificações são válidas para a 

temporada 2018/2019. 

  

 

áreas de meio ambiente, turismo e 

planejamento urbano) parecem gerir a 

cidade às expensas de um crescimento e 

desenvolvimento ilimitado do ambiente 

físico e biológico, demonstrando 

alienação em relação ao futuro da cidade 

e das pessoas que lá vivem. Os 

depoimentos são confirmados na seção 

deste capítulo sobre Balneário 

Camboriú. 

4 

 - A população é engajada nos 

interesses coletivos e de melhorias e 

preocupações com a cidade. 

Destaque para o projeto de 

mobilização social “Se liga na rede 

BC”. Este tem como objetivo 

fiscalizar e eliminar as ligações 

irregulares de esgoto em Balneário 

Camboriú, com fiscalização da 

gestão pública, mas especialmente da 

população.  

- As audiências públicas ocorridas no 

município para decisões a serem 

deliberadas parecem privilegiar grupos 

de interesses, especialmente no tocante 

ao aspecto econômico da cidade, que vão 

ao encontro da construção civil entre 

outros aspectos econômicos.  

5 

 - Participação efetiva das IES 

sediadas na cidade nos Conselhos de 

Classe de interesse, como Conselho 

Municipal de Turismo, Conselho da 

Cidade, etc. Há integração entre as 

entidades para buscarem soluções 

em conjunto e colaborar com a 

gestão pública, ou mesmo de forma 

independente. Como define 

Giffinger et al. (2004), as soluções 

surgem da própria sociedade e são 

implementadas mesmo sem o apoio 

formal do governo.  

- Muito embora exista capacidades 

produtivas de cooperação de 

conhecimento por meio de parcerias 

técnicas e cientificas, há o declínio ou 

descompromisso da gestão pública em 

incentivar, contribuir e / ou associar-se às 

entidades interessadas. Depoimento 

afirmado na pesquisa. Notadamente 

interesses não coletivos e não 

correspondentes. 

Domínio Economia 

1 - Investimentos externos relevantes 

na cidade devido ao incremento do 

turismo e da construção civil, 

gerando receita e empregabilidade 

para a população local, e até 

incentivando a vinda de imigrantes 

de cidades do Estado e outros 

Estados. 

- Valores referentes a aluguéis de 

apartamentos ou casas unifamiliares 

obteve um acréscimo relevante nos 

últimos anos, favorecendo a segregação 

social, que não tem condições 

financeiras de manter o custo de vida a 

que mantinha residindo na área central. 

Grande massa da população local tem se 

mudado para bairros periféricos ou 

cidades vizinhas, como Camboriú, onde 

o custo de vida é condizente a essas 

pessoas.  

2 - Existência de marcas globais 

(empresas e lojas, inclusive de luxo) 

na cidade (lojas no shopping e na Av. 

- Estabelecimentos comerciais 

totalmente dependentes da temporada de 

verão, (incluindo os de alimentos e 
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Brasil), propiciando uma demanda 

elitizada e exclusiva, contribuindo 

para a imagem da cidade como um 

destino de luxo, que atrai e mantém 

uma demanda específica e com alto 

poder aquisitivo. 

bebidas), que acabam fechando suas 

portas devido a oscilação de demanda 

“financeira” de cada ano, como fora a 

temporada de 2019, marcada pela pouca 

presença do público argentino e praias 

poluídas.  

3 - Construção civil em plena ascensão, 

com inovação, modernidade e 

exclusividade (inclusive) quando 

comparada a cidades como São Paulo 

e Rio de Janeiro, agregando valor à 

cidade como destino de turismo para 

demandas especificas como grandes 

grupos de empresários e 

artistas/cantores. Diz-se ser um dos 

metros quarados mais altos do país.  

- Investidores na construção civil de 

edifícios multifamiliares de altíssimo 

padrão construtivo e design que não 

geram benefícios econômicos para a 

cidade ao longo do tempo, e sim apenas 

no período de construção e decoração. 

Muitos deles permanecem “vazios” 

durante o ano todo, gerando apenas os 

impostos inerentes como IPTU. (Muitos 

deles são deflagrados como “lavagem de 

dinheiro”.   

4 - Diversidade de atrações (lazer e 

entretenimento, gastronomia, 

vestuário, decoração e design, 

estética, etc.), movimentando 

anualmente a economia da cidade, e 

não apenas no verão, como a maioria 

das cidades costeiras turísticas. 

- O turismo de massa, que é maioria na 

cidade, aquelas pessoas que se hospedam 

em casas e apartamentos de veraneio, 

não consomem o suficiente para o 

desenvolvimento econômico de uma 

cidade turística. Ou seja, há muitas 

pessoas na cidade e pouco consumo de 

serviços, gerando mais impactos do que 

benefícios oriundos da atividade turística 

que investe neste nicho de mercado. 

5 - Localização geográfica privilegiada 

para a movimentação econômica da 

cidade, que não pode ser esquecida. 

Às margens da BR 101 e, após sua 

duplicação, Balneário Camboriú 

evoluiu substancialmente em sua 

economia, marcada reiteradamente 

pelo turismo, construção civil e 

prestação de serviços.  

- A cidade de Balneário Camboriú está 

condenada a estrar em colapso urbano 

daqui a alguns anos (ou décadas), 

seguindo o atual modelo de crescimento 

urbano. Esse colapso refere-se a 

disponibilidade de abastecimento de 

água e energia, mobilidade urbana e mal 

estar ambiental (sensação de 

vulnerabilidade e sufocamento). 

Informalmente, o Comitê do Rio 

Camboriú prospectou falta de água na 

cidade a partir do ano de 2027, devido ao 

ritmo de crescimento e adensamento dos 

grandes empreendimentos, mas já 

antecipa esta realidade para 2024. 

Domínio Vida /Lugar 

1 - Balneário Camboriú é uma cidade 

agradável a todas as pessoas, com 

atrações de lazer e entretenimento 

para todas as faixas etárias, com 

destaque para o público jovem e da 

‘terceira idade’. A organização da 

prefeitura municipal dispõe da 

- Alto índice de suicídio identificado na 

cidade, por razões que são mencionadas 

como: incapacidade de as pessoas 

manterem o padrão de vida a que a 

cidade usualmente ostenta; solidão, 

drogas sintéticas; depressão “urbana”; 

sentimento de sufocamento pela alta 
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Secretaria da Pessoa Idosa, criada 

pela Lei Municipal no 3461, de 15 de 

junho de 2012131. 

densidade de prédios e a segregação 

social.  

2 - Assistência à saúde pública e 

privada de excelente qualidade, com 

diferentes especialidades médicas e 

hospitais, farmácias, estéticas, etc. 

- A cidade tem sofrido com o processo de 

gentrificação nos últimos anos, ao 

revitalizar os espaços públicos e privados 

das áreas próximas à orla da praia central 

e área central urbana. Como o território é 

pequeno e denso, a população local tem 

emigrado para locais mais afastados do 

centro, gerando, por vezes, 

descontentamento.  

3 - Ruas exclusivas para pedestres, 

com armazéns, lojas, cafeterias, 

sorveterias, bares. Elas reúnem 

pessoas diariamente e em os períodos 

dia e da noite. Reúne espaços 

públicos junto a espaços privados.  

- A quantidade excessiva da construção 

civil e verticalizada tem sido deflagrada 

pelos munícipes como um perigo 

iminente para a saúde da cidade e das 

pessoas, devido a fatores como: ausência 

de sol nas vias lindeiras e praias, 

ventilação canalizada, privacidade 

comprometida pela proximidade dos 

edifícios, poluição visual da paisagem, 

adensamento populacional (mesmo que 

flutuante),  mobilidade comprometida 

entre outros aspectos citados nos 

depoimentos. 

4 - A segurança pública em Balneário 

Camboriú também é considerada de 

excelência. O Batalhão da Política 

Militar compõe uma estrutura de 

aparatos para segurança em terra, ar 

e mar como helicóptero, lanchas, 

motocicletas, bicicletas, carros. O 

policiamento é ostensivo durante 

todo o ano e atua em conjunto ao 

Corpo de Bombeiros do município. 

- As atrações existentes como casas 

noturnas e boates de alto padrão 

(financeiro) promove um consumo 

significativo de drogas sintéticas entre 

outros químicos, que tem uma demanda 

específica e de alto poder aquisitivo, 

contribuindo para a circulação, tráfico de 

drogas e problemas decorrentes 

(violência doméstica, prostituição, e até 

o suicídio). 

 - A cidade turística de Balneário 

Camboriú não apresenta 

sazonalidade e, por isso, 

economicamente ela é sustentável. 

Como define Giffinger et al. (2004), 

é uma cidade vibrante, com grande e 

- Balneário Camboriú, segundo 

depoimento dos entrevistados, apresenta 

duas realidades urbanas bastante 

antagônicas, entre a área central e a 

periférica. Percebe-se descaso e 

negligência com a população de baixa 

renda e de escolaridade por parte da 

                                                 
131 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORÚ. Lei municipal n. 

3461, que dispõe sobre a Criação da Secretaria da Pessoa Idosa. 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/balneario-camboriu/lei-

ordinaria/2012/346/3461/lei-ordinaria-n-3461-2012-cria-a-secretaria-da-pessoa-

idosa-spi-bem-como-dispoe-sobre-seu-quadro-de-cargos-de-provimento-em-

comissao-e-da-outras-providencias. Acesso em 11 fev. 2019. 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/balneario-camboriu/lei-ordinaria/2012/346/3461/lei-ordinaria-n-3461-2012-cria-a-secretaria-da-pessoa-idosa-spi-bem-como-dispoe-sobre-seu-quadro-de-cargos-de-provimento-em-comissao-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/balneario-camboriu/lei-ordinaria/2012/346/3461/lei-ordinaria-n-3461-2012-cria-a-secretaria-da-pessoa-idosa-spi-bem-como-dispoe-sobre-seu-quadro-de-cargos-de-provimento-em-comissao-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/balneario-camboriu/lei-ordinaria/2012/346/3461/lei-ordinaria-n-3461-2012-cria-a-secretaria-da-pessoa-idosa-spi-bem-como-dispoe-sobre-seu-quadro-de-cargos-de-provimento-em-comissao-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/balneario-camboriu/lei-ordinaria/2012/346/3461/lei-ordinaria-n-3461-2012-cria-a-secretaria-da-pessoa-idosa-spi-bem-como-dispoe-sobre-seu-quadro-de-cargos-de-provimento-em-comissao-e-da-outras-providencias
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diversificada oferta de lazer, 

entretenimento e convívio social.  

gestão pública. Interesses difusos e 

conflitos de poder são evidentes. 

Domínio Pessoas 

1 

- Qualificação do capital humano na 

cidade (residentes permanentes e 

visitantes), fomentando a troca 

cultural e de conhecimentos e as 

relações sociais entre todas as 

pessoas. 

- Ao mesmo tempo em que a cidade 

propicia espaços públicos para a 

interação social, percebe-se isolamento e 

solidão de pessoas, que geralmente não 

são nativos, mas que passam a residir na 

cidade (aposentados e / ou estudantes). 

2 

- Inovação intelectual e tecnológica 

nos espaços públicos da cidade. 

Destaque para: Passarela do bairro da 

Barra, Parque Unipraias, Molhes da 

barra norte, estrada da Rainha e 

Terminal de passageiros de 

cruzeiros. A cidade demonstra estar 

em constante processo de criação e 

inovação.  

- Nos bairros periféricos a qualificação 

dos espaços públicos (de permanência e 

deslocamento), assim como lixo 

encontrado nas calçadas é notável. Além 

negligência da prefeitura, a falta de 

educação de seus moradores contribui 

para esta situação. Não há cuidado e 

capricho por quem reside (não 

generalizável). 

3 

- Produção e compartilhamento de 

conhecimento por sediar IESs 

renomadas no Estado e com uma 

extensa gama de cursos superiores de 

graduação, especialização lato sensu 

e stricto sensu. Há uma relevante 

demanda de pessoas que passam a 

residir temporariamente para estudar 

nessas IESs e passam a empreender 

na região. Uma região inteligente é 

povoada por pessoas capazes, 

inventivas e criativas (FLORIDA, 

2010). Isso é demonstrado na cidade 

de Balneário Camboriú. 

- A orla da Praia Central, segundo 

depoimentos, não atende ao bem-estar 

das pessoas devido ao adensamento de 

pessoas e a incompatibilidade com 

“tamanho” do espaço público, além, da 

poluição da praia, que quase sempre é 

imprópria para banho. 

4 

- Construção de um terminal de 

passageiros para os barcos de apoio 

aos navios de turismo (cruzeiros 

nacionais), com trapiche 

(infraestrutura na Marina Tedesco). 

Para a próxima temporada (2019) já 

se tem agendado 33 navios de 

cruzeiros e, em 2018 mais de 67 mil 

turistas visitaram a cidade por meio 

dos navios. 

- Seus residentes e grande percentual dos 

visitantes habitués demonstram, por 

meio de seus depoimentos, preocupação 

com a cidade de Balneário Camboriú, no 

tocante ao já relatado nesta Tese. A 

cidade está perdendo qualidade de vida, 

qualidade e conforto ambiental, 

mobilidade, saúde, devido a insensatez 

de construtoras e da gestão pública que 

se mostram condizentes ao atual modelo 

urbanístico, sem prever possíveis 

consequências futurais, sobretudo 

ambientais.  

5 

- Construção do Centro de Eventos 

de Balneário Camboriú – localizado 

na BR 101, Km 137, com 

90.057,20m² de área construída. 

Recém-inaugurado (2018-2019).  

- Percebe-se uma desigualdade relevante 

de turistas em Balneário Camboriú 

(aqueles de altíssimo poder aquisitivo) e 

aqueles derivados do turismo de massa 

(com mínimo gasto na cidade). Essa 
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disparidade denota, por vezes, problemas 

sociais e psicossociais às pessoas, como 

a autoestima, ostentação, sentimento de 

não pertencimento ao lugar. Aspectos 

que vão ao encontro do conceito de 

modernidade líquida de Bauman (2001). 

Fonte: Autora, 2019. 

 

 CIDADE DE GUARATUBA (PR) 

Domínio Meio Ambiente 

 

Experiências* Exitosas / Criativas 

* Nomenclatura generalizável para 

atributos, atitudes, projetos, etc.) 

Experiências* Limitadas / 

Contraproducentes 

* Nomenclatura generalizável para 

atributos, atitudes, projetos, etc.) 

1 

 

- Preservação ambiental da cidade, por 

estar localizada dentro de uma Área de 

Proteção Ambiental (APA), tendo 

apenas 8% de seu território urbanizado. 

-  Todas as praças públicas da cidade 

requerem manutenção quanto a: - 

qualificação da pavimentação 

asfáltica, condições estruturais de 

acessibilidade, disposição de lixeiras 

padronizadas para o descarte do lixo 

sólido e orgânico, sinalização, pintura 

nas faixas de pedestres e passeios 

públicos, fiscalização acerca de 

poluição sonora (som automotivo), 

pessoas alcoolizadas e usuários de 

drogas. Elas parecem não ter 

gerenciamento e nem tampouco, 

fiscalização.    

2 

- Qualidade ambiental paisagística, 

referenciada pela baía de Guaratuba, 

Morro do Cristo, Unidades de 

Conservação, praias entre outros 

elementos naturais.  

-  Comportamento inadequado de 

turistas, veranistas e moradores com 

relação ao descarte do lixo em local 

adequado e, falta de consciência 

acerca da poluição nas praias e 

ambientes naturais. Percebe-se ainda 

ausência de consciência ambiental e 

cuidado com os espaços públicos por 

parte dos usuários / frequentadores. 

3 

- Unidades de Conservação presentes no 

município, ambientalmente preservadas 

e amparadas pelas leis ambientais 

municipais e estaduais.  

- Infraestrutura deficitária com 

espaços públicos potenciais de 

manutenção da biodiversidade e 

promoção do turismo ecológico e do 

ecoturismo (Infraestrutura incipiente 

e precária). Destaque para: Morro do 

Cristo, Praia de Coroados. 

4 

-  Recentemente, ano passado (2017), 

Guaratuba ganhou um título 

Internacional Sitio Ramsar, esse título é 

dado às áreas úmidas e muito 

conservadas. Guaratuba tem uma área 

-  Concessão de licenças ambientais 

para áreas de proteção ambiental 

(restingas), prevalecendo minorias de 

investidores/ou particulares mesmo. 
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de 40 mil hectares de áreas úmidas e 

conservadas, com mangues, várzeas e a 

própria baia, sendo que a maior área 

contínua está no território de Guaratuba, 

que é na Lagoa do Paradas. Ela abre as 

portas para o turismo.  

5 

-  Não fora identificado mais 

experiências exitosas neste domínio. 

- O Projeto Orla não foi implementado 

no município por fata de articulação e 

pleito ao MMA e SPU. 

Domínio Mobilidade 

1 

- As principais avenidas da cidade (Av. 

Atlântica, Ponta Grossa, Paraná e Júlio 

de Castilhos) são largas e com 

possibilidade de implantação de um 

sistema cicloviário.  

- Qualificação da pavimentação 

asfáltica na área central e periférica 

deficitária, com buracos, obstáculos, 

pedras, desníveis, areia, etc. 

Propensas inclusive a acidentes. 

2 

-  Guaratuba, por agregar a maioria de 

seus serviços, comércio, hotéis, 

pousadas e restaurantes no centro da 

cidade, facilita a locomoção das pessoas 

a pé, tanto para os residentes 

permanentes que tem fácil acesso a 

bancos, supermercados, farmácias, 

escolas, quanto visitantes / turistas, que 

podem caminhar e usufruir da cidade a 

pé para os espaços públicos de 

permanência.   

- Acessibilidade praticamente 

inexistente. Não há acessibilidade nos 

diferentes pontos / espaços da cidade, 

especialmente nos bairros periféricos 

e vias arteriais. Os rebaixos de 

calçadas e piso tátil de alerta, quando 

existentes são pontuais na Av. Beira 

Atlântica e em edifícios recém 

construídos e, ainda assim, não estão 

em conformidade com a ABNT 

9050/2015. 

3 

-  Por ser uma cidade que agrupa grande 

parte de suas atividades na área central, 

e que são próximas das áreas periféricas, 

tem-se uma massa considerável de 

trabalhadores (comércio, construção 

civil, escolas, prefeitura, etc.), que se 

locomovem por meio da bicicleta ou 

mesmo a pé, diariamente pela cidade de 

Guaratuba, apesar da insegurança pela 

não existência de ciclovias na cidade. 

 -  A cidade não dispõe de sistema 

cicloviário e nem passeios públicos, o 

que dificulta o deslocamento de 

pedestres e ciclistas com segurança, 

além de não os motivar a utilizar-se da 

bicicleta como meio de locomoção. 

Trata-se inclusive de muita 

insegurança para as pessoas que se 

locomovem de bicicleta (boa parte da 

massa trabalhadora). 

4 

 -  Não fora identificado mais 

experiências exitosas neste domínio. 

- Acesso de entrada e saída para a 

cidade de Guaratuba (via município 

de Garuva-SC), pela Rodovia Paraná 

(PR – 412), com 37 km, trecho longo 

e sinuoso. Dificulta o tráfego de 

turistas durante a temporada de verão, 

muitas vezes, induzindo-os a optar 

pelo litoral catarinense devido o 

acesso às praias catarinenses pela 

rodovia BR 101.  

5 

 -  Não fora identificado mais 

experiências exitosas neste domínio. 

 

 

- Áreas periféricas e muitas vias 

arteriais da cidade estão deficitárias ao 

extremo, com ruas não calçadas, não 

pavimentadas, sem sinalização, 
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alagadas quando chove, realmente 

inacessíveis.  

Domínio Governança 

1 

- Escolas Municipais levam seus alunos 

do ensino fundamental para conhecer os 

objetivos da Câmara Municipal de 

Vereadores. Debatem com, e 

questionam os vereadores, como uma 

aula prática de cidadania. (Projeto 

Vereador Mirim). 

-  Desconhecimento de 

aproximadamente 50% das pessoas 

entrevistadas nesta pesquisa, com 

destaque para os representantes da 

gestão pública municipal, acerca da 

Agenda 2030 e dos ODS da ONU 

(item 11 do roteiro de entrevista 

inerente a Gestão das Cidades). 

-  As famílias nativas de Guaratuba 

estão nas periferias e não são 

chamadas para participarem da gestão 

pública, não se valorizam as pessoas 

que nasceram na cidade, elas são 

deixadas de lado.  

2 

- Existência do COLITE (Conselho do 

Desenvolvimento Territorial do Litoral 

Paranaense). Órgão superior de caráter 

colegiado, consultivo, normativo e 

deliberativo. Instituído pelo Decreto 

Estadual n.º 4.605, de 26 de dezembro 

de 1984, vinculado à Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos - SEMA pelo Decreto Estadual 

nº 4.259, de 18 de novembro de 1994. O 

COLITE apresenta a sua composição 

conforme o disposto no Decreto 

Estadual nº 7948/2017. 

-  O município não dispõe de um plano 

efetivo (política pública) de 

planejamento turístico, que seja o 

condutor das ações locais, 

demonstrativo de parâmetros para 

investimentos, conhecimento da 

demanda de visitantes, entre outras 

diretrizes concernentes à realização da 

atividade no município, com 

sustentabilidade e profissionalização.  

3 

-  Não fora identificado mais 

experiências exitosas neste domínio. 

 

-  A atividade turística não é 

desenvolvida de forma profissional na 

cidade de Guaratuba, por falta de 

visão, políticas públicas, vontade 

política e articulação com outras 

instituições. O turismo é amador, a 

cidade ainda mantém uma 

sazonalidade acentuada e com 

potencialidades ambientais, 

paisagísticas e históricas não 

percebidas e não trabalhadas pela 

municipalidade.  

4 

 -  Não fora identificado mais 

experiências exitosas neste domínio. 

-  Não se tem no município um 

diagnóstico econômico de suas 

atividades produtivas para se fazer 

planejamento e promover ações que 

minorem os feitos da sazonalidade. A 

gestão pública é inerte e imatura em 

relação a isso, e a cidade oferece 

elementos relevantes para que a 
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sazonalidade possa ser 

significativamente atenuada. 

5 

 -  Não fora identificado mais 

experiências exitosas neste domínio. 

 -  A ponte sobre a baía de Guaratuba 

que se planeja há anos, está na 

constituição estadual e não é 

implantada. Se há na cidade uma 

pessoa que necessita de atendimento 

médico emergencial, ele tem que 

esperar o ferryboat. Isso é 

insustentável e acarreta negligência e 

imprudência por parte do governo 

municipal e estadual. 

Domínio Economia 

1 

- Implantação de empresas franqueadas 

na cidade, demonstrando que a pesquisa 

de mercado foi viável em termos 

econômicos e mercadológicos. Como 

fora afirmado na pesquisa, a existência 

de marcas globais inspira confiança no 

destino e nas pessoas. Destaques: Cacau 

show, Subway. 

- A sazonalidade acentuada e presente 

no município denota que a “cidade” 

como um sistema orgânico não tem 

tido resiliência, criatividade, 

parcerias, cooperação..., entre outras 

habilidades que poderiam equacionar 

esta questão entre os membros da 

sociedade. Fora demonstrado 

desestímulo por parte dos 

comerciantes e prestadores de 

serviços em geral. A palavra ‘inércia’ 

é a que define a sazonalidade no 

domínio econômico do modelo de 

Giffinger (2004) na cidade de 

Guaratuba, como também na de 

Torres.  

2 

-  Não fora identificado mais 

experiências exitosas neste domínio. 

-  A cidade de Guaratuba não dispõe 

de uma identidade que realmente a 

identifique como um destino turístico 

(Há uma multiplicidade de 

características, como a baía, morros e 

praias, etc.). Especialmente no acesso 

de entrada na cidade, onde não há 

nenhuma identificação / pórtico. 

3 

-  Não fora identificado mais 

experiências exitosas neste domínio. 

 

-  Guaratuba não dispõe de atrativos 

noturnos que possam atrair e manter o 

público jovem na cidade. Muitos deles 

se deslocam para as cidades litorâneas 

vizinhas, como Caiobá e Matinhos. 

Não há Casas Noturnas e / outros 

estabelecimentos de lazer e 

entretenimento para o público desta 

faixa etária (barzinhos com música ao 

vivo, boates, casa de shows, festivais, 

etc.). 

4 
-  Não fora identificado mais 

experiências exitosas neste domínio. 

- Exploração econômica de produtos e 

serviços durante o ano, entre os 
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 próprios comerciantes, na intenção de 

recuperar o valor do período fora da 

estação de verão.  

5 
-  Não fora identificado mais 

experiências exitosas neste domínio. 

-  

Domínio Vida /Lugar 

1 

- A cidade é considerada humana, bela e 

próspera pelos residentes e visitantes. O 

senso de vizinhança, o acolhimento e os 

laços de amizade traduzem-na como um 

ambiente agradável para se viver.  

- Atrativos turísticos importantes da 

cidade estão descuidados, sem 

manutenção e cuidado, sofrendo com 

os efeitos das intempéries do tempo, 

como as escadarias do Morro do 

Cristo, a orla da Praia Central, praças 

públicas. 

2 

-  A cidade possui dois imóveis 

tombados na cidade, a igreja 

bicentenária (Nossa Senhora do Bom 

Sucesso) e o casarão, e os sambaquis 

estão sendo mapeados. Está sendo feito 

um terminal pesqueiro. 

- Descaso com o patrimônio histórico-

cultural da cidade, manifestado por 

unanimidade por parte dos 

entrevistados. Guaratuba, uma cidade 

histórica está perdendo sua identidade 

pelo abandono das últimas 

construções remanescentes do século 

XVIII e desinteresse das gestões 

públicas em conservar / revitalizar / 

ordenar / restaurar / ocupar (de forma 

“turística”) a Rua Coronel Afonso 

Botelho, centro histórico da cidade, 

local defronte à baia de Guaratuba. A 

atual sede da Secretaria de Turismo e 

Casa de Cultura localiza-se no 

Casarão no edifício do fim do século 

XVIII (atualmente tombado como 

patrimônio histórico). 

3 

- Passeios com barqueiros locais pela 

baia de Guaratuba, explorando a área 

como atrativo turístico. 

- A segurança pública ostensiva na 

cidade é deficitária, especialmente na 

orla marítima e fora da temporada de 

veraneio, com a existência frequente 

de moradores de ruas “alojados” nas 

praças da cidade e indivíduos 

intimidadores aos residentes. Assaltos 

a residências fora mencionado como 

um ponto frequente na cidade.  

4 

-  Não fora identificado mais 

experiências exitosas neste domínio. 

- A infraestrutura de saúde na cidade 

é considerada deficiente. Não há um 

hospital que atenda às demandas dos 

munícipes, nem mesmo clínicas 

médicas especializadas (particulares). 

Não se dispõe de Unidade de 

Tratamento Intensivo no hospital 

municipal (UTI). 

5 
 -  Não fora identificado mais 

experiências exitosas neste domínio. 

- A infraestrutura urbana para o 

residente permanente é precária em 
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todos os sentidos, e o que há de 

melhorias está atrelado apenas ao 

período de temporada de verão.  

Domínio Pessoas 

1 

- Guaratuba aparenta ser uma cidade 

tolerante à diversidade de pessoas – 

nacionalidades, classes sociais, etnias, 

crenças, estilos de vida, formação 

acadêmica e profissional, devido ao 

turismo.  

-  Baixo nível de capital intelectual da 

população local. Não generalizável, 

mas afirmado nos depoimentos da 

pesquisa. Não se observa criatividade, 

inovação, empreendedorismo, e 

promoção de atividades que visem o 

conhecimento e a cultura. Parece não 

haver essa preocupação por parte da 

gestão municipal e o que existe de 

atrações culturais (na temporada de 

veraneio), ou mesmo por meio de 

ações pontuais, não foram 

consideradas pelos entrevistados 

como de relevância. 

2 

- A Faculdade ISEPE foi considerada 

uma IES que melhorou a formação de 

pessoas que trabalham no comércio, na 

prestação de serviços e no setor público, 

pela facilidade de acesso e qualidade 

nos cursos de graduação ofertados. Teve 

início em 2002 e atualmente oferta seis 

cursos de graduação.  

-  Ausência de centros de tecnologia, 

carência de variedade de escolas 

particulares e de línguas, e outras 

fontes de apoio à educação que sejam 

relevantes para a formação humana, 

social e intelectual de uma população. 

Parece não haver disposição das 

pessoas para se abrir ao mundo 

“exterior”. (GIFFINGER et al., 2007). 

-  A busca pelo conhecimento é 

mínima, não ativa o raciocínio. O 

aluno não quer pensar. 

3 

-  Não fora identificado mais 

experiências exitosas neste domínio. 

 

 -  O diretor da Faculdade ISEPE 

relatou que os cursos ofertados pela 

IES são derivados de estudo de 

demanda na região, e o curso de 

turismo, não foi um curso que houve 

demanda. Segundo o entrevistado isso 

é algo interessante porque o que se 

percebe é que, embora a cidade tenha 

todo um potencial turístico, não há 

uma apropriação do turismo como um 

elemento de desenvolvimento 

importante para a cidade, nem pelas 

pessoas (sociedade) e nem pela gestão 

pública. 

4 

-  Não fora identificado mais 

experiências exitosas neste domínio. 

- Disciplinas que poderiam ser 

desenvolvidas nas escolas para 

valorização de crianças e adolescentes 

são raríssimas, como a prática 

esportiva e o empreendedorismo. 

Percebe-se que as escolas ainda são 
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Fonte: Autora, 2019.  

  

imaturas e seu corpo docente está 

desmotivado.  

5 

-  Não fora identificado mais 

experiências exitosas neste domínio. 

- Não se verificou inovação intelectual 

relevante, mas apenas beleza cênica e 

paisagística natural. Em síntese, as 

políticas públicas para a 

sustentabilidade da cidade, inovação, 

turismo e desenvolvimento 

socioeconômico são praticamente 

inexistentes. Em depoimentos, a 

cidade de Guaratuba está estagnada. 



692 
 

  



693 
 

9 CONSOLIDAÇÃO DO FRAMEWORK HUGEP COM VISTAS À 

IMPLEMENTAÇÃO EM CIDADES COSTEIRAS TURÍSTICAS 

 
“Criatividade é a capacidade de concretizar coisas 

que existem em estado latente. É um fato 

indiscutível que tudo, praticamente tudo, já existe 

em outro nível de consciência. Ninguém cria nada 

novo; apenas desnudamos algo que estava 

submerso na potencialidade”.  

Hammed 

 

“As pessoas são passageiras no poder, mas a 

cidade não!” 

Visitante habitué de Balneário Camboriú (SC) 

 

9.1 DESDOBRAMENTOS PARCIAIS 

 

O framework proposto para esta Tese tem por objetivo 

instrumentalizar / subsidiar a gestão pública municipal à adoção de um 

sistema de informações que visem transformações flexíveis com a 

participação da comunidade local, tendo como foco os espaços públicos 

de deslocamento e de permanência, que devem ser ambientes saudáveis, 

seguros, acessíveis e verdes, para a fruição de todas as pessoas, sem 

distinção de classe social ou qualquer outro atributo restritivo. Isso 

significa que as áreas centrais e periféricas das cidades devem ter a mesma 

atenção por parte da gestão pública, oferecendo acima de tudo, dignidade 

e bem-estar aos residentes permanentes, veranistas e turistas. 

Conforme já citado, para a construção do framework HUGEP 

seguiu-se os preceitos do Europeran Smart Cities Model, devido a 

aderência de seus domínios e variáveis estarem em consonância aos 

objetivos desta pesquisa. Contudo, cabe destacar que, a partir da pesquisa 

empírica, identificou-se como resultado, a necessidade de inserir mais 

dois domínios no atual modelo de Giffinger et al. (2004), para as cidades 

costeiras turísticas brasileiras. Estes foram ‘Segurança’ e ‘Educação’. 

Fora sugerido uma definição para ambos os domínios, apresentado no 

Capítulo 10, mas, neste momento, eles não foram inseridos no framework 

HUGEP (devido a uma limitação temporal, podendo naturalmente ser 

inserido e desmembrado, para um artigo à posteriori). 
Além do Europeran Smart Cities Model ter sido a referência 

basilar, outros modelos foram parcialmente “aproveitados” para a 

consolidação do framework HUGEP, como o Canadian Sustainable 

Cities Ranking (PAN, 2010). Reiterando, este sistema mede a 
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sustentabilidade urbana em cinco parâmetros: integridade ecológica, 

prosperidade econômica, governança e capacitação, infraestrutura e 

ambiente construído e bem-estar social.  

No intuito de relembrar (ao leitor) o protótipo do framework 

HUGEP apresentado no Capítulo 7, ilustra-se novamente, a fim de 

introduzir seus desdobramentos. (Figura 43): 

 
Figura 43 – Framework HUGEP (Humanização, Uso e Gestão sustentável dos 

Espaços Públicos). 

 
Fonte: Autora, 2018. 

 

9.2 DESDOBRAMENTOS DO FRAMEWORK HUGEP 

 

A premissa HUGEP consagra o framework HUGEP, dispondo-se 

no centro do modelo de referência, e conectando-se a todos os domínios 

e seus respectivos desdobramentos. Ela é assim definida: 

 

A cidade humana, sustentável e inteligente deve garantir pleno 

acesso aos espaços públicos de forma integral, harmônica e sistêmica, 

tendo como princípio a dignidade das pessoas e a preservação do meio 

ambiente, local e ao entorno. As dimensões da sustentabilidade estão 

presentes e conectadas, e pressupõe padrões éticos, sociais, culturais, 

ambientais e humanos para o bem-estar da população. Valores como 



695 
 

percepção, empatia e altruísmo fazem parte do planejamento e gestão 

dos espaços públicos de permanência e deslocamento de uma cidade.  

 

Os desdobramentos do framework HUGEP são apresentados no 

formato de quadros, para melhor ilustrar sua configuração (estratégia, 

diretriz e propostas de ações) integrada aos domínios: Vida Inteligente, 

Governança Inteligente, Meio Ambiente Inteligente, Pessoas Inteligentes, 
Mobilidade Inteligente e Economia Inteligente, respectivamente nesta 

ordem. Eles são resultados codificados de toda a pesquisa, em uma 

convergência de depoimentos, observações in loco, relações sociais nos 

espaços públicos citadinos, embasamento da literatura, leituras e estudos 

cotidianos, entre outras variantes que permitiram a sua elaboração.  

Por entender que esta seção alcança o objetivo principal desta Tese, 

não é necessário discutir ou alongar-se mais acerca deste modelo de 

referência. No entanto, cabe lembrar apenas que ele não é restritivo ao 

que se observou na pesquisa e se apresentou neste texto (espaços públicos 

de cidades costeiras turísticas), mas sim, pode ser adaptado para toda e 

qualquer cidade que opte por adotar o modelo proposto (HUGEP). As 

estratégias (em sua maioria) aqui evidenciadas, são válidas para cidades 

que se assemelham ao estudo das cidades costeiras turísticas, uma vez que 

o foco principal está sob o escopo da sustentabilidade humana e ambiental 

dos espaços públicos – que toda cidade apresenta em sua configuração 

espacial e territorial.  

 

9.2.1 Domínio 1: Lugar / Vida Inteligente 

 

Compreende vários aspectos sobre o que se almeja e, como uma 

cidade deve se preparar para propiciar qualidade de vida para as pessoas, 

como cultura, saúde, segurança, habitação, turismo, etc. É um lugar 

vibrante, com grande e diversificada oferta de lazer, entretenimento e 

convívio social. É um lugar ‘legal’ para se morar perto de pessoas 

criativas, empreendedoras e inovadoras, incentiva e promove a 

convivência e a troca de conhecimentos, informações e ideias entre seus 

habitantes, quer seja através de espaços públicos (praia, calçadões, praças, 

ruas exclusivas para pedestres) ou privados (cafés, escritórios de 

coworking). Um lugar inteligente que proporciona uma vida inteligente é 
um lugar hospitaleiro, com atrativos turísticos, entretenimento, mas que 

também utiliza ferramentas e ações para melhorar a qualidade de vida de 

seus moradores, como segurança e saúde (GIFFINGER et al. (2007; 

2014). Os desdobramentos desse domínio são apresentados a seguir: 
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Domínio: Lugar / Vida Inteligente 

Estratégia 1: Promover mudança de percepção ambiental e comportamental 

(de todos os atores relevantes) sobre as cidades costeiras turísticas, resgatando 

seu valor de lugar de consumo, ao invés de local para consumo. Isso predispõe 

educação ambiental e turística, sentimento de pertencimento e identidade local. 

Diretriz 

A: 

PPo 

Implementar nas escolas 

de ensino fundamental 

(ao menos), disciplinas 

específicas de turismo e 

meio ambiente, 

patrimônio histórico 

cultural local e 

cidadania, de forma inter 

e multidisciplinar. 

Proposta de ação 1: Contratar 

pessoas formadas na área (tecnólogos 

em gestão de turismo e / ou 

turismólogos) para ministrar as 

disciplinas de turismo nas cidades que 

promove esta atividade como vetor 

econômico.  

Proposta de ação 2: Promover, no 

âmbito do processo de ensino e 

aprendizagem, visitas técnicas 

guiadas pelos atrativos turísticos 

naturais, históricos, culturais e 

arqueológicos do município dentro 

da(s) disciplina(s). 

Proposta de ação 3: Promover 

oficinas de trabalho (parcerias entre 

escolas e secretarias municipais) 

visando captar ideias e sugestões dos 

alunos acerca do desenvolvimento 

turístico e sustentável da cidade 

(Como podemos fazer?) (O que você, 

como turista, gostaria de sentir? 

Apreciar? Aproveitar na cidade?). 

Trabalhar nos estudantes o conceito 

de empatia como meio de coletar 

informações para melhor gerir a 

cidade para o turismo e para o meio 

ambiente. 

Diretriz 

B: 

Desenvolver 

mecanismos distintos de 

segurança pública nos 

espaços públicos, 

durante todos os meses 

do ano, devido ao 

aumento da demanda 

nos meses inerentes às 

estações de turismo, não 

necessariamente por 

Proposta de ação 1: Implantar toténs 

de segurança e câmeras de 

monitoramento nos principais 

espaços públicos de deslocamento e 

permanência, naturalmente 

conectados/integrados com a guarda 

municipal e a polícia militar. 

Proposta de ação 2: Promover ações 

culturais, artísticas e folclóricas 

durante o dia e a noite, com calendário 

específico, convidando as pessoas a 



697 
 

meio da segurança 

ostensiva.  

usarem as ruas e espaços públicos da 

cidade, movimentando-a, trazendo 

vivacidade e segurança por meio da 

presença frequente de pessoas nas 

ruas. 

Proposta de ação 3: Incentivar a 

promoção de feiras noturnas 

ecológicas, agroecológicas, 

artesanais, gastronômicas, e outras 

que sejam de interesse da comunidade 

local, favorecendo a socialização das 

pessoas e mantendo a segurança dos 

bairros. Ex.: Feiras de Curitiba. 

Diretriz 

C: 

Valorizar a cultura e a 

aptidão natural da cidade 

integrando história, 

gastronomia e, meio 

ambiente para 

desenvolver o turismo 

qualificado e atenuar a 

sazonalidade.  

Proposta de ação 1: Implementar via 

(s) gastronômica(s) na cidade, 

agregando elementos históricos, 

culturais e ambientais, em local 

apropriado (centros ou ruas históricas, 

orla de lagoas, etc.) com paisagem 

cênica e cativante. Buscar parcerias e 

investimentos internos e externos.  

Proposta de ação 2: Instituir (buscar) 

parcerias público-privada para o 

resgate da história local, criando 

roteiros de turismo que envolvam os 

três elementos: história, gastronomia 

e ambiente natural. 

Proposta de ação 3: Ativar, motivar 

e incentivar os membros do Conselho 

Municipal de Turismo e Meio 

Ambiente a atuarem de forma 

conjunta, com os mesmos objetivos, 

em prol de um turismo de qualidade 

para a cidade, integrando toda a 

população local e entidades de classe. 

Além disso, planejar e executar as 

atividades “pensadas” ou “almejadas” 

para a cidade por meio de um 

cronograma sistemático. 

Fonte: Autora, 2019. 
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Domínio: Lugar / Vida Inteligente 

Estratégia 2:  Promover na população local e na gestão pública o sentimento 

de cuidado e responsabilidade para com a cidade (espaços públicos), tornando-

a ativa no processo de mudança cultural e comportamental.  

Diretriz 

A: 

 

Provocar na população 

local uma atmosfera de 

cooperação, alegria, 

saúde, vivacidade, bem-

estar. Eles precisam se 

sentir pertencentes ao 

lugar (lócus) e terem 

orgulho do local onde 

vivem. Isso implica uma 

interação com o ambiente 

natural. 

 

Proposta de ação 1: Promover 

concursos de jardins e paisagismo 

nos edifícios multifamiliares e 

residências unifamiliares. 

Incentivar o pleito do proprietário / 

síndico por meio de isenção ou 

diminuição do IPTU.  

Proposta de ação 2: Incentivar o 

projeto “Adote uma praça / 

canteiro,” pelas lojas comerciais e 

centros empresariais da cidade, 

garantindo a parceria público-

privada para padronizar a estética 

da cidade, por meio do paisagismo. 

Proposta de ação 3: Arborizar a 

cidade, áreas centrais e periféricas, 

orla marítima, avenidas. Quando 

não for possível a arborização, 

manter canteiros e / ou vegetação 

gramínea. 

Diretriz 

B: 

Ampliar projetos de 

revitalização dos espaços 

públicos de permanência, 

mantendo sua identidade e 

conforto ambiental. No 

caso de cidades costeiras 

turísticas, priorizar a orla 

marítima e faixa de praia.  

Proposta de ação 1: Revitalizar 

espaços públicos de permanência 

com potencial contribuição para o 

uso sustentável e embelezamento da 

cidade, como praças e orla 

marítima. 

Proposta de ação 2: Manter a 

infraestrutura de apoio aos espaços 

públicos de permanência em 

excelente estado de conservação e 

segurança, como iluminação, 

sinalização e orientação ao usuário, 

etc.). 

Proposta de ação 3: Manter o 

conforto ambiental da orla marítima 

urbana da cidade e, em constante 

estado de conservação, como 

chuveiros ou lava-pés, rampas de 

acesso a praia, banheiros públicos 

higiênicos, bancos, quiosques 
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padronizados e fiscalizados entre 

outras.  

Diretriz 

C: 

Ampliar e melhorar o 

acesso e o atendimento a 

saúde pública e particular. 

Proposta de ação 1: Ampliar e 

melhorar o atendimento à saúde 

pública pelo município, 

especialmente com aumento do 

efetivo de profissionais nos meses 

de alta estação de turismo. 

Proposta de ação 2: Realizar 

campanhas de conscientização 

junto aos veranistas em relação a 

insolação, viroses de verão, riscos 

de acidentes, entre outras. 

Proposta de ação 3: Implementar 

na cidade programas de prevenção 

ao suicídio, a exemplo do Centro de 

Valorização a Vida.  

Fonte: Autora, 2019. 

 

9.2.2 Domínio 2: Governança Inteligente 

 

Compreende aspectos de participação política, facilidade e acesso 

aos serviços públicos para os cidadãos, e o funcionamento da 

administração pública, com o engajamento da população. A população é 

engajada e usa das esferas políticas e não políticas para chamar a atenção 

de problemas e reivindicar soluções. Contudo, em muitos casos, as 

soluções surgem da própria sociedade e são implementadas mesmo sem 

o apoio formal do governo (GIFFINGER et al. (2007; 2014). Os 

desdobramentos desse domínio são apresentados a seguir: 

 

Domínio: Governança Inteligente 

Estratégia 1: Promover o desenvolvimento institucional e o fortalecimento da 

capacidade de planejamento, uso e gestão democrática da cidade, em especial 

de seus espaços públicos, incorporando no processo de gestão pública 

municipal às dimensões da sustentabilidade integral, e assegurando a efetiva 

participação e decisões da sociedade. 

Diretriz 

A: 

E 

Buscar e valorizar a 

opinião dos moradores das 

áreas periféricas das 

cidades, que possam 

oferecer uma visão da 

realidade local, a fim de 

Proposta de ação 1: Fornecer 

informação para a tomada de 

decisões (apoio à decisão). 

Proposta de ação 2: Preencher 

lacunas da falta de dados, 

elaborando pesquisas de opinião / 

percepção in loco. 
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tomar decisões inteligentes 

e em consonância com os 

anseios e necessidades 

desta parcela da população.  

Proposta de ação 3: Os gestores 

públicos devem se colocar no 

papel de usuários dos espaços de 

permanência e deslocamento, em 

períodos distintos do ano, do dia e 

da noite, obtendo uma percepção 

mais realista da situação local 

apontada (como boa ou limitante). 

Somente assim será possível 

avaliar com legitimidade a cidade. 

Diretriz 

B: 

Buscar articulação política 

junto ao Ministério das 

Cidades, do Turismo e, 

demais órgãos (nacionais e 

internacionais) de interesse 

às necessidades da cidade. 

Criar e / ou pleitear projetos 

de melhorias para os 

espaços públicos, a 

exemplo do Projeto Orla 

(MMA/SPU), Plano de 

Mobilidade Urbana, Selos 

Ambientais, Cidades 

Caminháveis, e outros 

específicos que se adequem 

ao município.  

Proposta de ação 1: Aperfeiçoar a 

disponibilidade de informações 

para a criação de projetos visando 

a captação de recursos. 

Proposta de ação 2: Dispor de 

vontade política, imparcialidade na 

tomada de decisão, equipe técnica 

qualificada, multidisciplinar e 

comprometida, visando, como 

gestor do poder executivo 

municipal, o bem-estar de seus 

residentes, visitantes, e da cidade 

como um sistema orgânico.  

Proposta de ação 3: Implementar 

Comitê Gestor do framework 

HUGEP, com membros de todas as 

secretarias municipais (servidores 

de carreira) e representantes de 

entidades de classe relevantes e 

com capacidade de contribuição e 

cooperação.  

Diretriz 

C: 

Propor ou potencializar 

processos de inovação em 

parceria com Consórcios 

Municipais, Estaduais e 

Federais, Instituições de 

Apoio ao Turismo, 

Instituições de Ensino, 

Pesquisa e 

Desenvolvimento, etc.  

Proposta de ação 1: Praticar o 

benchmarking com/por meio de 

outras cidades costeiras turísticas 

nacionais ou internacionais. Ex: 

Paraty (RS), Gramado (RS), 

Projeto Orla em Itapema (SC). 

Proposta de ação 2: Oferecer 

apoio e interesse (municipal) para 

a realização de pesquisas no 

município, sejam pesquisas 

cientificas ou mercadológicas. 

Amparar-se do capital intelectual 

para inovar e empreender ações 
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públicas inerentes aos espaços 

públicos. 

Proposta de ação 3: Propor e 

realizar (sistematicamente) 

workshops entre os atores 

relevantes das cidades, com 

ferramenta de ideação e 

prototipagem de projetos e 

programas de melhorias dos 

espaços da cidade, estudando, 

inclusive, a legislação inerente.  

Fonte: Autora, 2019. 

 

9.2.3 Domínio 3: Meio Ambiente Inteligente 

 

Deve apresentar condições naturais atraentes para todo tipo de 

cidadão (residentes e visitantes), como clima, espaço verde, organização 

espacial. Fatores como poluição e a gestão de recursos naturais estão na 

pauta para a proteção do ambiente. A educação ambiental dos habitantes 

busca fomentar hábitos de consumo de produtos e serviços locais e de 

apelo ecológico, mas principalmente a mudança dos padrões de consumo. 

Segundo Cheng e Xie (2011), uma “eco-smart city” é primeiramente um 

meio natural de vida, harmonioso e saudável. Em segundo, é um meio 

ambiente artificial com alto grau de integração com o ambiente natural. 

Em terceiro lugar, não é apenas um portador de alta tecnologia, mas 

também uma incubadora de elevada cultura e consciência ecológica 

(GIFFINGER et al. (2007; 2014). Os desdobramentos desse domínio são 

apresentados a seguir: 

 

Domínio: Meio Ambiente Inteligente 

Estratégia 1: Aperfeiçoar a regulação do uso e da ocupação do solo urbano e 

promover o ordenamento do território, contribuindo para a melhoria das 

condições de vida da população, considerando a promoção da equidade, a 

eficiência, a qualidade ambiental e a humanização da cidade. 

Diretriz 

A: 

Preservar e recuperar o 

patrimônio construído e 

natural das cidades 

costeiras turísticas.  

Proposta de ação 1: Fiscalizar e 

aplicar medidas de compensação 

ambiental (por meio de lei 

municipal / estadual) por danos 

causados às áreas de APP e APA 

que dispõe a cidade, sobretudo aos 

visitantes temporários.  

Proposta de ação 2: Implantar 

ações efetivas e de utilidade pública 
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para áreas reféns de impacto de 

vizinhança e impacto 

social/ambiental. A população mais 

vulnerável da cidade não deve ser 

oprimida/prejudicada em função de 

minorias, como construções de 

condomínios de alto padrão em 

zonas limitadas em 

desenvolvimento.  

Proposta de ação 3: Manter e 

revitalizar o patrimônio histórico 

construído por meio de legislação 

específica (municipal), parcerias 

público-privada e investimentos 

externos como, por exemplo, por 

meio do IPHAN. O patrimônio 

histórico não pode ser 

negligenciado.  

Diretriz 

B: 

Implementar programas 

ambientais de 

desenvolvimento em 

nível local, levando em 

consideração as 

tendências do clima, 

fatores demográficos e 

catástrofes ambientais. 

Proposta de ação 1:  Arborizar as 

cidades, implantar parques e praças 

com espaços verdes (vegetação 

gramínea, e outras consideradas 

biologicamente adaptáveis ao local), 

preservar e manter vegetação de 

restinga e vegetação fixadora e 

dunas.  

Proposta de ação 2: Desenvolver 

pesquisas locais acerca de possíveis 

catástrofes ambientais e suas 

medidas de mitigação, bem como 

planos de contingência factíveis em 

curto, médio e longo prazos. 

Proposta de ação 3: Orientar a 

população por meio da consciência 

ambiental, casos de negligência e 

imprudência e demais informações 

relevantes, que desencadearam 

catástrofes ambientais nas cidades 

costeiras turísticas, a exemplo da 

ocupação da faixa de praia e 

supressão da vegetação de restinga. 

Diretriz 

C: 

Revisar as diretrizes do 

Plano Diretor no tocante 

ao gabarito da construção 

em linha de costa, de 

Proposta de ação 1: Propor a 

sistemática de construção de 

edifícios multifamiliares de forma 

escalonada (áreas periféricas com 
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acordo com o processo 

participativo cidadão e 

anuência da população 

local.  

maior gabarito e índice construtivo, 

escalonando para a área central e 

orla marítima), mantendo dessa 

forma, mais espaços e maior 

expansão da paisagem (menor 

impacto). 

Proposta de ação 2: Incentivar o 

uso misto do solo e por meio dos 

edifícios multifamiliares, dispondo 

de áreas com comércio, cafeterias, 

lotéricas, e outras facilidades que se 

adequem às necessidades dos 

moradores do bairro. 

Proposta de ação 3: Priorizar 

espaços verdes nas áreas centrais da 

cidade, como praças, parques 

ecológicos e passeios públicos, 

incentivando a população a 

socializar-se entre si e com o meio 

ambiente, além de contribuir para o 

“sequestro de carbono”, a fim de 

amenizar os impactos da poluição 

atmosférica sobre o meio ambiente.  

Fonte: Autora, 2019. 

 

Domínio: Meio Ambiente Inteligente 

Estratégia 2: Potencializar (melhorar) a capacidade da infraestrutura urbana 

instalada no município para suprir a demanda de recursos naturais de forma 

mais consciente e sustentável, com planejamento para o 

superdimensionamento derivada da população flutuante.  

Diretriz 

A: 

Promover o   

Maximizar a reutilização e 

reciclagem 

ambientalmente corretas 

de lixo. 

 

 

Proposta de ação 1: Expandir o 

serviço de coleta de lixo na cidade, 

em especial nos períodos de maior 

demanda da população flutuante. 

Proposta de ação 2: Incentivar a 

coleta e separação do lixo, por 

meio de lixeiras separadas e 

sinalizadas nos espaços públicos da 

cidade (permanência e 

deslocamento), inclusive na faixa 

de areia. 

Proposta de ação 3: Implantar 

lixeiras nos espaços públicos em 

material e tamanho apropriado à 
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cidade e à densidade demográfica 

dos bairros / locais.  No caso das 

cidades costeiras, adotar lixeiras de 

alumínio ou PVC, que tem maior 

durabilidade e padronização 

estética. 

Diretriz 

B: 

Incentivar a provisão 

integrada da infraestrutura 

ambiental: água, 

saneamento, esgoto e 

gerenciamento de dejetos 

sólidos, de forma 

igualitária nas áreas 

centrais e periféricas da 

cidade. 

Proposta de ação 1: Investir no 

saneamento básico, em 100% da 

rede coletora e no tratamento de 

efluentes, garantindo água potável 

de qualidade para uso e 

preservação dos mananciais que 

abastecem a cidade ou região.  

Proposta de ação 2: Reorientar a 

educação ambiental em direção a 

consciência do esgotamento dos 

recursos hídricos no planeta, com 

iniciativas e ações que estimulem 

mudanças de comportamento, 

especialmente nas crianças e 

jovens em idade de formação. 

Proposta de ação 3: Articular uma 

ação integrada entre os municípios 

da(s) bacia(s) hidrográfica(s) na 

busca em garantir a qualidade 

ambiental dos recursos hídricos 

que abastecem as cidades. 

Diretriz 

C: 

Regular o acesso à base 

natural de recursos, 

desestimulando a 

utilização predatória dos 

recursos naturais e a 

poluição ambiental urbana.  

Proposta de ação 1: Fiscalizar de 

forma ostensiva a supressão de 

restingas e vegetação fixadora de 

dunas nas cidades costeiras e, 

aplicar as multas aos danos gerados 

conforme a legislação ambiental 

municipal e federal.  

Proposta de ação 2: Fiscalizar de 

forma mais rigorosa todos os tipos 

de poluição da orla marítima e 

faixa de praia. Ex.: Poluição sonora 

por som automotivo, poluição 

visual por propagandas e diferentes 

formas midiáticas no espaço 

natural, lixo, dejetos de animais 

domésticos, entre outros.  

Proposta de ação 3: Instituir no 

município, um comitê gestor da 
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orla, que tenha como atribuição a 

fiscalização do espaço junto ao 

município, projetos e programas de 

melhorias ambientais e outras 

ideias de preservação e 

manutenção do espaço costeiro.  

Fonte: Autora, 2019. 

 

9.2.4 Domínio 4: Pessoas Inteligentes 

 

Inclui um nível satisfatório de qualificação e/ou educação dos 

cidadãos, qualidade das interações sociais em relação à integração com o 

ambiente urbano (espaços públicos), e a disposição das pessoas para se 

abrir ao mundo “exterior”. O capital humano e social são elementos 

indispensáveis para a construção de uma região inteligente. Em termos 

práticos, é necessário formar, atrair e reter pessoas qualificadas, com 

diferentes culturas e competências, especialmente empreendedores e 

profissionais ligados à economia criativa. Uma região inteligente é 

povoada por pessoas capazes, inventivas e criativas (FLORIDA, 2010). É 

ainda uma região que busca a tolerância e a diversidade – nacionalidades, 

classes sociais, etnias, crenças, estilos de vida, formação acadêmica e 

profissional. Essa dimensão deve propiciar a cooperação permanente 

entre os habitantes para a criação e a inovação intelectual (GIFFINGER 

et al. (2007; 2014). Os desdobramentos desse domínio são apresentados a 

seguir: 

 

Domínio: Pessoas Inteligentes 

Estratégia 1: Desenvolver e estimular a produção de conhecimento por 

diferentes meios e fontes, instigando a população a ampliar sua visão de mundo 

e mudança de comportamentos, hábitos e atitudes no apoio à gestão pública da 

cidade costeira turística. 

Diretriz 

A: 

 

Apoiar a capacitação dos 

agentes públicos no manejo 

de instrumentos econômicos 

de controle ambiental, de 

incremento a atividade 

turística e no 

monitoramento de seus 

impactos econômicos e 

ambientais sobre a cidade 

costeira turística.   

Proposta de ação 1: Investir em 

cursos e programas de 

aperfeiçoamento para os 

servidores públicos de carreira, no 

que tange às inovações e boas 

práticas da gestão pública em 

diferentes áreas da cidade, que 

visam promover o bem-estar e a 

dignidade de sua população.  

Proposta de ação 2: Abrir vagas 

de concursos para arquitetos e 
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urbanistas, turismólogos, 

biólogos e sociólogos, visando 

aumentar o efetivo da prefeitura e 

descentralizar demandas de 

pesquisa, projetos e fiscalização, 

aumentando a produtividade e a 

qualificação.  

Proposta de ação 3: Dinamizar a 

criatividade, ousadia e inovação 

na implantação de novas 

estruturas nos espaços públicos, 

por meio de estudos técnicos e de 

viabilidade social, humana, 

econômica e ambiental. Ex.: 

Coworking, bulevares, vilas de 

artesanato, etc. 

Diretriz 

B: 

Fomentar estudos e 

pesquisas que contribuam 

para ampliar o 

conhecimento sobre as 

relações da cidade com a 

sustentabilidade econômica, 

social, ambiental e humana, 

por meio de processos de 

inovação, 

empreendedorismo e 

economia criativa. 

Proposta de ação 1: Criar / 

adotar programa de melhores 

práticas. (benchmarking) para a 

revitalização e humanização dos 

espaços públicos de permanência 

e deslocamento das cidades, e 

apontar as prioridades na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias do 

Município, a fim de execução em 

curto, médio e longo prazos. 

Proposta de ação 2: Implementar 

programas de cooperação técnica 

entre IES locais (Cursos de 

Arquitetura e Urbanismo, 

Turismo, Psicologia, Biologia, 

Engenharias, etc.), com vistas a 

elaboração de pesquisas, projetos 

de cunho social, ambiental, 

turístico. Aproveitar do potencial 

produtivo de conhecimento 

instalado para o desenvolvimento 

das potencialidades da cidade.  

Proposta de ação 3: Elaborar um 

plano de turismo em conjunto 

com os atores relevantes da 

cidade (vide esta Tese quem os 

são), buscando suas percepções e 

ideias para a criação de projetos, 

estruturas, programas, etc. A 
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participação da comunidade é 

fundamental para o sucesso deste 

tipo de planejamento.  

Diretriz 

C: 

Orientar a educação básica 

formal para a cidadania, 

princípios éticos e valores 

morais, empatia, altruísmo, 

compaixão e civilidade.  

Proposta de ação 1: Incluir na 

formação curricular do ensino 

fundamental e (médio) conteúdos 

que promovam o raciocínio 

humanista (filosófico, sociológico 

e psicológico) e, a concepção de 

habilidades básicas e 

fundamentais para a 

sobrevivência benevolente em 

sociedade, como a ética, a moral, 

a empatia, a compaixão.  

Proposta de ação 2: Estimular 

atividades de ensino 

aprendizagem na educação básica 

voltadas à cidadania e à 

organização política, territorial, 

ambiental e urbanística, 

fundamental para a compreensão 

de uma cidade como um sistema 

orgânico em completa mutação 

por meio da intervenção humana.  

Proposta de ação 3:  Demostrar e 

dialogar junto aos estudantes 

princípios democráticos e 

humanísticos, por meio de visitas 

técnicas guiadas a órgãos/ 

entidades de apoio a gestão 

pública, como brigada militar, 

corpo de bombeiros, câmara de 

vereadores, áreas de proteção 

ambiental, praias e dunas, 

florestas urbanas, prefeitura, 

presídios, conselho tutelar, etc... 

Fonte: Autora, 2019. 
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9.2.5 Domínio 5: Mobilidade Inteligente 

 

Inclui facilidades e acesso à acessibilidade local e internacional, 

assim como a disponibilidade de tecnologias de informação e 

comunicação e de sistemas de transporte modernos e sustentáveis. Diz 

respeito também à mudança de cultura, hábitos e estratégias que a cidade 

e sua população usam para realizar deslocamentos de pessoas. Refere-se 

à gestão da oferta de meios de transporte, com alta disponibilidade, 

pontualidade, conforto e eficiência. Ainda é inteligente, morar perto de 

tudo ou ter tudo por perto e poder se locomover a pé; veículos não 

motorizados como bicicleta, no lugar de transporte motorizado; dispor de 

transporte coletivo ao invés do coletivo; incentivar o uso de veículos 

compartilhados, não poluentes, etc. (GIFFINGER et al. (2007; 2014). Os 

desdobramentos desse domínio são apresentados a seguir: 

 

Domínio: Mobilidade Inteligente 

Estratégia 1: Estimular o uso sustentável dos sistemas de modais urbanos, 

especialmente na cidade turística, que se caracteriza pela valorização da 

caminhabilidade e apreciação da paisagem por parte dos visitantes e residentes.  

Diretriz 

A: 

 

Priorizar sistemas urbanos 

de transporte coletivo, em 

detrimento do transporte 

individual, contribuindo 

para a racionalização do 

uso do solo, do sistema 

viário e dos espaços 

urbanos.    

Proposta de ação 1: Implementar 

sistema binário em vias principais 

da cidade, especialmente aquelas 

que demandam maior fluxo de 

carros e ônibus.  

Proposta de ação 2: Investir na 

implantação dos “ônibus de 

turismo”, também conhecidos por 

bondindinhos na alta estação de 

turismo que, além de apoiar no 

deslocamento das pessoas, as 

levam para conhecer os principais 

atrativos/espaços turísticos da 

cidade.  

Proposta de ação 3: Investir na 

qualificação do transporte coletivo 

municipal e intermunicipal, com 

qualificação da frota, pontualidade, 

acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais, variedade 

de horários, e pontos de parada 

confortáveis e seguras para os 

usuários. Inclusive com placas 
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fotovoltaicas, para geração de 

energia. 

Diretriz 

B: 

 Gerenciar com maior 

eficiência e qualificação, 

os espaços de 

deslocamento da cidade 

costeira turística. 

Proposta de ação 1: Manter a 

qualificação da pavimentação 

asfáltica em bom estado de 

conservação, sinalização, pintura 

das faixas de pedestres e meio fio, 

limpeza de canteiros e terrenos 

baldios. 

Proposta de ação 2:  Implantar 

estacionamento rotativo nas 

cidades com adensamento 

suficiente para este sistema, 

especialmente nas áreas centrais 

onde se predomina o comércio 

local. Adotar o dispositivo de 

parquímetro pela facilidade de 

manuseio do usuário e relação 

custo/benefício por parte da gestão 

municipal.  

Proposta de ação 3: Implantar e 

manter em bom estado de 

conservação estruturas de apoio 

aos usuários dos espaços públicos 

de deslocamento, como bancos, 

postes de iluminação, passeios, 

calçadas, lixeiras, limpeza pública 

urbana, etc. 

Diretriz 

C: 

Promover, por meio de 

campanhas de 

conscientização, educação 

para o trânsito e educação 

no trânsito.  

Proposta de ação 1: Elaborar um 

programa de conscientização 

municipal para a educação no 

trânsito, na tentativa de minimizar 

pequenos acidentes, cometidos por 

imprudência do condutor e do 

pedestre. 

Proposta de ação 2: Incorporar no 

currículo escolar do ensino 

fundamental e médio, atitudes e 

informações que promovam a 

educação e a compressão sobre o 

funcionamento do trânsito na 

cidade (Uso correto de rótulas, 

faixas de pedestres, sistema 

binário, semáforo, sinalização).  
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Proposta de ação 3: Promover 

palestras e eventos públicos para 

diferentes faixas etárias sobre o 

Código Brasileiro de Trânsito e 

medidas de atenuar acidentes por 

negligência e imprudência. Incluir 

pedestres, ciclistas, motocicletas, 

condutores de automóveis, 

patinetes, ônibus e caminhões. 

(dentre outros).  

Fonte: Autora, 2019. 

 

Domínio: Mobilidade Inteligente 

Estratégia 2: Estimular a mobilidade urbana voltada ao uso da cidade como 

espaço público, com a valorização da caminhabilidade, da socialização, da 

exposição ao ar livre, da harmonização da saúde física e psíquica das pessoas.  

Diretriz 

A: 

 

Estimular a vida pública 

das cidades por meio de 

seus espaços públicos 

para o conceito de 

“Cidade para Pessoas”, 

deixando o carro e 

privilegiando o bem-estar 

das pessoas por meio de 

modais alternativos. 

Proposta de ação 1: Liberar ruas 

apenas para fluxo de pedestres, com 

espaço multiuso, com cafeterias, 

bulevares, passeios, farmácias, 

minimercados, etc. (facilidades para 

o usuário da rua/ residente do local), 

em horários alternativos.  

Proposta de ação 2: Implantar uma 

malha cicloviária interligada ao 

centro e aos bairros periféricos da 

cidade, com infraestrutura completa 

de sinalização, iluminação, 

segurança e estacionamentos 

(paraciclos e/ou bicicletários).  

Proposta de ação 3: Incentivar a 

implantação de bicicletas 

compartilhadas, por meio de 

parcerias público-privadas, 

dispositivo de embarque e 

desembarque e aplicativos para o 

usufruto das pessoas. 

Diretriz 

B: 

Implantar acessibilidade 

em toda a área urbanizada 

da cidade, de acordo com 

o Plano de Mobilidade 

Urbana e as normas 

técnicas inerentes (ABNT 

9050/2015). 

Proposta de ação 1: Implantar e/ ou 

adaptar calçadas com rebaixamento 

e piso tátil de alerta, desnível de 

meio fio em conformidade com a 

construção e com a norma técnica. 

Proposta de ação 2: Fiscalizar a 

implantação da acessibilidade na 
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cidade (pública e privada) em 

conformidade com a norma ABNT 

9050/2015 e o Plano de Mobilidade 

Urbana. 

Proposta de ação 3: Disponibilizar 

rampas e cadeiras de rodas nos 

espaços públicos de permanência 

como parques ambientais, para 

inclusão do usuário.  

Diretriz 

C: 

Criar bairros com 

walkability: grande 

presença de áreas dadas 

aos pedestres (Leite, 

2012). 

Proposta de ação 1: Planejar novos 

bairros de forma compacta, 

incorporando parques, praças e 

acomodando uma diversidade de 

atividades públicas e privadas 

sobrepostas.  

Proposta de ação 2: Implantar 

ciclovias, passeios, acessibilidade, 

arborização, áreas verdes, na 

concepção do planejamento 

urbanístico do bairro. 

Proposta de ação 3: Incentivar a 

iniciativa privada a investir em 

centros comerciais com diversas 

atividades e facilidades aos 

residentes (farmácia, restaurantes, 

fruteiras, mercados, padarias, 

lavanderias, etc.), diminuindo assim 

a necessidade de longos 

deslocamentos.  

Fonte: Autora, 2019. 

 

9.2.6 Domínio 6: Economia Inteligente 

 

Inclui fatores que envolvem toda a competitividade econômica de 

uma cidade, incluindo inovação, empreendedorismo, registro de marcas, 

produtividade e flexibilidade do mercado de trabalho, bem como a 

integração com o mercado internacional. Inclui ainda a imagem 

econômica que a região possui, seus símbolos, a capacidade que a cidade 

tem de se transformar, adequando-se às novas oportunidades, tecnologias 

e desafios; além da inserção nacional e internacional das suas empresas 

(GIFFINGER et al. (2007; 2014).  Os desdobramentos desse domínio são 

apresentados a seguir: 
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Domínio: Economia Inteligente 

Estratégia 1: Promover o desenvolvimento econômico, ambiental e social dos 

espaços públicos da cidade costeira turística, buscando minimizar efeitos da 

sazonalidade e, ao mesmo tempo, atenuar o superdimensionamento da 

infraestrutura básica urbana nas estações de turismo de verão, vital para a 

saúde da cidade. 

Diretriz 

A: 

Desenvolver pesquisas 

anuais e decenais para 

maximizar o 

desenvolvimento do 

turismo local.  

Proposta de ação 1:  Realizar o 

inventário de todos os meios de 

hospedagem, alimentos e bebidas 

da cidade, mapeando atributos de 

qualidade das instalações, dos 

serviços prestados e da capacidade 

instalada. Verificar se estão 

cadastros no CADASTUR 

(Sistema de Cadastro de pessoas 

físicas e jurídicas que atuam no 

setor do turismo).  

Proposta de ação 2: Identificar e 

conhecer a demanda de visitantes 

habitués, veranistas e turistas da 

cidade, em períodos distintos do 

ano, por meio de pesquisa de 

demanda sistemática. 

Proposta de ação 3: Realizar 

periodicamente pesquisas de 

percepção da qualidade dos 

eventos, dos estabelecimentos 

comerciais, dos atrativos naturais e 

construídos, dos acessos, da 

infraestrutura básica e de apoio ao 

turismo. Somente com 

informações é possível gerenciar. 

Diretriz 

B: 

Fomentar programas e 

ações de agentes públicos e 

privados visando promover 

a utilização ótima do 

ambiente construído, 

revitalizando as cidades e 

contribuindo para a 

geração de empregos e 

ampliação das receitas 

municipais.    

Proposta de ação 1: Buscar 

articulação entre municípios 

limítrofes com a mesma vocação 

turística, visando criar eventos, 

programas, roteiros de visitação 

turística e gastronômica, visando 

agregar elementos e potenciais 

para alavancar o turismo regional. 

Cooperação entre prefeituras. 

Proposta de ação 2: Prospectar e 

promover eventos de n natureza 

em diferentes períodos do ano, 
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com planejamento de receita e 

despesa, demanda, parcerias, apoio 

e patrocínio, cooperação entre 

munícipes, no intuito de 

movimentar a economia da cidade 

e atenuar a sazonalidade. 

Proposta de ação 3: Criar meios 

de fidelização do visitante habitué 

nos meios de hospedagem, com 

promoções atrativas e cooperadas 

com a gestão pública municipal. 

Divulgar esta iniciativa por meio 

de um programa de turismo 

municipal e / ou regional. 

Diretriz 

C: 

Realizar amplas 

campanhas de 

comunicação visando a 

divulgação e à mobilização 

popular em torno dos 

objetivos do 

desenvolvimento 

sustentável (ODS), com 

ênfase na necessidade de 

mudança nos padrões de 

produção e consumo.  

Proposta de ação 1: Incentivar a 

produção de produtos artesanais, 

orgânicos e locais, visando agregar 

valor à identidade da cidade, 

divulgação e aumento de receita 

pelos produtores rurais e 

artesanais.  

Proposta de ação 2: Estimular a 

economia criativa no município, 

por meio de exemplos bem-

sucedidos, contudo, sem 

exploração monetária dos produtos 

locais. 

Proposta de ação 3: Promover 

práticas de compras públicas e 

privadas sustentáveis, de acordo 

com as políticas e prioridades 

nacionais. 

Fonte: Autora, 2019. 

 

O quadro estrutural das propostas de ações, com indicações quanto 

a âmbito, prazos e meios de implementação, (apresentado e ilustrado na 

Figura 40 – Capítulo 7), são orientações normatizadas e regradas que 

devem (são sugeridas a) se adequar, e a ser elaborado, de acordo com a 

realidade de cada cidade em específico, dada a realidade local e regional 

a que se localizam, além das esferas de articulação possíveis (parceiras 

por exemplo). Dado este motivo, não o fora apresentado na forma de 

desdobramentos, apenas na configuração sugerida e dando continuidade 

aos desdobramentos das propostas de ação do framework HUGEP. 
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Em síntese, os desdobramentos do framework HUGEP constituem 

o arcabouço para uma gestão humana e sustentável dos espaços públicos 

das cidades costeiras turísticas, dentre outras cidades que possam se 

adequar a realidade outrora apresentada nesta pesquisa. Cabe ressaltar que 

este é um tema de interesse da sociedade global e proeminente para a 

saúde das pessoas, logo, depende de inúmeras áreas do conhecimento para 

se gerenciar uma cidade de forma sustentável. 
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10 ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RESULTADOS E 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 
“A experiência vivida é o ensejo da consciência 

das pessoas sobre a imensidão dos sentidos, dos 

cinco ou mais sentidos”. 

Maria Emília Martins da Silva Garbuio 

Autora da Tese 

 

“É preciso cuidar da cidade! Mas a cidade cuida 

da gente?” (das pessoas?) 

Residente da cidade de Torres 

 

“Para ser um bom arquiteto você tem que ter amor 

pelas pessoas, porque a arquitetura é uma arte 

aplicada e lida com a moldura da vida das pessoas 

[...], assim como o turismo lida com suas emoções 

e sentimentos, logo, o amor pelas pessoas deve ser 

fundamental para a gestão de uma cidade humana 

e turística”. 

Adaptado de Ralph Erskine 

 

O tema desenvolvido nesta Tese se mostrou, no decorrer do 

processo de investigação teórica e empírica, altamente abrangente, 

complexo e transdisciplinar. Por um lado, o aspecto positivo fez emergir 

uma ampla e profunda reflexão sobre as cidades a partir de todos os 

domínios do desenvolvimento sustentável, instigando o pesquisador a 

ampliar seu campo de análise e também de percepção. Como já 

mencionado no texto, as cidades são sistemas complexos, dinâmicos e 

difíceis de gerenciar, devido a elementos antagônicos, conflitantes entre 

si e a uma série de nuances, desde a concepção das primeiras cidades 

desenvolvidas no mundo (a.C) até as mais contemporâneas da atualidade. 

Por outro lado, como não se dispõe de tempo “suficiente o bastante” para 

uma conclusão e novas incursões no processo de desenvolvimento de uma 

tese de doutorado, percebeu-se que determinados assuntos concernentes 

à delimitação da pesquisa poderiam ser mais explorados e trabalhados 

com maior profundidade, à posteriori. Todavia, esses assuntos constituem 

desdobramentos da própria pesquisa de Tese para futuras pesquisas e 

investigações, o que trará, por si só, maior profundidade, níveis de 

detalhamento e elementos específicos acerca de um dado objeto, além de 



716 
 

aguçar a criatividade e o senso de investigação em assuntos que não 

puderam ser explorados neste momento, com a profundidade requerida.   

Uma das primeiras situações percebidas no campo foi em relação 

à postura dos entrevistados no momento da entrevista. Muitos deles, 

pertencentes aos quatro grupos amostrais, demonstraram estarem 

“anestesiados” pelos problemas urbanos de suas cidades, e outros, 

“alienados”, devido aos compromissos turbulentos do dia a dia, a 

“ausência” sensorial dos cinco sentidos (metaforicamente) e, ao ritmo 

frenético de vida a que a própria urbe impõe às pessoas. Vive-se, porém, 

não se desfruta do ato de ‘viver’. O mundo atual vivencia, como 

exemplifica o sociólogo Zygmunt Bauman, uma sociedade líquida. 

A cultura e a subjetividade das pessoas entrevistadas 

demonstraram percepções semelhantes, por vezes até idênticas, em vários 

questionamentos de interesse da Tese. Pode-se considerar, neste sentido, 

uma série de variantes, mas sobretudo é inerente o fato de serem pessoas, 

seres humanos que emergem sensações de cuidado consigo, com o 

próximo e com o meio em que vivem, preocupações iminentes com a 

natureza e sua acelerada degradação pelo uso desenfreado do próprio 

homem e muitas vezes equivocado de ocupação do uso do solo e, por 

consequência, dos espaços públicos. Ainda que o capitalismo seja a mola 

propulsora do desenvolvimento econômico global, cidades com 

particularidades especiais, como as costeiras e turísticas devem ser 

“pensadas” e “geridas” com uma atenção redobrada, pois seu ciclo de vida 

perene já é desmistificado em exemplos de cidades costeiras de todo o 

mundo, sendo seus impactos, quando extremos, irreversíveis. O turismo, 

por sua vez, tem o poder de desenvolver com responsabilidade e 

sustentabilidade a urbe ou, de deflagrar ainda mais seu declínio como um 

sistema complexo e orgânico que caracteriza uma cidade. Isso é visível e 

notório nos resultados desta pesquisa, onde a subjetividade atua como o 

“grito de socorro” de uma sociedade em perigo, ao lado de outra parcela 

caracterizada pela ganância financeira, poder, ostentação e 

desprendimento total do meio ambiente.  

Uma das problemáticas identificadas na pesquisa, que vai ao 

encontro da descrição acima, é a ineficiência (ou insuficiência) de meios 

de fiscalização de todas as ordens (legislativo e judiciário), mas 

principalmente do poder executivo (municipal, estadual e federal) nas 
ações desenvolvidas nas cidades (naturalmente, no âmbito desta 

pesquisa). Esta percepção fora evidente nos resultados da investigação, 

mas elementar na vivência no campo. Questionava-se a todo tempo – 

Porquê isso ocorre? Como assim? Ninguém clama por seus direitos 

enquanto cidadão? Porque a área central é mais privilegiada que as 



717 
 

periféricas? Porque a vegetação que protege a costa, a orla, os costões, 

foi suprimida? Isso não poderia, a lei não permite! Muitas vezes, 

perguntas sem respostas, além de respostas tímidas e controversas. 

Discutir política não é o objetivo desta pesquisa, contudo, 

demonstrou-se de forma clarividente que a ética, a moral e a política nem 

sempre estão alinhadas para o interesse e o bem comum de uma cidade. 

Interesses difusos, interesses pessoais, conflitos de poder, corrupção, foro 

privilegiado, entre outros atributos são evidentes quando se aprofunda em 

um tema como este132. É inegável considerar esta afirmação, justamente 

para consolidar a dimensão ética da sustentabilidade, tão defendida nesta 

pesquisa de Tese e corroborada por inúmeros cientistas. Toma-se por 

reflexão, neste sentido, que o papel da governança é zelar pelo bem de 

uso público, pela dignidade da pessoa humana e pelo bem-estar das 

pessoas em âmbito nacional, independente de privilégios ou de classe 

social. O Estatuto da Cidade, disposto na Lei n. 10.257, de 10 de julho de 

2001 deixa claro em seu Art. 23., como sendo competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, “ VI – proteger 

o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas” 
(BRASIL, 2001), além de todos os deveres inerentes à gestão das cidades 

(dispostos no Estatuto da Cidade) (BRASIL, 2001) a que, de alguma 

forma, elucida os elementos discutidos nesta pesquisa em relação aos 

espaços públicos. A governabilidade das cidades está, de modo geral, 

sendo negligenciada e, o Estatuto da Cidade, como lei que rege e organiza 

as cidades, não tem tido a fiscalização adequada a fim de considerar sua 

eficiência.  

Por outro lado, notam-se experiências exitosas e bem-sucedidas 

por parte da iniciativa privada e popular de modo geral, inclusive com 

uma gama de ações voluntárias de alto impacto sustentável para o bem-

estar, dignidade das pessoas, educação ambiental e, também para a 

preservação do meio ambiente, a exemplo nas três cidades investigadas 

(demonstradas no Capítulo 8). Existe uma sociedade criativa, pró-ativa, 

comprometida, visionária, altruísta, consciente, humanística, que 

compreende o conceito de sustentabilidade na sua essência, mas que 

muitas vezes são ignoradas por quem, de fato, detém o poder, porque de 

                                                 
132 Não cabe aqui averiguar as causas, mas deflagrou-se na pesquisa empírica 

e também nos depoimentos dos entrevistados, situações relacionadas aos 

espaços públicos insustentáveis, e por vezes, muito questionáveis por parte 

de toda sociedade civil organizada e população em geral.  
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alguma forma é codependente para a execução de ações.133. Infelizmente, 

este fato causa descrença e desesperança na população, incorrendo na 

emigração das cidades, na alienação sobre os fatos de governança política 

e, no caso de cidades turísticas, no fenômeno conhecido como 

‘turismofobia’. 

A percepção do termo ‘CONSCIÊNCIA’ fora ressaltada em 

várias das questões respondidas pelos entrevistados. Nota-se que quando 

esta palavra fora mensurada por eles, a reflexão emerge para a 

necessidade de mudança de consciência da sociedade em geral, que por 

consequência, tende a mudar o seu comportamento, hábitos e atitudes. Se 

não há mudança de consciência, não é possível haver mudança de 

comportamento. Então, a “consciência” neste sentido, toma como 

sinônimo o autoconhecimento, a autopercepção de si, do próximo e do 

meio, empatia, educação moral e ética, ideologias humanísticas e valores 

humanos. No tocante aos gestores públicos, é eminentemente necessário 

que todos eles “usem” a cidade a pé, e por diferentes meios de transporte, 

pois somente assim poderão experienciar a cidade como um cidadão 

“comum”, sobretudo e mais importante, nos bairros periféricos e mais 

vulneráveis em infraestrutura urbana básica. Como confere a teoria do 

“acoplamento estrutural”, o olhar e sentir do observador é parte prevalente 

na evolução do espaço público (CAPRA, LUISI, 2014; GHEL, SVARRE, 

2018).  

Construir uma teoria, uma pesquisa fundamentada em preceitos 

científicos, criativos e elucidativos são referências a uma tese de 

doutorado. Apesar disso, identificar problemas na sociedade, no lócus e 

em toda sua esfera, demanda provocações de pesquisas propositivas para 

a resolução de problemas (sociais, urbanos, ambientais, econômicos, 

etc.), muitas vezes, nem tão difíceis de executar e gerenciar - quando a 

questão ética e o interesse coletivo são priorizados. Novamente, reitera-

se que empatia, altruísmo, cooperação, compaixão, resiliência e 

criatividade são habilidades fundamentais para a Sociedade do 

Conhecimento. Por isso, a governança pública e toda a sociedade atual 

necessita apreender tais habilidades, caso contrário, nenhuma pesquisa de 

excelência será efetivamente executada na sua essência, ao menos no 

campo das ciências sociais e humanas, as quais requerem o mínimo de 

sensibilidade e empatia. 
Uma questão presente nas cidades costeiras turísticas é a 

sazonalidade. Nesta pesquisa, as cidades investigadas demonstraram que 

                                                 
133 Entenda-se ‘poder’ nos mais diferentes sentidos: financeiro, 

administrativo, posição social, político, etc. 
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a sazonalidade é um fator limitante para gerar desenvolvimento 

econômico equilibrado e igualitário, com exceção de Balneário Camboriú 

(SC), que já não apresenta uma sazonalidade tão acentuada, mas que, 

também, vem atuando de forma pró-ativa para combater este aspecto com 

inúmeras estratégias, local e também regional. Torres (RS) e Guaratuba 

(PR) apresentam estações de turismo bem definidas, que compreende o 

início do mês de dezembro até o término do carnaval (férias escolares de 

verão). Os entrevistados dessas cidades, demonstraram plena insatisfação 

com este aspecto, incluindo, inclusive, queda da autoestima dos residentes 

permanentes, uma vez que a cidade gera “receita e empregos” 

praticamente três meses ao ano à população. Contudo, não se percebe 

motivação e interesse da gestão pública em conjunto com a iniciativa 

privada em mudar este cenário. Não há ousadia, criatividade, qualificação 

do capital social e humano para equacionar a sazonalidade e manter parte 

da população flutuante na cidade durante os demais meses do ano. A 

seguir, demonstra-se o depoimento de um residente da cidade de Torres 

acerca de sua percepção sobre a sazonalidade, o qual propõe uma reflexão 

para a própria pesquisa, uma vez que se contradiz com vários dos 

discursos coletivos: 

 
Muitas pessoas entendem que “um dia no futuro”, 

a cidade deve perder o status de ser apenas um 

balneário para veranistas.  A partir disso, a 

sazonalidade denota à população de Torres o 

“inchar” e o “desinchar” de uma população 

flutuante oriunda da temporada de verão. Outros 

compreendem essa diferença e, ainda mais, 

valorizam o que cada estação traz de melhor (...) 

verão é sinônimo de invasão de pessoas e 

provimento de receitas, enquanto o inverno traz o 

silêncio de uma cidade vazia, porém com maior 

qualidade de vida (interiorana). 

  
Percebeu-se, a partir deste e de outros depoimentos, que a cidade 

de veraneio apresenta aspectos antagônicos, uma vez que na estação de 

turismo (no caso, o verão), os habitantes da cidade sentem-se invadidos, 

incomodados e muitos chegam até a emigrar para outros locais neste 

período. Da mesma forma, outros aguardam ansiosamente a temporada 

de verão, em que podem “fazer” receita, gerar empregos temporários, 

garantir a sobrevivência financeira dos seus para o restante do ano. O 

grande limitador que desencadeia a “insatisfação” da maioria das pessoas, 

está no inchaço da cidade e na infraestrutura que, na maioria dos casos, 
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não suporta a demanda da população flutuante. Eis aí o fator chave para 

equacionar os diversos interesses e gerar o bem-estar para visitantes, 

turistas e residentes, - a qualificação da infraestrutura urbana básica e de 

apoio ao turismo.  

O domínio governança, por mais que se entenda que não deva 

agir/estar sozinho em um modelo de referência para a gestão de uma 

cidade inteligente, ainda assim, é o mandatório na inteligência das 

cidades, pois os poderes executivo, legislativo e judiciário devem 

caminhar juntos na mesma direção, com os mesmos interesses e desafios, 

e dando plena oportunidade para a participação cidadã, que são as 

protagonistas (as pessoas) do processo de desenvolvimento sustentável e 

humanístico de uma cidade. Esta afirmativa ficou nítida na pesquisa, 

especialmente ao questionar os atores relevantes sobre a participação 

pública nas reuniões de interesse da comunidade, como as audiências 

públicas e outras pautas de interesse da coletividade local. Ficou notório 

que muitas das audiências públicas não passam de uma formalidade 

regimentada, um protocolo da gestão pública a ser seguido, mas que nem 

sempre os verdadeiros interesses da sociedade são levantados e, quando 

os são, poucas vezes são acatados pelo chefe do executivo. Isso ficou 

evidente, por exemplo, na manipulação de decisões tomadas em 

audiências públicas, como também na divulgação inábil das reuniões da 

Câmara de Vereadores (especialmente aquelas que apresentam conflitos 

de interesses, discordância por parte considerável da comunidade/ 

sociedade civil, etc.). Em suma, nas três cidades investigadas, este assunto 

obteve convergência na afirmativa acima, mesmo sendo Estados 

diferentes. Segundo os discursos dos atores relevantes (grupos amostrais), 

a ocorrência do processo decisório aparenta ocorrer às expensas das 

pessoas que detêm o poder, ou daquelas que podem se beneficiar de 

outrem. O domínio governança inteligente, conforme descrição do 

European Smart Cities Model de Giffinger (2004) ainda está muito 

aquém da realidade percebida nas cidades costeiras turísticas 

investigadas. O exemplo a seguir é justamente o contraditório do que 

afirma a definição do domínio citada no Capítulo 4, seção 4.1.1.1 – 

participação cidadã igualitária nas decisões da cidade.  

Por fim, ao concluir os desdobramentos do framework HUGEP, 

alcançou-se o objetivo da Tese. O modelo de referência construído e 
proposto com a finalidade de subsidiar a gestão pública municipal, por 

meio de estratégias, diretrizes e propostas de ações, para consolidar a 

humanização, uso e gestão dos espaços públicos das costeiras turísticas 

tem a possibilidade de aplicabilidade imediata. Mais do que um modelo 

teórico, o framework HUGEP fora construído por meio das reflexões 
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teóricas, visitas técnicas, benchmarking, mas especialmente, ouvindo os 

anseios, necessidades e expectativas dos residentes permanentes e 

visitantes habitués das cidades turísticas. Por isso, tem-se a pretensão 

aqui, em afirmar que, mais importante do que seguir um protocolo e um 

vocabulário rebuscado na formulação de políticas públicas, elas precisam 

ter o olhar do observador – aquele indivíduo que realmente usa e sente a 

cidade no dia a dia -, caso contrário, volta-se à discussão do segundo 

capítulo desta Tese – pragmatismo e utopia. Então, cabe salientar que as 

experiências adquiridas no campo e na interação direta com os moradores 

das cidades constituíram elementos proeminentes para a conclusão do 

framework. Notadamente, a pesquisa outrora apresenta não é conclusiva, 

devendo ser constantemente refinada e revisada para manter o 

conhecimento atualizado. Reiterando, a dignidade da pessoa humana deve 

estar em primeiro plano para a consolidação de uma cidade humana, 

sustentável e inteligente.  

 

10.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A CIDADE DE TORRES – RIO 

GRANDE DO SUL (BRASIL) 

 

A cidade de Torres134 apresenta em seu território, condomínios 

fechados horizontais, ao contrário da cidade de Balneário Camboriú, 

cujos condomínios de edifícios multifamiliares são verticais. Em Torres 

há três condomínios neste modelo:  

- Condomínio Parque Reserva das Águas – localizado na 

Avenida Castelo Branco, com 714 lotes em uma área de 97 hectares, 

incluindo, inclusive áreas de proteção permanente (APP). 

 - Condomínio Ocean Side – localizado na Beira Mar da praia de 

Itapeva, com 322 lotes a 700m² em uma área de 33,8 hectares.  

- Condomínio Torres Ilhas Park - localizado na Rua Alfiero 

Zanardi, 1515, ao lado da praia da Guarita, com 238 lotes com uma 

metragem quadrada média de 489 m² em 271.614,38 m² (área de 27 

hectares). 

Todos os três condomínios citados apresentam uma completa 

infraestrutura de lazer comparada a um Resort (incluindo economato) e 

segurança monitorada 24 horas (câmeras, cercas elétricas, portaria 

blindada, homens armados monitorando casas, lotes e demais áreas de 

                                                 
134 É também uma característica das cidades costeiras do estado do Rio 

Grande do Sul, como Capão da Canoa, Atlântida, Tramandaí, que 

investiram no conceito de condomínios horizontais com áreas de lazer e 

segurança bastante significativas.  
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convívio social por meio de motocicletas, etc.). Contudo, apenas para 

exemplificar a reflexão proposta a seguir, o uso do espaço público (como 

já citado nos capítulos teóricos), estão sendo “comprados” por pessoas 

que detém de um poder aquisitivo equivalente, para sua segurança e bem-

estar, frente à maioria da população de uma cidade.  

Isso é reforçado por George Hazeldon, arquiteto inglês 

estabelecido na África do Sul. A cidade de seus sonhos é como uma 

versão atualizada, high-tech, da aldeia medieval que abriga detrás de seus 

grossos muros uma aldeia protegida dos riscos e perigos do mundo. Uma 

cidade feita sob medida para indivíduos que desejam administrar e 

monitorar seu bem-estar juntos. Tais condomínios são considerados por 

Hazeldon cidades autocercadas: cercas elétricas de alta voltagem, 

vigilância eletrônica das vias de acesso, barreiras por todo o caminho e 

guardas fortemente armados (citado por BAUMAN, 2001, p. 117-118). 

Segundo Hazeldon, “a primeira questão é a segurança”. “Queiramos ou 

não, é o que faz a diferença”. Além disso, ele cita o exemplo em recriar a 

“comunidade”. “Comunidade, para ele, é, hoje, a última relíquia das 

utopias da boa sociedade de outrora; é o que sobra dos sonhos de uma 

vida melhor, compartilhada com vizinhos melhores, todos seguindo 

melhores regras de convívio (citado por BAUMAN, 2001, p.117-118). 

Percebe-se que a utopia da harmonia se reduziu, realisticamente, ao 

tamanho da vizinhança mais próxima. Além disso, em edifícios 

multifamiliares, o senso de comunidade tem se perdido quase totalmente, 

o que trás, por si só, outros problemas já identificados, como os da cidade 

de Balneário Camboriú - problemas psíquicos - derivado do isolamento 

social e da ilusão de ostentação como meio de alcance da felicidade. 

A migração de pessoas para condomínios deste tipo na atualidade 

é, de fato, uma questão de segurança nas cidades, além do conforto 

ambiental e facilidades de relacionamento entre a vizinhança, como 

confirmou Bauman (2007). Todavia, ainda em Torres, o condomínio Ilhas 

Park, ao mesmo tempo em que está localizado próximo a uma das mais 

belas praias da cidade, está também ao lado do bairro Guarita – o mais 

pobre e vulnerável (drogadição, tráfico de drogas, violência doméstica, 

dentre outras mazelas sociais). Este exemplo trás à tona uma desigualdade 

social ‘escancarada’, com sérias problemáticas para a urbe. Dois 

depoimentos acerca deste exemplo são citados por um dos moradores e, 
por um representante da gestão pública da cidade de Torres: 

 
Então, eu te diria que o gestor público teria que ter 

a visão da cidade, de fora para dentro (...). Aí vem 

o sentimento de revolta (do menino que vê através 
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do muro do condomínio Ilhas Park). Porque ele 

não tem acesso àquilo? Ele não entende! Então 

que fosse totalmente fechado. Ali tem o muro 

vazado, a mansão está aqui nesse extremo, e aqui 

está o casebre, lado a lado. É demais. É um 

impacto social muito grande. É gritante! 

 

[...] O muro do condomínio Ilhas Park é vazado, e 

há crianças dentro e fora do condomínio. As de 

fora são carentes, em extrema pobreza e estão 

vendo as crianças de dentro nas piscinas. É um 

retrato da exclusão social no Brasil, do quanto é 

impactante e violento. Sem querer culpar ninguém, 

mas isso nos força obrigatoriamente a repensar o 

modelo social. Precisa ser revista a legislação 

municipal em relação aos condomínios 

horizontais. 

  

John Boyne (2012), autor do livro “O menino do pijama listrado” 

retrata a história de dois meninos de nove anos que constroem uma 

amizade através de uma cerca elétrica. Bruno tem nove anos e não sabe 

nada sobre o holocausto e a solução final contra os judeus. Ele também 

não faz ideia de que seu país (a Alemanha) está em guerra com boa parte 

da Europa, e muito menos de que sua família está envolvida no conflito. 

Na verdade, Bruno sabe apenas que foi obrigado a abandonar a espaçosa 

casa em que vivia em Berlim e mudar-se para uma região desolada, onde 

ele não tem ninguém para brincar nem nada para fazer. Da janela do 

quarto, Bruno pode ver uma cerca, e, para além dela, centenas de pessoas 

de pijama, que sempre o deixam com um frio na barriga. Em uma de suas 

andanças, Bruno conhece Shmuel, um garoto do outro lado da cerca que 

curiosamente nasceu no mesmo dia que ele. Conforme a amizade dos dois 

se intensifica, Bruno vai aos poucos tentando elucidar o mistério que 

ronda as atividades de seu pai. 'O Menino do Pijama Listrado' é uma 

fábula sobre amizade em tempos de guerra, e sobre o que acontece quando 

a inocência é colocada diante de um monstro terrível e inimaginável. 

Conforme comenta Boyne (2012 – texto de orelha), “cercas como essa 
existem no mundo todo, esperamos que você nunca se depare com uma 

delas”.  

Infelizmente, esse exemplo é notório (por meio da percepção visual 

e sensorial) na cidade de Torres, no caso citado entre o Condomínio Ilhas 

Park e o bairro Guarita. Acerca disso, fora questionado aos representantes 

dos quatro grupos amostrais, se houve algum projeto de compensação 
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social ou de impacto de vizinhança para os residentes do bairro, e o 

relatado fora apenas a pavimentação asfáltica ao entorno do condomínio 

– o que na verdade, privilegia o morador do próprio condomínio.  

Pode-se afirmar que Torres é uma cidade com relevante potencial 

de desenvolvimento turístico, mas ainda não apresenta uma gestão 

eficiente neste sentido, que seja criativa e pró-ativa para uma cidade 

costeira turística, com acentuada sazonalidade e outras variáveis citadas 

nesta Tese. Nesta cidade, o turismo precisa ser profissionalizado, 

qualificado e empoderado, com sustentabilidade e qualificação dos 

espaços públicos (de permanência e de deslocamento citadinos), caso 

contrário, o amadorismo continuará a persistir em uma cidade histórica, 

emblemática por suas paisagens e belezas naturais, que parecem estarem 

sendo negligenciadas e meramente esquecidas pela sociedade local e / ou 

gestão pública. 

O desenvolvimento do turismo no município é considerado amador 

pela maioria dos entrevistados, com precariedades em infraestrutura 

básica e, também, de apoio ao turista. Por outro lado, sua paisagem e 

recursos naturais, são percebidos e notórios a qualquer observador como 

exuberantes e imensuráveis, dada a formação geológica do maior 

derramamento basáltico superficial existente (Serra Geral)135 e a 

preservação das áreas de proteção ambiental. Contudo, ainda não há uma 

sinergia entre turismo ecológico e os recursos naturais existentes. A orla, 

a praia e os morros ainda são vistos como os únicos atrativos da cidade e 

que, se atraem por si só, sem uma preocupação efetiva da gestão pública 

em revitalizar, humanizar e planejar o espaço público, da orla marítima, 

do rio Mampituba e da Lagoa do Violão, por exemplo (espaços públicos 

plenos de conservação da natureza e atração turística) para moradores e 

visitantes. 

A pesquisa realizada em Torres indicou que o turismo está atrelado 

ao meio natural, como motivação de viagem e de bem-estar, mas que 

ainda se mostra incipiente e limitante ao aprimorar a única atividade 

econômica por parte da gestão pública, uma vez que a pesca já está em 

segundo plano e a construção civil cresce como decorrência do turismo 

de segunda-residência. Segundo os entrevistados, Torres ainda é 

reconhecida como uma cidade de veraneio, e não como uma cidade 

                                                 
135 Formação geológica de Torres (RS). Disponível em: 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/nossa-

terra/2013/noticia/2013/12/morros-e-paredoes-conferem-torres-uma-

paisagem-unica-na-costa-gaucha.html 

 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/nossa-terra/2013/noticia/2013/12/morros-e-paredoes-conferem-torres-uma-paisagem-unica-na-costa-gaucha.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/nossa-terra/2013/noticia/2013/12/morros-e-paredoes-conferem-torres-uma-paisagem-unica-na-costa-gaucha.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/nossa-terra/2013/noticia/2013/12/morros-e-paredoes-conferem-torres-uma-paisagem-unica-na-costa-gaucha.html
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turística. A cidade de Torres (RS) apresenta uma paisagem imponente, 

com suas falésias, morros e costões – motivo pelo qual deu-se o nome de 

“Torres”; mas com a urbanização crescente, a paisagem tem sido, pouco 

a pouco, suprimida e / ou bastante alterada. Esta tem se mostrado uma 

grande preocupação por parte de toda a população local, salvo alguns 

poucos empresários da construção civil e do setor imobiliário que 

apostam em uma visão contraditória, capitalista e especuladora de uso e 

ocupação do território para impulsionar o imobiliário turístico. 

Em relação à qualificação para o turismo no município, não há 

indicativos de cursos e programas de incentivo, nem por parte da 

iniciativa privada, nem por parte da gestão pública. A Instituição de 

Ensino Superior sediada na cidade já ofertou o Curso de Graduação em 

Turismo, contudo, devido a alta evasão e baixa procura, o curso deixou 

de ser ofertado136. Algumas pessoas, como servidores efetivos da 

Secretaria de Turismo entre outras, frequentam e/ou (frequentaram) o 

Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo (noturno), do Instituto 

Federal Catarinense, na cidade de Sombrio (Santa Catarina), a 30 km de 

Torres. Por meio desse curso, a IES realiza frequentemente pesquisa e 

extensão junto à cidade, a exemplo do estudo de diagnóstico e potencial 

turístico, pesquisa de demanda e, pesquisa de percepção da qualidade dos 

visitantes sobre o evento mais importante da cidade – o Festival 

Internacional de Balonismo, que está em sua 31a edição em 2019. Mesmo 

assim, percebe-se que a Gestão Pública municipal ainda se encontra 

desestruturada para compreender o papel fundamental do turismo como 

atividade produtiva sustentável para o município.  

 No tocante às praças existentes na cidade (espaços de 

permanência), considera-se de um número bastante significativo 

(ilustrado no Capítulo 6) quando comparado às demais cidades 

investigadas, mas que, sob a ótica dos entrevistados, elas se encontram 

abandonadas, sujas, inseguras, sem manutenção por parte da prefeitura. 

Além disso, no quesito “arborização”, apenas a Av. Silva Jardim é 

considerada um local realmente agradável e arborizado, a qual contempla 

a Praça João Neves da Fontoura (mais conhecida como “As quatro 

praças”), cuja gestão é participativa, privada e feita por meio dos 

proprietários dos condomínios do bairro, que atuam desde o ano de 1999 

em sua constante preservação e manutenção. Segundo a entrevistada que 

                                                 
136 Segundo depoimentos dos residentes permanentes, há certo “comodismo” por 

parte da própria população local, que não se interessa em buscar qualificar-se 

e empreender na área do turismo devido ao fenômeno da ‘sazonalidade’, o que 

gera um efeito de causa e efeito sobre a realidade apresentada.  
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é “Presidente do Conselho da Praça “João Neves da Fontoura”, ela tem 

caráter contemplativo e propicia a caminhabilidade, a sociabilidade entre 

as pessoas, além de colaborar com a paisagem – estética, ordenada e livre 

de concreto. Cabe ressaltar que este é, também, o local mais valorizado 

(imobiliário) da cidade de Torres (RS). 

O espaço condizente a orla marítima (Praia Grande, Prainha e Praia 

da Cal) que compõem os 22 km de extensão de toda a faixa de praia 

encontra-se urbanizada, ou seja, dispõe de calçamento, lixeiras, banheiros 

químicos e banheiros containers, poucos bancos, iluminação pública, 

quiosques, chuveiros, entre outros equipamentos urbanos para conforto 

ambiental do usuário. Contudo, os resultados da pesquisa demonstraram 

de forma evidente que a infraestrutura da orla marítima está muito aquém 

do desejado pela população local e flutuante, especialmente porque, 

segundo consta, projetos de revitalização tem início (como no caso da 

Praia Grande) mas não tem continuidade, sendo visível a ausência de 

planejamento e ordenamento deste espaço, além da pouca manutenção na 

infraestrutura pertinente ao município (mencionado também para o 

Parque Estadual da Guarita). Um exemplo citado por uma minoria dos 

entrevistados foi o conhecimento do Projeto Orla (MMA, 2006) que não 

fora implementado no município por falta de articulação.  

A infraestrutura urbana deficitária dos espaços de permanência e 

dos de deslocamento (ruas, calçadas e avenidas) fora o ponto alto de 

limitação da cidade de Torres. Quase não há acessibilidade no município 

e, quando existente, sem a normatização técnica estabelecida pela ABNT 

9050/2015. A qualificação da pavimentação asfáltica é inóspita, 

especialmente em dias de chuva em que há alagamentos constantes e 

ainda mais acentuada nos bairros periféricos (sendo que muitos deles 

ainda nem dispõe de pavimentação). A mobilidade urbana foi também 

uma questão evidenciada como carente no município, citada a constância 

de mudanças nas vias de tráfego e rótulas, e apenas um acesso à cidade, o 

que causa longo congestionamento em períodos de pico e diariamente na 

temporada de verão. 

Todavia, a cidade de Torres ainda mantém sua orla preservada da 

verticalização e urbanização intensa, sendo combatida a todo tempo pela 

sociedade local na revisão do Plano Diretor. Para a população, o modelo 

de verticalização da orla de Balneário Camboriú é um perigo iminente 
para a cidade e para as pessoas, a que eles não desejam seguir, muito 

embora haja pressão por parte de algumas construtoras.  Outro projeto 

exitoso existente no município chama-se ‘Praia Limpa Torres’, cujo foco 

se dá em ações de limpeza de praia, educação ambiental nas séries iniciais 

do ensino fundamental e também participação ativa nos conselhos 
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municipais relacionado ao assunto ‘meio ambiente’. Pode-se afirmar sua 

efetividade e compromisso socioambiental com a qualidade das praias, do 

meio ambiente da cidade e com a educação ambiental. É um exemplo a 

ser seguido! 

Como a temática da pesquisa engloba a educação por meio do 

conhecimento, notou-se que as pessoas entrevistadas, especialmente o 

grupo de professores, reconhecem a deficiência da educação de base na 

cidade e no país, e concluem de forma precisa, que valores humanos e 

éticos pressupõem cidadania e humanização das cidades, como o cuidado, 

o compromisso com o próximo e o capricho. Um depoimento que incidiu 

sobre a entrevista de duas residentes permanentes da cidade de Torres 

(RS), após o término da entrevista foi a seguinte:  

 
Chegamos à conclusão inequívoca de que a 

educação a que evidenciamos como notória e 

fundamental (durante o diálogo) é a educação 

moral e ética, aliada, naturalmente à educação 

formal e à consciência individual e coletiva das 

pessoas no meio em que elas vivem. Por isso, o 

Brasil, de modo geral, precisa resolver este 

problema de alta relevância que recai sobre todos 

os demais – a gestão das cidades, a corrupção, a 

falta de valorização da ciência e da classe de 

professores, a saúde pública, o saneamento básico, 

entre outros. Países como Alemanha, Finlândia, 

Itália, Dinamarca apostaram primeiramente na 

educação de altíssima qualidade, que acaba 

refletindo de modo natural na consciência e 

atitude de todas as pessoas, em pensar e querer 

um país (...) uma cidade mais humana e 

inteligente para se viver. 

 

Finalmente, diante das quarenta entrevistas realizadas face a face 

e dos inúmeros contatos sociais feitos durante o processo de pesquisa, a 

cidade de Torres é considerada humana por seus recursos naturais e 

acolhimento das pessoas, pois como uma cidade de pequena densidade 

demográfica, ainda consegue manter características como a sociabilidade, 

a amizade, a segurança, o compartilhamento de vizinhança e o limite 
aceito de verticalização da orla, manifesto pelo diálogo entre a sociedade. 

Por outro lado, Torres não é considerada inteligente, devido a fatores 

como política, visão de mundo limitada, amadorismo da atividade 

turística, exploração inadequada do turismo e dos recursos naturais, 
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deficiências estruturais básicas na infraestrutura urbana da cidade (nos 

espaços públicos analisados). A tecnologia, por sua vez, não fora 

ressaltada na pesquisa como premissa de inteligência, mas sim a 

capacidade de governança aliada aos demais domínios do European 

Smart Cities Model analisados na cidade, por meio dos depoimentos dos 

grupos amostrais. Para concluir esta seção, apresenta-se a seguir, um 

depoimento acerca do sentimento de pertencimento de um residente sobre 

a cidade de Torres: 
Essas pessoas que moram aqui possuem amor por 

essa cidade e quando falamos em qualidade 

ambiental e social, queremos dizer que essas 

mesmas pessoas devem se sentir bem aqui. A 

gestão pública deve ter esse olhar, essa 

sensibilidade, promover esses espaços para que as 

pessoas se sintam bem e acolhidas e valorizem os 

espaços públicos da cidade como sendo 

continuidade de suas casas. (Depoimento de um 

servidor público da cidade de Torres (RS). 

 

No intuito de ilustrar a essência do sentimento dos entrevistados 

sobre a cidade de Torres, construiu-se uma única nuvem de TAGs. 

 
Figura 44 – Nuvem de TAGs sobre a cidade de Torres (RS). 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

A análise sobre a cidade de Torres, por meio da nuvem da TAGs 

aponta que seus residentes e visitantes sentem um carinho especial pela 
cidade, em especial pelos recursos naturais existentes. Bastante 

semelhante à análise de Guaratuba, ambas as cidades são consideradas 

maravilhosas, mas carecem de cuidado e atenção para realmente se 
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tornarem inteligentes. Os termos “ultrapassada” e “descuidada” denotam 

esta afirmativa. 

 

10.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A CIDADE DE BALNEÁRIO 

CAMBORIÚ – SANTA CATARINA (BRASIL) 

 

Balneário Camboriú é uma cidade complexa, em primeiro lugar 

por ser ainda muito jovem (54 anos de emancipação), por apresentar 

caraterísticas antagônicas e conflitantes entre si, por abranger em seu 

território inúmeras atividades que alavancam o turismo, mas ao mesmo 

tempo, degradam o meio natural, além de manter uma especulação 

imobiliária exacerbada, e forte imigração de jovens e idosos para a cidade. 

É uma cidade costeira turística que já conseguiu combater a sazonalidade, 

sendo criativa e pró-ativa mantendo eventos e atividades o ano todo, de 

qualidade.  

Foi identificado no desenvolver da pesquisa, o fenômeno da 

“turismofobia” latente em Balneário Camboriú, pois segundo 

depoimentos, o destino turístico chegou ao ápice da população flutuante, 

contrariando todo e qualquer atributo da sustentabilidade. Não há mais 

capacidade de suporte, principalmente em relação a infraestrutura básica 

de abastecimento de água, energia, tratamento de efluentes, mobilidade, 

bem-estar. Seus espaços públicos de permanência têm forte carência de 

espaços verdes (arborização e vegetação gramínea), contribuindo ainda 

mais para a sensação de sufocamento pelo excesso de construções 

verticais (concreto) na cidade. Por esse motivo, Balneário Camboriú não 

atende ao item 11 dos ODS da Agenda 21, como nenhum dos outros dois 

municípios (Torres e Guaratuba). 

Uma das visitantes habituées entrevistadas na cidade de Balneário 

Camboriú relatou uma experiência sensorial bastante relevante acerca do 

conceito de “cidade humana” abordado na pesquisa, por meio dos espaços 

públicos. Sua conclusão pessoal, após a finalização da entrevista foi a 

seguinte:  
A experiência desta entrevista me fez pensar que 

Balneário Camboriú para os visitantes não é uma 

cidade humana no aspecto da socialização. E o 

sentimento de pertencimento me fez pensar muito, 

pois a sensação que tenho em relação a isso é a de 

que todos são turistas ou estão a passeio. Esta é a 

impressão de quem visita Balneário Camboriú. 

Então, nesse caso, os moradores não se apropriam 

do espaço público da cidade como sendo a “sua” 

cidade. 
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O problema urbano mais citado pelos entrevistados da cidade de 

Balneário Camboriú foi a mobilidade urbana, não pela infraestrutura 

urbana precária - que as cidades de Torres e Guaratuba, por exemplo, 

apresentaram, mas pelo excesso de carros que circulam diariamente pela 

cidade, cujo espaço urbano territorial é limitado e suas vias de tráfego 

encontram-se superdimensionadas de veículos, com destaque para a 

temporada de verão, com um aumento de aproximadamente oito vezes 

seu número de habitantes. Este se mostrou um fator de insatisfação geral, 

contudo, sem maiores apontamentos de soluções. A adesão ao uso da 

bicicleta como meio de transporte tem sido incentivada com uma malha 

considerável de ciclovias e ciclofaixas, mas ainda muito incipiente, 

especialmente no tocante à mudança de comportamento e cultura das 

pessoas ao mudar seu padrão de uso do tráfego urbano - do automóvel 

para a bicicleta. Mesmo assim, a caminhabilidade está sendo incentivada 

pela gestão pública por meio do projeto ‘Cidades Caminháveis’, e é 

notável como parte da população tem optado pelo caminhar na cidade, 

rotineiramente. Logo, a caminhabilidade é um fator bastante positivo 

destacado em Balneário Camboriú, apesar de que a densidade de carros 

ainda se mantém praticamente crescente e, insustentável. 

Um fato que se mostrou notório no município de Balneário 

Camboriú é a constante emigração de moradores da área central para 

bairros periféricos e até mesmo para o município vizinho (especialmente), 

a oeste das margens da BR 101 norte-sul – Camboriú. Em depoimentos, 

entrevistados relataram que Camboriú é considerada a “cidade 

dormitório” de Balneário Camboriú, onde a maioria dos trabalhadores (a 

grande massa de operários da construção civil, da hotelaria, dos bares e 

restaurantes, comércio em geral e, também, do setor público) foram 

emigrando para Camboriú nas últimas duas décadas, devido ao aumento 

considerável do custo de vida (aluguel, condomínios e despesas básicas) 

que não conseguiam mais se adequar, tornando-se a cidade de Balneário 

Camboriú inacessível como ‘cidade residência’ para a classe média de 

trabalhadores e para muitos nativos da própria cidade. O fenômeno de 

emigração das cidades é efeito do processo de gentrificação urbana137. 

Um dos depoimentos que demonstra este fato é apresentado a seguir: 

                                                 
137Gentrificação (gentrification) é o fenômeno que afeta uma região ou bairro pela 

alteração das dinâmicas da composição do local, tal como novos pontos 

comerciais ou construção de novos edifícios, valorizando a região e afetando a 

população de baixa renda local. Tal valorização é seguida de um aumento de 

custos de bens e serviços, dificultando a permanência de antigos moradores de 

renda insuficiente para sua manutenção no local cuja realidade foi alterada. No 
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Na ocasião eu tinha 11 anos e de fato pude 

acompanhar a mutação que nossa cidade sofreu. 

Importante ressaltar que o município é 

extremamente jovem, portanto nativo mesmo são 

poucos... Em 1985 quando compramos nossa casa 

no bairro das Nações, as ruas não eram 

pavimentadas, o bairro era praticamente todo 

composto por casas de madeira, uma 

característica aqui de Santa Catarina. Em apenas 

2 décadas meu bairro se transformou em largas 

avenidas, edifícios. A praia central (...) confesso 

que não tenho CORAGEM de molhar os pés. Aliás, 

a última vez que nos permitimos dar uma 

caminhada descalços, nossa filha adquiriu um 

fungo nos dedos dos pés em razão da areia 

contaminada tirada do leito do rio Camboriú e 

depositada diretamente na orla da Barra Sul. 

Somos orgulhosos de todo crescimento, beleza, 

teleférico, Cristo Luz,  mas o problema é que não 

sobrou espaço para os nativos (aqueles da década 

de 1970,1980,1990)! Fomos coibidos e aos poucos 

nos transferimos às cidades vizinhas. O valor do 

imóvel em BC tornou-se inacessível àquelas 

crianças que brincavam na praia em 1980. A 

cidade de Camboriú hoje é chamada de cidade 

dormitório, trabalhamos para fazer a máquina da 

mini metrópole Balneário Camboriú funcionar... 

e como retirantes ao anoitecer nos evadimos para 

a periferia. O fato é narrável, visível e pode ser 

filmado todas as manhãs e todo fim de tarde... 

Bicicletas, motos, carros, uma multidão chegando 

à BC para a manutenção da riqueza e a ostentação 

dos moradores invisíveis dos apartamentos de 10 

milhões de reais. No fim do dia, exaustos 

retornam ao dormitório. ÊXODO URBANO - 

LITORAL para o INTERIOR. E mais e mais 

pessoas continuam a chegar, oriundos dos estados 

vizinhos, em busca de vida melhor na Dubai 

brasileira. Os morros e encostas foram tomados 

por ocupações clandestinas, nas praias agrestes a 

especulação imobiliária tem acrescido com 

                                                 
entanto, não há consenso sobre as consequências da gentrificação. Especialistas 

concluem que ora o termo é associado a melhorias, e ora, a problemas causados 

pela mudança de moradores em um bairro. 
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condomínios de alto luxo. Crescimento 

desordenado, poluição, falta de água. Nosso 

recurso hídrico não comporta tanta demanda. Às 

vezes penso que vai explodir essa cidade!  

 

O aumento populacional é um dos grandes problemas de todas as 

cidades do mundo, mas em especial, Balneário Camboriú tem sido 

excepcional nas últimas duas décadas, com aproximadamente 600% de 

aumento médio em meses de férias escolares. Esta é, também, uma 

preocupação generalizada de todas as pessoas entrevistadas. Apesar de 

terem a consciência da importância dos visitantes de turismo e da 

construção civil para a economia do município, atributos básicos de 

qualidade de vida (poluição visual, sonora, ambiental, recursos hídricos, 

águas pluviais, resíduos sólidos e orgânicos, entre outras) não tem 

capacidade de suporte para atender a uma demanda tão intensa de pessoas 

em um espaço territorial de 46 km.  
Quem tem que construir infraestrutura de apoio 

aos edifícios é a municipalidade, o que inclui vias 

de acesso, esgoto tratado e serviços do aparelho 

urbano. Em contrapartida, o município se 

remunera do IPTU, taxas, impostos sobre vendas 

e do retorno tributário do comércio e serviços em 

geral. É assim que funciona no mundo inteiro, mas 

no brasil (grafado em minúsculo), tem uma 

invenção a mais: o funcionário público, que tem 

como propósito principal servir a si mesmo e não 

ao cidadão que lhe sustenta. Assim, o necessário 

tratamento dos efluentes já foi pago “n” vezes em 

forma de salários e ao invés de fazer um tratamento 

de efluentes, só sobra dinheiro para fazer um 

remendo de terceiro mundo na forma de um 

emissário cloacal para jogar a bosta toda para um 

pouco mais longe, porém continuando a 

comprometer o oceano, que eventualmente devolve 

tudo a praia junto com a cloaca aberta que são 

nossos rios. É uma tristeza ver as nossas praias se 

deteriorarem desse jeito.... Mas quem se importa 

com isso? As prefeituras estão pouco se lixando, 

pois estão mais preocupados com suas próprias 

férias ao invés de se preocupar com as férias de 

quem devem servir.... Quem se importa de outrem 

pegar uma virose na areia altamente poluída?  

(Residente permanente de Balneário Camboriú) 
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Ainda nesse ínterim, percebeu-se e, especialmente na cidade de 

Balneário Camboriú, um alto crescimento do índice de suicídio (crianças, 

jovens, adultos e idosos). Este fato gerou “curiosidade” e preocupação no 

desenrolar da pesquisa, pois tomando-se por base que Balneário 

Camboriú é uma cidade aprazível e admirável por todas as pessoas do 

país, do Mercosul e também de outros países, porque haveria um índice 

relevante de suicídio? Ao indagar os entrevistados sobre esta questão, em 

particular – o suicídio -, ficou evidente que a depressão se constitui, 

também, em uma doença urbana, derivada do materialismo exacerbado, 

ostentação, competitividade, egocentrismo e ao mesmo tempo, da 

diminuição da qualidade das relações sociais, além naturalmente, de 

problemas diagnosticados como drogadição, violência doméstica, drogas 

sintéticas bastante usadas em casas noturnas, entre outras patologias 

diagnosticadas como psicossomáticas. Contudo, a depressão como 

doença urbana foi comprovada nesta pesquisa como uma ausência da 

qualificação das relações sociais, humanas, sensoriais e emocionais. Um 

depoimento que demonstra esta afirmativa é apresentado por uma 

residente: 

 
Balneário Camboriú tem um defeito muito grande, 

é muito difícil você criar laços, há muito interesse 

e as pessoas vem de fora e acham o lugar lindo e 

vem pra cá! Só que elas não conseguem fazer 

amizade...elas se isolam, ficam sozinhas, há uma 

quantidade enorme de depressão. No ano passado 

tivemos uma quantidade de 22 suicídios. Aqui é 

cada um por si, não conhecem nem o seu próprio 

vizinho. Eu vejo as pessoas muito sozinhas, 

solitárias. 

 

A cidade de Balneário Camboriú demonstrou ser bastante 

complexa, em todos os aspectos analisados concernentes ao European 

Smart Cities Model entre outros identificados no campo, durante a 

pesquisa empírica. Isso fora demonstrado nos depoimentos dos 

entrevistados, pois o resultado fora divergente em algumas das questões 

indagadas, mas praticamente unânime quanto aos impactos e malefícios 

gerados pela verticalização da orla e o adensamento populacional e 

urbano (prédios / edifícios multifamiliares) derivados. Para esta maioria, 

este aspecto foi traduzido como retrocesso. A fim de ilustrar, apresenta-

se o depoimento de um residente de Balneário Camboriú que nasceu na 

cidade e acompanha seu crescimento e desenvolvimento: 
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Eu diria que vivemos em uma cidade atípica pois ela não é 

totalmente turística, mas em grande parte uma cidade 

veranista onde as pessoas que aqui possuem apartamentos, 

vem passar as férias e os fins de semana ...Difícil definir a 

proporção de quem é turista, quem é veranista e quem é 

morador. Cada vez mais pessoas da melhor idade 

(aposentados) procuram BC para se estabelecerem como 

cidade residência, visto que a infraestrutura comercial da 

cidade é fantástica, ampla rede de farmácias e clínicas 

médicas. Como os hotéis de padrão são minoria, o nível dos 

turistas que nos visitam é cada vez mais baixo , pois é grande 

a procura por hotéis dormitório  (a maioria dos hotéis não 

possuem áreas de lazer), são pousadas, apartamentos 

particulares para aluguel de verão, casas de aluguel e de 

excursão, etc... Por sua vez, existem aqui os apartamentos 

para adquirir mais caros do Brasil dada a sua qualidade e 

tamanho, entretanto, muitos desses aptos são adquiridos 

como investimento (inclusive para lavagem de dinheiro) e 

são frequentados por seus proprietários muito raramente, ou 

seja, não geram benefícios para o comércio da cidade. Eu 

diria que sempre soube que o Turismo é uma indústria sem 

chaminés, e que produz riqueza para uma cidade sem poluir 

como a chaminé das fábricas. Entretanto percebe-se agora 

que nós não possuímos chaminés em nossa cidade, mas em 

compensação estamos com uma poluição invisível por 

debaixo do asfalto cuja dimensão de escoamento não 

sabemos exatamente a quanto anda, e tudo leva a crer que 

caminhamos para o caos da sustentabilidade a médio prazo. 

A cidade quer ser turística, mas ao mesmo tempo quer ser uma 

New York ou uma Dubai com seus aranha céus ... Não 

combina! Para tudo há um limite, sinceramente se as coisas 

avançarem na construção civil como tem avançado nos 

últimos tempos eu não sei o que vai ser de BALNEÁRIO 

CAMBORIU daqui a há 20 anos... (ou até bem menos). Acho 

que faltam às autoridades constituídas “tiraram o salto alto” 

e repensar a Cidade, (se bem que já é tarde), mas pelo menos 

diminuir os abusos que estão sendo praticados na construção 

civil da cidade. A bucólica outrora “praia de Camboriú” foi 

transformada assustadoramente nos últimos 40 anos e a alta 

temporada que cada vez se alonga mais tem deixado o 

trânsito caótico e a qualidade da balneabilidade da praia 

Central seriamente comprometida devido a várias 

consequências de anos e anos de despejo de dejetos no mar. 

A Cidade se vangloria de possuir duas praias com o selo azul 

de ecologia (Bandeira Azul). Oras essas praias se localizam 
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no litoral agreste do município e a qualidade de conservação 

do meio ambiente deveria ser motivo de nenhum selo pois o 

cuidado com esse litoral agreste é o mínimo que o 

planejamento urbano poderia nos oferecer. Não podem as 

autoridades sentar nos louros destes selos das praias agrestes, 

mas sim lutar pela qualidade da balneabilidade da praia 

Central que possui 7km de mar calmo, mas atualmente muito 

poluído por consequências naturais de anos de despejos de 

resíduos no mar provenientes dos Rios que existem em cada 

ponta da praia. Infelizmente faltou planejamento na cidade 

e a ganância imobiliária e seu poder de barganha a 

comandam. 

 

No entanto, o sentimento de todas as pessoas é de amor pela cidade, 

e ao mesmo tempo, muita preocupação. Pode ser considerada humana e 

inteligente parcialmente, por tudo o que fora aqui exposto. Dentre as três 

cidades, Balneário Camboriú se destaca no quesito inteligência, por ser 

uma cidade dinâmica, inovadora, criativa, empreendedora, contudo, 

ambiciosa ao extremo. Humana porque propicia espaços públicos 

agradáveis e acessíveis a todas as pessoas, dispondo de conforto, 

segurança e bem-estar (considera-se a área central). No intuito de ilustrar 

a essência do sentimento dos entrevistados sobre a cidade de Balneário 

Camboriú, construiu-se uma única nuvem de TAGs. 

 
Figura 45 – Nuvem de TAGs sobre a cidade de Balneário Camboriú (SC). 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

A análise da cidade de Balneário Camboriú por parte da nuvem de 

TAGs, reflete um sentimento de completa satisfação e alegria em poder 

desfrutar desta cidade, apesar de todas as problemáticas citadas. Isso 

indica, mais uma vez, que as pessoas almejam o melhor para sua cidade e 

para as pessoas que lá vivem, e a preocupação com os problemas urbanos 
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é preponderante para quem realmente as ama, com destaque para as 

palavras Maravilhosa e Encantadora. 

 

10.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A CIDADE DE GUARATUBA – 

PARANÁ (BRASIL) 

 

Em Guaratuba, a população (grupos de entrevistados) se mostrou 

descontente e descrente com a atuação da gestão pública municipal, 

ressaltando que a situação em que a cidade se encontra provém de uma 

trajetória política histórica, ou seja, uma cidade com 242 anos de fundação 

ainda demonstra experiências contraproducentes e até, remotas 

considerando que a capital do estado do Paraná é exemplo notório e 

internacional em modelo de cidade inteligente (mobilidade e urbanismo). 

Percebeu-se que, uma bela cidade costeira vislumbrou na atividade 

turística sua potencialidade, mas infelizmente não se desenvolveu com 

profissionalismo e tem perdido, com o passar dos anos (séculos e 

décadas), sua memória e seu patrimônio histórico, justamente por não 

haver políticas públicas e incentivos à preservação e valorização da 

memória local. A cidade de Guaratuba ainda é uma cidade de veraneio, 

ou seja, se prepara apenas para a “temporada de verão” (o que condiz a 

aproximadamente 45 a 65 dias) e, segundo depoimentos, conta com a 

maioria de sua estrutura de verão vinculada ao governo do Estado.  

Os bairros periféricos da cidade, e muitas vias arteriais, são 

precários em infraestrutura urbana básica, como calçamento de ruas, 

ausência de meio-fio, saneamento básico, valas abertas com lixo aparente 

e forte odor, sinalização, e mata espessa invadindo casas e calçadas. 

Quando observado elementos urbanísticos tidos como ‘habituais’ e 

‘mantidos periodicamente’ nas cidades, (toma-se como exemplo 

Balneário Camboriú), como ciclovias contínuas e compartilhadas, piso 

tátil de alerta e rebaixamento de calçadas para pessoas com necessidades 

especiais, qualificação da pavimentação asfáltica, nivelamento de 

calçadas, micro e macrodrenagem do solo, entre outros aspectos, a cidade 

de Guaratuba está abaixo do nível de tolerância, considerando seu 

perímetro urbano (permitido ao uso e ocupação do solo/terra) e, a própria 

idade de uma cidade histórica e, “turística”. 

Sob a ótica de seus moradores (residentes permanentes), a cidade 
de Guaratuba é considerada humana, analisado o senso de vizinhança a 

que uma cidade pequena propicia pelo acolhimento e laços de amizade, 

conexão entre as pessoas e também, a seus atrativos ‘naturais’, com 

relevante valorização por seus habitantes, denotando qualidade de vida. 

Quanto a ser inteligente, cem por cento dos entrevistados manifestou 
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indignação sobre a carência no desenvolvimento da cidade, inclusive, 

afirmando que ela não se desenvolveu devido a influência política 

(reconhecida por muitos como atrelada a um sistema de “coronelismo”), 

onde o poder político permanece sempre concentrado na mesma família. 

Além disso, outras questões foram citadas como impasse ao 

desenvolvimento de Guaratuba, como o acesso à cidade (via contorno de 

Garuva), ausência de identidade, infraestrutura deficiente. Em síntese, a 

cidade de Guaratuba não demonstra inteligência, a não ser pela sua 

preservação ambiental.  

No intuito de ilustrar a essência do sentimento dos entrevistados 

sobre a cidade de Guaratuba, construiu-se uma única nuvem de TAGs. 

 
Figura 46 – Nuvem de TAGs sobre a cidade de Guaratuba (PR). 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

A nuvem referente a cidade de Guaratuba “aparece” menor que as 

demais devido ao número de entrevistados (que é o mesmo número de 

palavras citadas). É notório como seus residentes e visitantes a 

reconhecem como uma cidade bela pela natureza e próspera por ainda não 

ter o desenvolvimento almejado / esperado por eles. Palavras como 

descaso e inexplorada denotam esta percepção.  

 

10.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DAS CIDADES 

COSTEIRAS TURÍSTICAS INVESTIGADAS 

 

No decorrer da pesquisa empírica, na interação com as pessoas 

(entrevistadas) das três cidades, percebeu-se, de forma relevante, a 

diferença de grau do intelecto da população de cada município. 

Independente do nível educacional e socioeconômico do entrevistado, a 

análise neste sentido se faz em relação à sociedade específica de cada uma 

das três cidades, no tocante à sua ‘visão de mundo’.  
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Em Torres (RS), por exemplo, a população participante da 

pesquisa se mostrou muito preocupada com a degradação ambiental 

(morros, dunas, costões e falésias) pela aceleração da construção civil. 

Percebeu-se que as associações de classe existentes aparentam serem 

ativas ou mesmo ouvidas quando há algum tipo de intervenção no meio 

natural da cidade. A Instituição de Ensino Superior (IES) local, porém, se 

mostrou indiferente ao desenvolvimento da urbe, uma vez que um dos 

compromissos de uma IES é contribuir para o avanço do conhecimento e 

desenvolvimento do capital intelectual da sociedade, por meio de 

parcerias, atividades de extensão e pesquisa científica. Isso não ficou 

evidente, muito pelo contrário. A sociedade, de modo geral, aparenta estar 

acomodada ou ‘alienada’ pois, de certo modo, não contribui para o 

desenvolvimento sustentável integral do município como uma cidade 

eminentemente turística (ou com potencial para se tornar). Em síntese, 

percebeu-se que Torres (RS) retrata uma cidade com potencialidades 

relevantes para se tornar uma cidade costeira turística mais humana e 

realmente inteligente, haja vista seu diagnóstico em relação a esta 

pesquisa de Tese. Contudo, é preciso um “acordar” por parte de todos os 

atores relevantes, mas, em especial, da gestão pública, em diferentes 

esferas de atuação do executivo municipal, que tem o dever de gerenciar 

uma cidade com tais características, seguindo exemplos bem-sucedidos 

(as reconhecidas boas práticas). No estado do Rio Grande do Sul, cabe 

ressaltar a cidade de Gramado como o exemplo citado pela maioria dos 

entrevistados como cidade criativa, e que é conhecida em todo o país 

como modelo de turismo de excelência. 

Em Balneário Camboriú, constatou-se, por parte de uma maioria 

dos entrevistados, que a cidade corre perigo iminente devido ao 

adensamento de prédios e, por consequência, populacional. A cidade 

apresenta muitos atributos para ser considerada humana e inteligente, o 

único fator adverso foi o modelo de construção urbana a que o município 

adotou e não cessa. Apesar de ser considerada e reconhecida como uma 

cidade agradável, bem localizada, bem cuidada, e com inúmeros atributos 

qualitativos, a poluição dos recursos naturais (como rios e praias) e outras 

advindas do adensamento, como a mobilidade e a incapacidade de suporte 

de infraestrutura básica é latente, quando não evidente (exemplo: Canal 

do Rio Marambaia). A cidade tem um potencial relevante em 
conhecimento, devido às IESs instaladas na urbe, como na diversidade de 

pessoas que visitam, trabalham, investem e circulam pela cidade. A 

questão social, por sua vez, chega a ser contraditória, pois abrange 

espaços públicos e atividades para todas as faixas etárias (com destaque 

para jovens e idosos), no entanto, aspectos como segregação social, 
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gentrificação e suicídio foram identificados na pesquisa como 

significativos e propensos a alerta para a gestão pública. Por isso, a visão 

humana da cidade é percebida por parte dos entrevistados e não, pela 

maioria. 

Guaratuba é muito semelhante a Torres, em suas características de 

qualificação urbana, turística e histórica. A população aparenta ser 

demasiadamente acomodada (interiorana) e a cidade não é considerada 

turística, mas sim de veraneio. A IES sediada em Guaratuba (ISEPE) foi 

referenciada como uma alavanca no processo de melhoria na prestação de 

serviços e na formação da população local. Muitas delas se deslocam para 

as cidades próximas a fim de cursarem uma Universidade, mas são 

minoria, por isso, a IES local propiciou (e vem propiciando) um 

diferencial importante para a cidade e sua população. Notadamente, a 

cidade de Guaratuba é muito importante em relação a conservação da 

biodiversidade e do ecossistema (Mata Atlântica e Serra Geral), pois está 

geograficamente localizada dentro de uma APA, com 65,61% de seu 

território e, apresenta apenas 8% de área antropizada.  Um dos pontos 

limitantes identificados na pesquisa fora a centralização do poder político, 

o que acaba intervindo de forma negativa no município. Segundo 

depoimentos, Guaratuba é uma cidade estagnada e sem perspectivas de 

desenvolvimento devido à política vinculada a capital do Estado 

(Curitiba) e, semelhante ao sistema de coronelismo. 

Ficou evidente na investigação das cidades, a manipulação de 

algumas das audiências públicas em favor de interesses específicos da 

gestão pública ou de minorias empresariais. Sabe-se que as audiências 

públicas constituem o canal para a participação cidadã (presente no 

Estatuto da Cidade e no Plano Diretor), porém ficou claro na pesquisa 

que, em sua maioria ela é apenas uma formalidade regimentada e não um 

instrumento de decisão da coletividade, o que gera para os residentes 

permanentes, indignação e impotência frente aos interesses que destoam 

da coletividade, inclusive das pessoas com menor nível de instrução.  

Outro fato marcante nas cidades se deu em relação aos bairros 

periféricos. Em inúmeros depoimentos, as pessoas se mostraram 

preocupadas e até angustiadas ao pensarem na baixa qualidade de vida de 

seus concidadãos. É notória a negligência do executivo municipal em 

relação à qualificação de infraestrutura básica nos bairros mais carentes. 
Consideração, preocupação e empatia são os ingredientes mais 

importantes da dimensão humana no contexto da urbe, como afirma Ghel 

(2013). As cidades turísticas investem massivamente na infraestrutura 

urbana e estética da área central e da orla marítima, haja vista serem estes 

os locais de encontro dos visitantes/turistas e principais residentes, além 
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de constituir o local predominante da oferta turística. Todavia, não é 

pensado (ou é esquecido) que a grande massa de trabalhadores da 

construção civil e, aqueles que compõe a oferta turística de uma cidade 

turística, residem, em sua maioria, nas áreas periféricas, devido ao custo 

de vida e sua capacidade de recursos. Em síntese, os bairros periféricos 

mais vulneráveis são meramente esquecidos, enquanto a orla marítima 

denota um cenário de capricho e aguardo dos espectadores para a 

temporada de verão. Gehl (2013, p. 227) afirma veementemente que o 

principal investimento em uma cidade deveria ser a demonstração de 

respeito e preocupação em relação à incorporação humana em todas as 

formas de projetos urbanos. Com poucos recursos, pode-se garantir a 

implantação de melhorias significativas nas condições de vida, saúde, 

educação, mobilidade, segurança, e principalmente dignidade para seus 

habitantes, trazendo-lhes sentimento de pertencimento e felicidade, por 

meio dos espaços públicos. 

No tocante ao desenvolvimento do turismo como atividade 

econômica nas cidades, percebeu-se amadorismo, ausência de 

profissionalismo e também inércia por parte da “cidade”, em Torres (RS) 

e Guaratuba (PR), que ainda sofrem demasiadamente com os efeitos da 

sazonalidade. Ambas as cidades detêm de uma natureza exuberante e 

áreas ambientais muito preservadas (APPs e APAs), com potencial para 

exploração do turismo ecológico, científico e sustentável; todavia, parece-

lhes que o turismo é visto apenas como litorâneo e tipificado para 

veranistas, o que impede um desenvolvimento qualificado para seus 

residentes, empresários, visitantes e para a cidade em um contexto geral. 

Um exemplo a ser citado é a existência do Conselho Municipal de 

Turismo (COMTUR) (nas três cidades) como uma instância de 

planejamento participativo, cujo objetivo é orientar e definir estratégias e 

ações para o turismo local. No entanto, o COMTUR como órgão 

consultivo, aparenta estar inerte às ações de turismo, que são, e que podem 

ser desenvolvidas nas cidades. A “falta de vontade política” foi uma 

resposta unânime ao questionar o porquê da ‘inércia’ e ausência de 

incentivos/empreendedorismo nas cidades. Em síntese, chega-se à mesma 

conclusão para as audiências públicas, segundo o discurso coletivo dos 

entrevistados.  

De modo geral, percebeu-se que as principais praias das três 
cidades (as urbanas e mais adensadas) estão com alto índice de poluição 

(balneabilidade do mar) devido a contaminação de suas águas pelo 

despejo de esgoto doméstico (clandestino/ irregular de casas e / ou 

edifícios), com especial destaque para a Praia Central de Balneário 

Camboriú (Rio Camboriú e Canal do Rio Marambaia). Além desse 
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problema (de grande relevância), o excesso de pessoas que frequentam a 

cidade nos meses que compõem a “estação de veraneio” não tem sido 

suportada pela infraestrutura básica urbana, mobilidade e até mesmo 

civilidade. A verticalização da orla da cidade de Balneário Camboriú se 

mostrou, por diferentes aspectos, ser um modelo de urbanização exaurido, 

uma vez que aconteceu sem planejamento e tomou uma direção 

especulativa e econômica sem precedentes. Ainda que seja considerada 

uma cidade inovadora, humana e opulenta, os recursos naturais não 

conseguem mais responder a tamanha densidade de concreto e de pessoas, 

o que acaba trazendo sérios problemas de saúde à população. Balneário 

Camboriú é uma cidade que, se não for cuidadosamente (re) pensada 

poderá entrar em colapso em tempo recorde (pelos diversos motivos já 

expostos). Como já exposto, nenhuma das cidades atende ao item 11 dos 

ODS da Agenda 2030 da ONU e, parecem não seguir suas diretrizes até 

o tempo acordado pela Organização.  

No tocante à análise dos dados da pesquisa, por meio dos DSCs, 

mais uma questão veio à tona enquanto transversalidade ao tema da Tese, 

que será tema para futuras pesquisas. – O turismo pode ser a causa ou, 

contribuir de alguma forma para a segregação138 social e espacial dos 

autóctones das cidades costeiras turísticas?   

Finalmente, construiu-se uma nuvem de TAGs para ilustrar o 

sentimento de todos os participantes da pesquisa, ou seja, a reflexão 

acerca dos assuntos discutidos e o sentimento pelo qual sentem pela 

cidade. São as palavras apontadas pelos 101 entrevistados. (Figura 47). 

 
  

                                                 
138 Segregação é o terceiro fator básico de diferenciação da sociedade, vinculado 

à tendência à concentração espacial de grupos étnicos diferentes, resultado do 

processo de complexificação social. (CORRÊA, 2018, p.39) 
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Figura 47 – Nuvem de TAGs sobre as três cidades analisadas na pesquisa. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Notou-se que, apesar das análises críticas e reflexivas dos 

entrevistados acerca de suas respectivas cidades, praticamente todos 

reconhecem-nas como sua casa (Casa Comum), com adjetivos que 

demonstram “carinho”, “afeição” e o sentimento de pertencimento, com 

destaque evidente para a palavra “MARAVILHOSA”. 

 

10.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Uma das limitações da pesquisa consistiu na complexidade do 

tema acerca do objetivo proposto para esta Tese. O tempo dispendido para 

a pesquisa empírica e posterior análise dos dados fora insuficiente 

mediante ao anteriormente planejado. Isso ocorreu devido à 

complexidade e nível de encadeamento de temas transversais no contexto 

da investigação sobre cidades costeiras turísticas, uma vez que, ao 

adentrar em um assunto específico ou, ao entrevistar um determinado 

indivíduo, surgiam cada vez mais assuntos e indicações de pessoas a 

serem entrevistadas para o desenrolar da pesquisa, a fim de alcançar um 

aprofundamento mínimo para a compreensão do todo (da cidade). Poder-

se-ia ter optado pela “superficialidade” em apenas ‘citar’ os assuntos, 

todavia, temas inerentes aos espaços públicos foram surgindo, 

informações, projetos realizados e, uma série de dados que, na sua 

totalidade – ou na intenção do pesquisador, não foram possíveis dar 

continuidade como se gostaria, porém, aprofundou-se à medida do 

possível.  

Foi necessário colocar um ponto final em cada cidade - 

literalmente. Isso não indica, por sua vez, que a pesquisa tenha ficado 
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deficiente de informações do campo, mas caso houvesse mais tempo, 

poder-se-ia adentrar cada vez mais em temas específicos nas respectivas 

cidades. Por outro lado, como já mencionado, tal curiosidade gera 

subsídios para dar continuidade à investigação após a conclusão da Tese, 

que como tema de pesquisa qualitativo, é praticamente inconcludente, ou 

seja, sempre haverá novas interfaces e interações no campo, uma vez que 

uma cidade constitui um sistema social orgânico em constante mutação.  

Além da limitação citada, a coleta e análise de dados visuais 

(fotografias) dos espaços públicos das cidades, planejado como método 

suplementar de pesquisa, foi realizada em parte, porém não fora possível 

inserir tal conteúdo na Tese, por dois motivos: tempo limitante para as 

análises das fotos junto aos depoimentos e, a extensão a que o trabalho 

tomaria (textualmente e quantidade excessiva de laudas). Portanto, as 

fotos foram registradas nas três cidades durante a vivência no campo, 

porém, não foram apresentadas na Tese. Elas serão apresentadas nos 

artigos derivados desta Tese, onde couber apresentá-las com a função de 

‘cotejamento’, a que se almejou fazer aqui. Dada esta justificativa, julgou-

se não excluir a adoção do método “coleta de dados visuais” do 

planejamento metodológico da Tese, mas sim explicar o porquê de as 

fotografias não estarem aqui inseridas. 

 

10.6 RESULTADOS FUTUROS ALMEJADOS 

 

Os resultados da pesquisa, proveniente de todos os métodos e 

técnicas empregadas nesta investigação atingiram o objetivo geral. De 

toda forma, com a possibilidade de implementação do framework 
HUGEP, busca-se promover uma gestão humanizada e sustentável dos 

espaços públicos - não somente das cidades costeiras turísticas, mas de 

qualquer cidade que se encaixe nessa proposta. Tal gerenciamento 

(planejamento e implementação de ações) deve ser construído sob o olhar 

do observador e daqueles que desfrutam diariamente dos espaços 

públicos, ou seja, da comunidade local.  

Isso imprime fornecer aos governos municipais, pesquisadores, 

formuladores de políticas e público em geral, informação confiável e 

atualizada sobre os aspectos demonstrados nesta Tese para a melhoria da 

qualidade de vida nas cidades. Inclusive, com propostas de ações pontuais 
dentro de cada domínio (Economia, Governança, Meio Ambiente, 

Pessoas, Mobilidade, Vida e Segurança Inteligentes), que por sua vez, 

devem ser atualizadas e inovadas constantemente, como um plano 

orgânico de gerenciamento sustentável dos espaços públicos.  
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Pretende-se publicar avaliações (oriundas das percepções) sobre os 

espaços públicos de deslocamento e permanência; apontar os principais 

fatores de intervenções e, fornecer um guia para a tomada de decisões, 

especialmente na formulação de políticas públicas sob o contexto outrora 

apresentado nesta pesquisa, em um escopo multidisciplinar. No tocante a 

esta Tese como documento científico, os seguintes resultados são 

almejados e factíveis: 

 

• Publicação de um ensaio teórico intitulado: “Perspectiva 

Integral da Sustentabilidade”, construído por meio da 

compilação e decodificação do conhecimento científico 

publicado e sintetizado nesta Tese. Este texto é de fundamental 

relevância para a reflexão sobre a ressignificação da 

sustentabilidade no século XXI, tendo como essência a 

dimensão humana, bem como pressuposto para o 

desenvolvimento de outras pesquisas. Logo, sua publicação 

será um resultado teórico peculiar do estudo. 

 

• Framework HUGEP: consiste em um modelo para facilitar o 

planejamento e gestão dos espaços públicos das cidades, por 

meio de um conjunto de informações derivadas do Modelo 

European Smart Cities; do Ensaio Teórico “Perspectiva 

Integral da Sustentabilidade” e também; do diagnóstico das 

cidades costeiras turísticas selecionadas como referência para 

esta pesquisa. Logo, almeja-se que este seja realmente 

implementado pelos gestores públicos. 

 

• Estruturação pragmática do Framework HUGEP139: 

consiste na formatação do sistema de informações que levará o 

gestor e equipes a implementar ou implantar ações, estruturas 

ou outras formas de melhorias para a sustentabilidade das 

cidades, com predominância para seus espaços públicos. Esta 

formatação está prevista em: estratégias, diretrizes e propostas 

de ação (com seus desdobramentos específicos). Cabe ressaltar 

novamente que este framework é sistêmico e dinâmico, ou seja, 

deve ser permanentemente atualizado e inovado pela gestão 
pública e sociedade civil organizada.  

 

                                                 
139 Informações apresentadas e detalhadas no Capítulo 7. 
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10.7 RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

As recomendações para uma tese de doutorado são inúmeras, 

principalmente quando o assunto investigativo é resultante de um campo 

multidisciplinar e transdisciplinar como configura esta Tese. No decorrer 

da pesquisa teórica e posteriormente empírica, percebeu-se nitidamente 

uma gama de propostas, ações e melhorias passíveis e factíveis de 

desenvolvimento e implementação em cidades costeiras e turísticas. 

 Os esforços nem sempre requerem tecnologia, recursos 

financeiros e logísticos de alta intensidade, mas sim, informação e 

conhecimento técnico, mudanças de comportamento da própria 

sociedade, vontade política da gestão pública (executivo municipal), 

consciência individual e coletiva, coragem na tomada de decisões e uma 

percepção mais ampliada acerca do conceito de cidade para pessoas, 

cidade a nível dos olhos, que como um sistema complexo e orgânico, 

merece uma gestão eficiente, responsável, comprometida, imparcial, co-

partícipe, visando, sobretudo, o bem-estar e a dignidade de todos os 

cidadãos. Dado este contexto, recomenda-se a inclusão dos domínios 

‘Segurança Inteligente’ e ‘Educação Inteligente’ no atual modelo 

conceitual de Rudolf Giffinger – The European Smart Cities Model.  
A proposição do domínio Segurança Inteligente, muito embora seu 

arquétipo esteja contido no domínio Lugar / Vida Inteligente, reitera-se 

a relevância de sua afirmação e consagração de forma independente para 

a segurança individual e coletiva dos habitantes de uma cidade. Isso foi 

demonstrado na pesquisa empírica por diferentes vieses, a exemplo do 

número de pessoas optando por residir em condomínios fechados cujo 

motivo é a segurança familiar – confirmado por Bauman (2012) e Jacobs 

(2011). Outros motivos também podem ser citados, como a forte presença 

do tráfico de drogas e dos crimes urbanos de toda natureza, 

principalmente em cidades turísticas, onde há a característica de 

imigração temporária de pessoas para trabalhar no segmento de serviços, 

em estações de turismo. Além desses, percebeu-se que em parte dos 

espaços públicos analisados, como a orla marítima, as pessoas sentem-se 

receosas ao permanecer no local, ou mesmo ao caminhar pela orla a partir 

de determinado horário (ao anoitecer), por perceberem a nítida presença 

de andarilhos ou mesmo pessoas aparentemente ‘suspeitas’. Jacobs 
(2011) recomenda que é inútil tentar esquivar-se da questão da 

insegurança urbana, tentando tornar mais seguros outros elementos da 

cidade, como pátios internos ou áreas de recreação cercadas, pois 

nenhuma pessoa normal pode passar a vida numa redoma, e aí se incluem 

as crianças e os idosos, todos precisam usar as ruas. As pessoas não 
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querem mais isso, querem liberdade! Para Jacobs (2011, p. 37), é preciso 

assegurar que haja olhos atentos voltados para esses espaços públicos das 

ruas e da orla, o maior tempo possível. E isso é plausível, segundo a 

autora, por meio da presença constante de pessoas nas ruas, circulando e 

usufruindo de bares, restaurantes, comércio variado, etc. Os melhores 

olhos das ruas e das cidades são os olhos das próprias pessoas.  

A proposição do domínio Educação140 Inteligente, da mesma 

forma, está contido no domínio Pessoas Inteligentes, todavia, do modo 

como o modelo de Giffinger (2004 et. al; 2014 et al.) fora construído, para 

indicadores de cidades europeias, identificou-se que, ao propor estratégias 

e diretrizes por meio de um framework, é necessário observar que nem 

todas as cidades apresentam índices de escolaridade, intelectualidade, 

capital social e intelectual relevantes, como os países desenvolvidos, a 

exemplo da Alemanha e Finlândia. É preciso ter essa clareza e 

sensibilidade acerca da realidade dos países e cidades mais vulneráveis 

em conhecimento (aquelas ainda em desenvolvimento). Por isso, 

novamente ao analisar os anseios dos atores relevantes por meio das 

entrevistas nas cidades investigadas, a questão da educação de base, 

concomitante aos valores morais, éticos, cívicos, cordiais, formam o 

alicerce para uma cidade humana e sustentável. Isso, sem a supremacia 

em pensar numa cidade de intelectuais, artistas, cientistas (notadamente 

como os países de primeiro mundo), mas, minimamente pessoas 

conscientes sobre empatia, cuidado com o meio ambiente, educação no 

trânsito, civilidade, etc. Premissas essas que, ao analisar a “sociedade” de 

uma cidade desenvolvida, percebe-se que esta já ultrapassou tais 

habilidades, justamente porque são básicas e elementares, intrínsecas aos 

seus cidadãos. Muitas das cidades ainda carecem de educação de base 

(com qualidade), professores e estruturas físicas compatíveis à uma 

cidade inteligente (ou que almeja se tornar). Para atingirmos o domínio 

‘Pessoas Inteligentes’, anteriormente é preciso ter condições 

educacionais para isso, já que o processo de desenvolvimento humano, 

                                                 
140 A educação (civilidade, empatia, tato, altruísmo, cultura, informação e 

conhecimento), foi a questão mais evidenciada e a mais ressaltada por todos os 

entrevistados, como praticamente o único meio de mudar a mente (psique) e o 

comportamento das pessoas, para todas as questões elencadas na pesquisa. Se 

não houver educação massiva de qualidade para todos, nada mais será 

alcançado com  

eficiência, e a sustentabilidade “continuará” sendo uma utopia, ao menos no 

Brasil.  
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social, intelectual, criativo e inovador precisa ser disseminado para todas 

as cidades do mundo, e não somente para as mais “inteligentes” ou, mais 

desenvolvidas. A inclusão social neste contexto toma a frente em conciliar 

conhecimento, educação, humanização, sustentabilidade e inteligência da 

urbe. Além de manifestar-se como um processo em permanente 

construção, antes de tudo, é uma questão cultural que pode (e deve) ser 

aprimorada pela governança. 

Compreende-se assim, que a segurança e a educação merecem ser 

evidenciadas como domínios independentes, a fim de que possam ser 

trabalhados concomitantemente aos demais domínios do modelo como 

uma política pública co-partícipe HUGEP. Para ilustrar esta sugestão, na 

Figura 48 do modelo original de Giffinger et al. (2007) foram inseridos, 

na cor laranja, os domínios ‘Segurança Inteligente’ e ‘Educação 

Inteligente’, com suas propostas de definição, a seguir: 

 
Figura 48 – Proposta de adaptação do modelo original European Smart Cities. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Giffinger et al., 2007; 2014.  

 

Os domínios ‘Segurança Inteligente’ e ‘Educação Inteligente’ 
apresentam as seguintes definições para integrarem-se ao European 

Smart Cities Model, como sendo o sétimo e oitavo domínios para 

conclamar uma cidade em humana e inteligente. Esta proposição pode, 

inclusive, ser pensada e/ou adaptada para cidades que carecem de tais 

características, como fora identificado na pesquisa em cidades costeiras 

turísticas sul brasileiras. 
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Segurança inteligente: compreende vários fatores relacionados à 

segurança dos cidadãos (residentes e visitantes) da cidade. Inclui 

policiamento ostensivo nos espaços públicos de permanência e de 

deslocamento, câmeras de monitoramento interligadas a um sistema de 

inteligência da Polícia Militar, integração com o corpo de bombeiros, 

aparatos de apoio aos policiais como viaturas (táticas, de combate e 

administrativas) em ótimo estado de conservação, incluindo lanchas e 

helicópteros para possíveis resgates em áreas como rios, lagoas, mar 

aberto, e mata fechada (florestas urbanas ou parques ambientais). A 

segurança inteligente deve coibir vandalismo e pichação em patrimônios 

históricos, culturais e ambientais (Lei no 9.605/1998, artigo 65 – Lei dos 

crimes ambientais), tráfico de drogas, especialmente em bairros 

vulneráveis socialmente e, a circulação de indivíduos “suspeitos” pelas 

ruas.  As pessoas precisam se sentir seguras o tempo todo ao transitar 

ininterruptamente e livremente pelas ruas e espaços da cidade. A 

segurança também está atrelada à acessibilidade urbana, manutenção de 

ruas, passeios, calçadas e meio fio em pleno estado de manutenção 

pública. O contato público e a segurança nas ruas, juntos, tem relação 

direta com o mais grave problema social: segregação e discriminação 

racial (JACOBS, 2011). Os olhos das ruas são os olhos das pessoas diz 

Jacobs (2011), pois uma rua movimentada consegue garantir a segurança 

e uma rua deserta, não, e as pessoas são fundamentais para uma cidade 

viva, saudável e sustentável. 

 

Educação inteligente: consiste na formação de base a todas as pessoas, 

desde a apreensão de valores fundamentais para uma convivência pacífica 

como altruísmo, empatia, compaixão, presteza, autenticidade, boa 

vontade, ética e moral, como conhecimentos básicos que sejam capazes 

de construir a habilidade de discernimento na mente das pessoas, sobre o 

que é bom e ruim para sua cidade e seus concidadãos. É uma questão de 

civilidade, educação de base, cívica e tolerância. Não diferencia classe 

social ou intelectual, e nem tem a ver com produção de conhecimento, 

mas sim com boas condutas de convivência e consciência acerca dos 

problemas urbanos, humanos e ambientes existentes nas cidades 

atualmente. 

 

Uma sugestão aos pesquisadores brasileiros, é estudar as cidades 

brasileiras em sua essência, e com profundidade, propondo pesquisas 

propositivas, e não apenas cases, ou diagnósticos. Naturalmente, para se 

propor algo, é evidente a necessidade de estudar o fenômeno, mas no 

tocante à gestão sustentável e humana das cidades, as proposições acabam 
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por facilitar a sua governança, uma vez que podem ser aplicadas ações 

localmente, propostas por especialistas. Esta sugestão deriva do fato de 

que, muitas pesquisas são desenvolvidas em cidades ícones em 

inteligência, mas, novamente reiterando nesta Tese, as cidades com 

menor grau de conhecimento são as que mais precisam de apoio técnico, 

científico e institucional. Elas precisam do olhar atento do observador, do 

morador e do cientista! 

No campo do turismo, especialmente, muitas cidades com 

relevante potencial histórico e ambiental (ecológico e paisagístico) devem 

ser “acordadas”, para este segmento, que se bem trabalhadas, somente traz 

benefícios à cidade e a seus habitantes. Exemplos notórios, apenas para 

citar, podem ser ressaltados como Paraty (RJ) e Gramado (RS).  

Esforços em pesquisa científica devem ser realmente aplicados no 

lócus, buscando experiências exitosas e bem sucedidas de outras 

realidades, mas que realmente possam ser consideradas modelos para uma 

mudança de comportamento da ‘cidade investigada’ e de seus habitantes. 

A interação e integração dos domínios do European Smart Cities Model, 

com a adesão da ‘Educação e Segurança’ Inteligentes, em uma proposta 

de adaptação para o Brasil, tende a apoiar consubstancialmente a gestão 

das cidades costeiras e turísticas e, com isso, sua qualidade de vida em 

todos os domínios citados. Como exposto nos resultados da pesquisa de 

forma clarividente, as pessoas estão “gritando” para serem ouvidas, 

almejando que seus anseios e expectativas sejam valorizados, estudados 

e revelados a uma sociedade carente em conhecimento, como ainda é o 

Brasil.  

 

10.8 APRENDIZAGENS ADQUIRIDAS NO PROCESSO DE 

INVESTIGAÇÃO: REFLEXÕES E EXPERIÊNCIA VIVIDA 

 

Nesta seção, em especial, farei uso da primeira pessoa do singular 

para descrever as experiências pessoais derivadas do processo de 

investigação científica, mas principalmente, da pesquisa no campo 

(empírica). A pesquisa qualitativa e interpretativa propicia esta 

experiência ao pesquisador que, ao meu ponto de vista, é imensurável, 

quase inenarrável, e riquíssima de elementos sensoriais (condizentes aos 

cinco sentidos). Sua descrição é demonstrada na forma textual nomeada 
“Experiência Vivida”.  
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 - Experiência Vivida 

 

A amizade e a boa vontade do ser humano é um sentimento nobre 

e inestimável para desenvolver um trabalho de pesquisa interpretativa 

como esta Tese. Se não fossem os inúmeros contatos (oriundos das rede 

de apoio), por meio das relações sociais, seria impossível ter acesso às 

pessoas consideradas chave para fazerem parte do grupo de entrevistados, 

assim como às informações que, muitas vezes não são publicizadas, mas 

estão arquivadas em artefatos desconhecidos, ou mesmo, restritas ao 

conhecimento tácito dos indivíduos. Muitas pessoas não mediram 

esforços para apoiar a pesquisa (nas três cidades investigadas) como 

também, por parte de amigos e colegas da Universidade Federal de Santa 

Catarina - PPGEGC.  

Uma das maiores e mais relevantes experiências vividas durante o 

ano de 2018 – ano de pesquisa empírica, foi a viagem que realizei para a 

Itália propositalmente. Este país foi motivação de visita nesta fase de 

minha vida e, da pesquisa de Tese, devido à bibliografia de Jan Ghel sobre 

“Cidade para Pessoas”, cuja referência de cidade humana o autor faz à 

cidade de Veneza. Pude conhecer Veneza in loco entre outras cidades 

italianas que guardam em sua memória, reflexos das cidades medievais e 

uma quantidade significativa de praças que se mostram como elementos 

de referência para turistas de todo o mundo, durante o ano todo. Piazza 

Navona e Piazza del Popolo em Roma, Piazza San Marco em Veneza e 

suas vielas, são um exemplo. A partir desta experiência sensorial de ver, 

ouvir e sentir os espaços públicos italianos, pude refletir criticamente 

sobre os pontos elencados pelo autor em sua obra. 

No âmbito da pesquisa in loco, realizada nas cidades de análise, 

algumas experiências positivas e outras nem tanto são citadas, a seguir. 

No dia 09 de fevereiro de 2018, precisei me deslocar até o hospital da 

cidade de Torres – Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, devido a um 

ferimento na perna. Como turista, não conhecendo o hospital e nem seus 

acessos, fui surpreendida com condições deploráveis dos espaços de 

deslocamento - ruas, calçadas, obstáculos no meio das calçadas que 

circundam o hospital, além de lixeiras transbordando de lixo e caçambas 

de entulhos - injustificável para uma cidade turística, considerando 

sobretudo o período do ano  - estação de turismo de verão, e o espaço 
citado – acessos e entorno do hospital público municipal!  

Por outro lado, uma experiência positiva que merece ser citada foi 

a conexão entre pesquisador e entrevistados. A grande maioria das 

pessoas que participaram da pesquisa relataram-me ao seu término, como 

fora importante fazer reflexões que no seu dia a dia nunca as tinham feito 
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sobre a cidade e às questões inerentes indagadas. Para muitas, o exercício 

de responder ao roteiro de entrevista gerou aprendizagem, reflexões, 

novas percepções e muitas indagações pessoais. Algumas entrevistas que 

tiveram uma duração média de 45min a 1h 15min chegaram a perdurar 

até 3h, além de toda a apresentação que as antecedem. Percebi de forma 

notável o interesse e o desabafo das pessoas ao responderem as questões 

abertas, almejando que sua “voz” seja ouvida, para o bem da cidade e de 

seus concidadãos. A empatia também foi um fato marcante neste 

momento, ainda que muitas das pessoas aparentassem receio ao agendar 

a entrevista (atitude bastante compreensível, uma vez que eu estava 

adentrando em terreno ‘estranho’ e, elas (as pessoas) não me conheciam). 

Logo, o clima de desconfiança desapareceu no momento do encontro 

pessoal. Uma das entrevistadas - servidora efetiva da Secretaria do Meio 

Ambiente de Balneário Camboriú, em licença gestação com seu bebê de 

apenas 1 mês de vida, me recebeu em sua residência a ponto de contribuir 

com a pesquisa, participando da entrevista intercalando com a 

amamentação ao bebê.  

As experiências citadas demonstram como há pessoas atenciosas e 

que verdadeiramente compreendem a pesquisa científica como um bem 

de valor intangível e imensurável, com capacidade de mudanças na 

realidade social a que vivem. Outros entrevistados (para citar literalmente 

- três servidores públicos do município de Balneário Camboriú) 

ofereceram-se para acompanhar-me em visita in loco em muitos dos 

locais explanados na entrevista, como bairros periféricos, APA Costa 

Brava e conhecer o processo de desenvolvimento do projeto “Cidades 

Caminháveis, em desenvolvimento na cidade). Em Guaratuba, servidora 

efetiva do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) também se ofereceu e 

acompanhou-me em visita técnica pelas áreas de proteção ambiental e 

baía de Guaratuba. 

Outra experiência relevante foi a minha participação como 

Palestrante (com o tema central da Tese) em um evento realizado na 

cidade de Torres em 28 de agosto de 2018, intitulado “Geoparque em 

cena”. A palestra obteve uma excelente aceitação por parte do público 

presente, que fora composto por professores da rede municipal, 

representantes da gestão pública municipal e também da sociedade civil, 

como presidentes das associações de bairros, biólogos, advogados, 
acadêmicos, proprietários de empresas do trade turístico local. A 

repercussão da palestra foi percebida como positiva, inclusive contando 

com cumprimentos e convites de entidades ao final do evento, para 

compartilhar do referido conhecimento em outros momentos.  
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Ao término das entrevistas, período compreendido entre novembro 

de 2018 a fevereiro de 2019, ao reencontrar com algumas pessoas 

participantes da pesquisa, percebi a ansiedade delas em conhecer os 

resultados e quando seria possível ter acesso à Tese. Como é gratificante 

uma pesquisa científica poder tocar as pessoas, a ponto de ‘estarem 

literalmente na expectativa’ em conhecer seus resultados!!! Ouso aqui dar 

uma resposta a essa expectativa das pessoas. - A pesquisa abordou temas 

fundamentais de interesse do indivíduo – dignidade e bem-estar que, 

infelizmente está se perdendo pouco a pouco nas cidades e nas sociedades. 

Mesmo assim, há esperança de que, alguma solução possa ser colocada 

em prática em suas cidades. 

Bem..., muitas foram as experiências, experiências essas que 

nenhum livro ou curso poderiam conceder, como vivenciar e interagir 

com pessoas, interpretando suas mais sublimes percepções sobre as 

cidades (Nossa Casa Comum). Portanto, como é necessário colocar mais 

um ponto final, digo que as experiências adquiridas na concepção e 

desenvolvimento desta Tese serão... realmente, inesquecíveis!! E com 

muitas histórias para contar.... e muitos artigos para publicar! 

Por fim, cabe reiterar que os entrevistados das cidades de Torres 

(RS), Balneário Camboriú (SC) e Guaratuba (PR) foram demasiadamente 

acolhedores e reconhecedores da importância e relevância da pesquisa, 

oferecendo apoio com documentos, acompanhamento em visitas técnicas, 

envio de notícias, e toda uma gama de informações que pudessem agregar 

valor à pesquisa. Manifesto aqui meus sinceros agradecimentos a todos!! 

Além de todo conhecimento inerente à pesquisa de Tese, a ampliação da 

rede de contatos e as amizades concretizadas foram muitíssimo 

recompensadores neste processo, e especialmente durante o ano de 2018 

– que ficará marcada em minha vida profissional, por tanto aprendizado e 

novas incursões e percepções.  

 
“A palavra convence, o exemplo arrasta” 

 

“Só quem sabe o que deseja pode aprender algo” 

 

Confúcio (pensador e filósofo chinês) 
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GLOSSÁRIO 

 

Agenda 21 Brasileira: A Agenda 21 Brasileira é um processo e 

instrumento de planejamento participativo para o desenvolvimento 

sustentável e que tem como eixo central a sustentabilidade, 

compatibilizando a conservação ambiental, a justiça social e o 

crescimento econômico. O documento é resultado de uma vasta consulta 

à população brasileira, sendo construída a partir das diretrizes da Agenda 

21 global. O documento ‘Agenda 21 Brasileira’ foi concluído em 2002. 

 

Agenda 21 Global: A Organização das Nações Unidas – ONU realizou, 

no Rio de Janeiro, em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD). A CNUMAD é mais 

conhecida como Rio 92, referência à cidade que a abrigou, e também 

como “Cúpula da Terra” por ter mediado acordos entre os Chefes de 

Estado presentes. Foram 179 países participantes da Rio 92 que 

acordaram e assinaram a Agenda 21 Global, um programa de ação 

baseado num documento de 40 capítulos, que constitui a mais abrangente 

tentativa já realizada de promover, em escala planetária, um novo padrão 

de desenvolvimento, denominado “desenvolvimento sustentável”. O 

termo “Agenda 21” foi usado no sentido de intenções, desejo de mudança 

para esse novo modelo de desenvolvimento para o século XXI. A Agenda 

21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a 

construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, 

que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência 

econômica. 

 

Agenda 21 Local: A Agenda 21 Local é um instrumento de planejamento 

de políticas públicas que envolve tanto a sociedade civil e o governo em 

um processo amplo e participativo de consulta sobre os problemas 

ambientais, sociais e econômicos locais e o debate sobre soluções para 

esses problemas através da identificação e implementação de ações 

concretas que visem o desenvolvimento sustentável local. Os principais 

desafios da Agenda 21 Local consistem no planejamento voltado para a 

ação compartilhada, na construção de propostas pactuadas, voltadas para 

a elaboração de uma visão de futuro entre os diferentes atores envolvidos; 
condução de um processo contínuo e sustentável; descentralização e 

controle social e incorporação de uma visão multidisciplinar em todas as 

etapas do processo. 
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Altruísmo: Amor para com os outros. Esta virtude permite à pessoa gerar 

a paz ao seu entorno, partindo para a ação e agindo no ambiente em que 

se encontra. 

 

Antrópicos: Relativo à humanidade, à sociedade humana, à ação 

humana. Termo empregado para qualificar um dos setores do meio 

ambiente, o meio antrópico, compreendendo os fatores sociais, 

econômicos e culturais; um dos subsistemas do sistema ambiental, o 

subsistema antrópico. 

 

Área de Proteção Ambiental (APA): APA é a sigla que designa o nome 

de uma categoria de Unidade de Conservação federal – a Área de Proteção 

Ambiental. Essas áreas pertencem ao grupo de UCs de uso sustentável, 

em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, com atributos 

bióticos, abióticos, estéticos ou culturais importantes para a qualidade de 

vida e o bem-estar das populações humanas. As APAs têm como por 

objetivo proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Cabe ao Instituto Chico Mendes estabelecer as condições para pesquisa e 

visitação pelo público. Elas podem ser federais, estaduais ou municipais. 

E é provável que dentro das APAs, dependendo das 

condições geográficas do terreno, existam várias Áreas de Preservação 

Permanente (APP). É importante estar atento a todas essas definições. A 

obrigação de preservar as APPs é do proprietário do terreno, que inclusive 

deve recompor a vegetação original delas, caso tenham ocorrido 

alterações (ICMBIO, 2018).  

 

Área de Proteção Permanente (APP): As Áreas de Preservação 

Permanente foram instituídas pelo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 

de maio de 2012) e consistem em espaços territoriais legalmente 

protegidos, ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas 

ou privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa. 

Entre as diversas funções ou serviços ambientais prestados pelas APP em 

meio urbano, vale mencionar: 

 

• a proteção do solo prevenindo a ocorrência de desastres 
associados ao uso e ocupação inadequados de encostas e topos 

de morro; 

• a proteção dos corpos d'água, evitando enchentes, poluição 

das águas e assoreamento dos rios; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
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• a atenuação de desequilíbrios climáticos intra-urbanos, tais 

como o excesso de aridez, o desconforto térmico e ambiental 

e o efeito "ilha de calor". 

• a função ecológica de refúgio para a fauna e de corredores 

ecológicos que facilitam o fluxo gênico de fauna e flora, 

especialmente entre áreas verdes situadas no perímetro 

urbano e nas suas proximidades, 

• a manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, 

prevenindo contra inundações e enxurradas, colaborando com 

a recarga de aquíferos e evitando o comprometimento do 

abastecimento público de água em qualidade e em quantidade. 

 

A manutenção das APP em meio urbano possibilita a valorização 

da paisagem e do patrimônio natural e construído (de valor 

ecológico, histórico, cultural, paisagístico e turístico). Esses 

espaços exercem, do mesmo modo, funções sociais e educativas 

relacionadas com a oferta de campos esportivos, áreas de lazer e 

recreação, oportunidades de encontro, contato com os elementos 

da natureza e educação ambiental (voltada para a sua 

conservação), proporcionando uma maior qualidade de vida às 

populações urbanas, que representam 84,4% da população do 

país. Os efeitos indesejáveis do processo de urbanização sem 

planejamento, como a ocupação irregular e o uso indevido 

dessas áreas, tende a reduzi-las e degradá-las cada vez mais. 

Isso causa graves problemas nas cidades e exige um forte 

empenho no incremento e aperfeiçoamento de políticas 

ambientais urbanas voltadas à recuperação, manutenção, 

monitoramento e fiscalização das APP nas cidades. 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2018). 

   

Asno: Besta, burro, ensejo, estúpido, ignorante, imbecil, jeito, jumento, 

meio, ocasião, onagro, oportunidade, pretexto. 

 

Assoreamento: Obstrução do leito de um rio, canal, lago ou estuário por 

areia, terra, lama, pedras e outros, geralmente em consequência da erosão 

das margens e encostas próximas.  

 

Atores relevantes: Partes interessadas em situações em que há conflitos 

ou diferenças significativas de opinião, sejam de ordem econômica, 

ambiental ou cultural -, que pactos e consensos amplos não são possíveis 
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sem que se promova o diálogo entre os diferentes grupos de interesse e 

nomeia alguns dos atores considerados necessários para o consenso e, 

inclusive, para a construção do conhecimento social, ilimitado a barreiras 

de qualquer nível. São eles: trabalhadores e sindicatos, ONGs, 

empresários, comunidade científica e tecnológica, e, no tocante a este 

trabalho, os turistas. 

 

Audiência pública: Instrumento de participação popular que visa à 

decisão de determinado assunto de forma transparente e legítima. 

 

Balneário: Cidades litorâneas com predominância de segundas 

residências e pelo volume da população flutuante, com situações 

urbanísticas que não chegam a configurar uma concentração urbana 

complexa e completa. Cidades médias da zona costeira (notadamente nas 

regiões mais povoadas) abrigam segundas residências, atividades de 

veraneio como para férias, e, em pequena escala, a moradia fixa. 

 

Beleza cênica: Resultado visual e audível harmônico agradável formado 

pelo conjunto dos fatores naturais de um local ou paisagem, ou ainda, o 

resultado da representação cênica da natureza. 

 

Benchmarking: A busca das melhores práticas nas organizações que 

conduzem ao desempenho superior. É visto como um processo positivo e 

pró-ativo por meio do qual uma organização examina como outra realiza 

uma função específica, a fim de melhorar como realizar a mesma ou uma 

função semelhante.  

 

Bicicletário: É um estacionamento de bicicletas, em local visível, 

preferencialmente delimitado, com quantidade de vagas suficiente para a 

demanda, dotado de suportes que acomodem todos os tipos de bicicletas 

sem danificá-las e que possibilitem que as bicicletas sejam cadeadas no 

quadro. Bicicletário é um local fechado, com vigilância, onde há 

paraciclos. 

 

Capacidade de carga: Limite em que determinado ecossistema é capaz 

de suportar (ou manter) uma população ou populações, em nível de 
equilíbrio social e ambiental. 

 

Ciclofaixa: Esse tipo de separação não é físico. Na ciclofaixa, a separação 

é feita apenas com uma faixa pintada no chão, tendo no máximo “olhos 

de gato” ou “tartarugas”. Está é indicada para locais onde o trânsito é 
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calmo e é mais barata que a ciclovia, pois usa a própria estrutura da 

estrada.  

 

Ciclorrota: É uma das mais novas opções para os ciclistas. Ela consiste 

num caminho que pode ou não ser sinalizado, mas que represente uma 

determinada rota de melhor acesso ao destino onde o ciclista deseja ir. 

Não é nem uma faixa pintada no chão, nem um trecho da via separado 

para tal, embora parte ou toda a rota possa passar por ciclovias ou faixas. 

Enfim, todos esses são meios para propiciar maior segurança e 

comodidade aos ciclistas das metrópoles. 

 

Ciclovia: É um espaço separado fisicamente para o tráfego de bicicletas. 

É o modo mais seguro, porque há um isolamento impedindo o contato 

com os demais veículos. Essa separação pode ser através de meio fio, 

grade, muretas, blocos de concreto ou outros tipos de isolamento 

fixo. Esse tipo de segregação é encontrado em avenidas e vias expressas, 

pois protege o ciclista do rápido e intenso trânsito. 

 

Cidade:  Consiste em uma aglomeração humana localizada numa área 

geográfica circunscrita e que tem numerosas casas, próximas entre si, 

destinadas à moradia e/ou a atividades culturais, mercantis, industriais, 

financeiras e a outras não relacionadas com a exploração direta do solo; 

urbe. 

 

Cocriação: Consiste em uma forma de inovação que acontece quando 

colaboradores, fornecedores, e clientes associam-se com o negócio 

agregando valor, conteúdo, conhecimento e experiências. Em troca 

recebem os benefícios de sua contribuição, seja através do acesso a 

produtos customizados ou da promoção de suas ideias. 

 

Cognitivo: Aquisição de um conhecimento por meio da percepção. O 

conjunto dos processos mentais usados no pensamento e na percepção, 

também na classificação, reconhecimento e compreensão para o 

julgamento através do raciocínio para o aprendizado de determinados 

sistemas e soluções de problemas. Um processo de conhecimento, que 

tem como material a informação do meio em que vivemos e o que já está 
registrado na nossa memória. 

 

Compensação ambiental: A compensação ambiental é um instrumento 

de política pública que, intervindo junto aos agentes 

econômicos, proporciona a incorporação dos custos sociais e ambientais 
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da degradação gerada por determinados empreendimentos, em seus custos 

globais. A lei 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza, através de seu artigo 36, impõe ao 

empreendedor a obrigatoriedade de apoiar a implantação e manutenção 

de unidade de conservação do grupo de proteção integral, quando, durante 

o processo de licenciamento e com fundamento em EIA/RIMA, um 

empreendimento for considerado como de significativo  impacto 

ambiental. A compensação ambiental é, portanto, um importante 

mecanismo fortalecedor do SNUC. No âmbito do Instituto Chico Mendes, 

órgão responsável pela gestão das Unidades de Conservação federais, a 

competência quanto aos recursos de compensação ambiental está 

relacionada à sua execução, sejam eles advindos de processos de 

licenciamento federais, estaduais ou municipais. Após fixado o valor da 

compensação ambiental para um determinado empreendimento e definida 

a sua destinação pelo órgão licenciador, o empreendedor é notificado a 

firmar termo de compromisso com o Instituto Chico Mendes, visando ao 

cumprimento da condicionante. Esse procedimento foi regularizado 

através da IN 10/2014 do Instituto Chico Mendes. Devem ser obedecidas 

as ações prioritárias para aplicação dos recursos de compensação 

ambiental, descritas no Decreto 4340/02, quais sejam:  

 

Compensação social: É uma forma da sociedade favorecer as pessoas 

com deficiências agindo com mais tolerância e permitindo que tenham 

oportunidades de se tornarem pessoas produtivas e participativas. A 

compensação, na definição de Miguel Horvath Júnior, é "(...) o encontro 

de contas entre duas pessoas que sejam ao mesmo tempo credor e devedor 

uma da outra, de modo que os seus débitos e créditos se extingam 

reciprocamente". Conforme prevê o art. 368 do Código Civil, "se duas 

pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas 

obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". 

 

Constructos: São denominações abstratas, intencionais, construídas, 

inventadas, visando a referenciar os objetos teoricamente, relacioná-los a 

outros dados já observados e, possibilitar a operacionalização das 

mensurações necessárias. 

 
Conurbação: É um termo usado para designar um fenômeno urbano que 

acontece a partir da união de duas ou mais cidades/municípios, 

constituindo uma única malha urbana, como se fosse somente uma única 

cidade. 

 

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/o-que-somos/in_10_2014.pdf
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Criatividade: Deriva do latim creare, que indica a capacidade de criar, 

produzir ou inventar coisas novas. A criatividade não necessariamente 

significar criar alguma coisa do zero, muitas vezes significa inovar, ou 

seja, melhorar alguma coisa já existente, por isso criatividade e inovação 

são conceitos que “andam de mãos juntas”. 

 

Densificação (Adensamento): Fenômeno associado ao crescimento 

populacional das cidades, que resulta no uso intensivo do espaço urbano. 

Aglomeração de pessoas em um espaço pequeno. 

 

Depressão141: O termo depressão, na linguagem corrente, tem sido 

empregado para designar tanto um estado afetivo normal (a tristeza), 

quanto um sintoma, uma síndrome e uma (ou várias) doença (s). Enquanto 

sintoma, a depressão pode surgir nos mais variados quadros clínicos, entre 

os quais: transtorno de estresse pós-trau mático, demência, esquizofrenia, 

alcoolismo, doenças clínicas, etc. Pode ainda ocorrer como resposta a 

situações estressantes, ou a circunstâncias sociais e econômicas adversas. 

Enquanto síndrome, a depressão inclui não apenas alterações do humor 

(tristeza, irritabilidade, falta da capacidade de sentir prazer, apatia), mas 

também uma gama de outros aspectos, incluindo alterações cognitivas, 

psicomotoras e vegetativas (sono, apetite).  

 

Desmistificação: Romper com o mito, romper com o enigma acerca de 

algo. Significa também tirar do senso comum, desligar da ideologia, 

dissecar sem alienações. Refere-se ao ato de tornar nú algo camuflado, 

permitindo uma análise mais verossímel e mais próxima do real. 

 

Dialética: Dialética é um debate onde há ideias diferentes, onde um 

posicionamento é defendido e contradito logo depois. Para os gregos, 

dialética era separar fatos, dividir as ideias para poder debatê-las com 

mais clareza. Consiste em uma forma de filosofar que pretende chegar à 

verdade através da contraposição e reconciliação de contradições. A 

dialética propõe um método de pensamento que é baseado nas 

contradições entre a unidade e multiplicidade, o singular e o universal e o 

movimento da imobilidade. 

 

                                                 
141 DEL PORTO, José Alberto. Conceito e diagnóstico. Revista Brasileira de 

Psiquiatria, v. 21, p. 06-11, 1999. 
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Domínios: Supremacia em dirigir e governar as ações de outrem pela 

imposição da obediência; dominação, império. Pode ser compreendido 

também pela supremacia em detrimento de outro (indivíduo, coisa, etc.), 

inclusive, tratando-se de taxonomia no tocante às variáveis, constructos 

ou indicadores em pesquisas científicas.  

 

Ecologia profunda: Não separa os seres humanos do seu ambiente 

natural. Reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos e concebe 

os seres humanos apenas como um fio particular da teia da vida.  

 

Ecologia rasa: É antropocêntrica, centralizada nos seres humanos. 

Atribui-se valor apenas instrumental ou “de uso” à natureza. 

 

Elitizada: Elevar ao nível cultural ou de exigência da elite (classe mais 

nobre social ou intelectual). 

 

Empatia: Capacidade psicológica de se colocar no lugar de outra pessoa 

buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas 

circunstâncias. 

 

Equidade: Igualdade. Refere-se à igualdade social, o trato às pessoas 

com justiça social. Distribuição igualitária. 

 

Erosão: Processos de destruição das rochas e arraste dos solos realizados 

por agentes naturais, podendo ser: hídrica, eólica, marinha, glacial. 

 

Estudo de Impacto de vizinhança: O Estudo de Impacto de Vizinhança 

- EIV é um instrumento de planejamento e gestão urbana, instituído pelo 

Estatuto da Cidade (Lei Federal n° 10.257, de 2001). O EIV consiste, 

basicamente, num estudo detalhado dos impactos (efeitos positivos e 

negativos) que o empreendimento gera ao seu entorno, em razão de seu 

porte e/ou atividades que serão exercidas. Uma vez conhecidos os 

impactos, são traçadas as diretrizes que os atenuem, proporcionando 

melhores condições de habitabilidade, conforto e segurança à vizinhança. 

O EIV é, portanto, um procedimento prévio e obrigatório para se obter 

licenças ou autorizações para se construir, ampliar ou funcionar, para 
aqueles empreendimentos que a legislação determinar como obrigatório. 

O EIV deve contemplar todos os aspectos que o empreendimento gera na 

área onde será implantado e entorno, incluindo no estudo a análise e 

proposição de solução para: adensamento populacional; uso e a ocupação 

do solo; valorização imobiliária; áreas de interesse histórico, cultural, 
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paisagístico e ambiental; equipamentos urbanos, incluindo consumo de 

água e de energia elétrica, bem como geração de resíduos sólidos, líquidos 

e efluentes de drenagem de águas pluviais; equipamentos comunitários, 

como os de saúde e educação; sistema de circulação e transportes, 

incluindo, entre outros, tráfego gerado, acessibilidade, estacionamento, 

carga e descarga, embarque e desembarque; poluição visual, sonora, 

atmosférica e hídrica; vibração; periculosidade; geração de resíduos 

sólidos; riscos ambientais; impacto socioeconômico na população 

residente ou atuante no entorno, e; impactos sobre a fauna e flora. 

 

Fisiologia: Caracterização de atributos físicos. 

 

Framework: Quadro de referência ou modelo. Concebido a partir de uma 

representação gráfica que mostra como implementar a gestão do 

conhecimento em uma organização. Modelo ou representação mental. 

 

Gentrificação: Fenômeno que afeta uma região ou bairro pela alteração 

das dinâmicas da composição do local, tal como novos pontos comerciais 

ou construção de novos edifícios, valorizando a região e afetando a 

população de baixa renda local. Tal valorização é seguida de um aumento 

de custos de bens e serviços, dificultando a permanência de antigos 

moradores com renda insuficiente para sua manutenção no local e, cuja 

realidade foi alterada. Entende-se também a reestruturação de espaços 

urbanos residenciais e de comércio independentes com novos 

empreendimentos prediais e de grande comércio, ou seja, causando a 

substituição de pequenas lojas e antigas residências. Esses processos são 

criticados por alguns estudiosos do urbanismo e de planejamento urbano 

devido ao seu caráter excludente e privatizado. 

 

Humanístico: Qualidade atribuída ao desenvolvimento das capacidades 

relacionadas ao ser humano em toda a sua plenitude evolutiva. 

Corresponde ao grau de psiquismo onde o equilíbrio e a serenidade 

interiores prevalecem no ser. 

 

Implantação: Inserir, fixar em, estabelecer, introduzir, instalar. 

 
Implementação: Introduzir algum processo ou protocolo em um 

determinado local, provendo recursos suficientes para que esse processo 

ou protocolo possa ocorrer de modo satisfatório. 
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Inovação: Inovação é a exploração com sucesso de novas ideias. O ato 

de inovar é capaz de gerar vantagens competitivas a médio e longo prazo, 

inovar torna-se essencial para a sustentabilidade das empresas, das 

cidades e dos países no futuro. 

 

Intrépida: Indivíduo que não possui medo; que não teme o perigo; 

corajoso. Em sentido figurado, é um indivíduo obstinado; que não se abate 

diante dos obstáculos.  

 

Medida compensatória: São medidas que têm como objetivo minimizar 

ou eliminar eventos adversos que se apresentam com potencial para 

causar prejuízos aos elementos ambientais do meio natural (físico, biótico 

e antrópico). Este tipo de medida procura anteceder o impacto negativo. 

 

Molhes: Obra marítima de engenharia hidráulica que consiste numa 

estrutura costeira semelhante a um pontão, ou estrutura alongada que é 

introduzida nos mares ou oceanos, apoiada no leito submarino pelo peso 

próprio das pedras ou dos blocos de concretos especiais (tetrápodes ou 

outros), emergindo da superfície aquática. É, portanto, uma longa e 

estreita estrutura que se estende em direção ao mar. 

 

Moradores: Indivíduo que reside em algum lugar. 

 

Morfologia: Caracterização da forma. 

 

Município: a corporação estatal que tem como função administrar uma 

cidade ou uma população. ... A definição precisa de município depende 

de cada país, já que o mesmo se termo pode usar para designar entidades 

diferentes de acordo com a divisão política e administrativa do território 

em questão. 

 

Negligência: Inadvertência, desatenção, distração, indiligência, 

desaplicação, desconsideração, omissão, incúria, inobservância. 

 

Paraciclo:  É uma estrutura de metal onde se prende a bicicleta. 

Normalmente metálicas, servem para: dar suporte à bicicleta parada, 
permitir que ela seja presa ao suporte metálico, e ordenar seu 

estacionamento. Muitos locais possuem paraciclos, e outros locais, como 

escolas, shopping centers, supermercados, empresas e etc., também 

possuem bicicletários. Em muitas cidades, esses locais existem por 
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imposição legal. É o caso de São Paulo, que possui a lei municipal nº 

14.266, que trata do assunto. 

 

Paradigma: Conjunto conectado de crenças ou suposições, ou ainda uma 

postura de disposições sobre a natureza e organização do mundo 

juntamente com as crenças sobre a melhor forma de investigá-lo. 

 

Piso tátil ou podotátil: Entende-se como piso tátil a forma pela qual uma 

informação é sentida pelos seres humanos através da sensação 

tátil da planta dos pés. As pessoas cegas ou de baixa-visão têm as 

sensações táteis aguçadas e através dos pés sentem diferentes relevos no 

solo. Daí a eventual referência a podotátil. Ao formatarmos e 

padronizarmos estes relevos cria-se uma linguagem tátil que pode ser 

decodificada e entendida, gerando orientações em especial à mobilidade. 

A linguagem usualmente aceita é uma linguagem binária que combina 

elementos táteis de pontos e traços. Dizemos, portanto, que existem dois 

modelos de pisos: pisos direcionais e pisos de alerta, que como o próprio 

nome demonstra, orientam o leitor. Os pisos táteis são empregados 

em espaços públicos, para que deficientes visuais possam 

se locomover com segurança. Podem ser fabricados em diversos 

materiais para uso interno e externo, e basicamente indicam: mudança 

de direção, derivação, obstáculo, cruzamento, bloqueio e alerta. 

 

Plano de manejo: É o instrumento norteador das atividades a serem 

desenvolvidas na Unidade de Conservação e na sua zona de 

amortecimento, por meio do qual o gestor baseia suas decisões, sendo 

definido no artigo 2º da Lei Federal n° 9.985/2000 como "documento 

técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma 

unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que 

devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive 

a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade". Esse 

documento técnico apresenta a sistematização do conhecimento sobre o 

meio físico e biológico da Unidade de Conservação, assim como 

informações referentes às características sociais e econômicas que a 

envolvem. O conhecimento gerado subsidia a definição das ações 

necessárias para a implantação da Unidade de Conservação, 
proporcionando o cumprimento dos objetivos de criação da mesma. 

 

Plano Diretor: Instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana municipal, aprovado pela Câmara Municipal. 

Obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes. Municípios 
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com população acima de vinte mil habitantes, integrantes de regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas, com áreas de especial interesse 

turístico, e situados em áreas de influência de empreendimentos ou 

atividades com significativo impacto ambiental na região ou no país 

devem construir e atualizar seu plano diretor.  

 

Prodigiosa (o): Sublime, colossal, monstruoso, lustroso, etéreo, 

fantástico, insigne, fenomenal, supremo, incomparável, delirante, divino, 

impressionante, preeminente. 

 

Regularização fundiária: Processo que inclui medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais, com a finalidade de integrar 

assentamentos irregulares ao contexto legal das cidades. A Lei Federal nº 

11.977/2009 define regularização fundiária como o “conjunto de medidas 

jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de 

assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a 

garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado”. 

 

Residentes permanentes: São indivíduos que residem, trabalham e 

usufruem de todos os serviços inerentes à cidade. Não apresentam 

segunda-residência.   

 

Resiliência:  Termo originário da física. Está relacionado com 

a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original 

após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Na psicologia, 

resiliência é a capacidade de o indivíduo lidar com problemas, adaptar-se 

a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações 

adversas, encontrando soluções estratégicas para enfrentar e superar as 

adversidades. Alguns indivíduos parecem nascer com uma incrível 

capacidade de superar obstáculos, mudanças indesejáveis e tragédias com 

relativa facilidade. Esta é uma característica que os neurocientistas 

chamam de resiliência. 

 

Retrocesso: Ação de voltar no tempo ou no espaço; recuo. Retornar a um 
tempo obsoleto, ultrapassado; retrocesso cultural. Característica do que 

começa a entrar em decadência: retrocesso econômico. 

 

Sazonalidade: consiste em períodos específicos do ano como estações do 

ano e feriados nacionais comemorativos. A sazonalidade turística ou 
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sazonalidade da demanda turística é um fenômeno que é caracterizado 

pela instabilidade entre oferta e demanda nos determinados períodos do 

ano, mais especificamente, no caso do turismo, conhecidos como épocas 

de alta e baixa estação. 

 

Segregação social: Definida como uma separação espacial (geográfica) 

de um grupo de pessoas, em virtude de diversos fatores, como a raça, o 

poder aquisitivo, religião, etnia, educação, nacionalidade ou qualquer 

outro fator que possa servir como meio de discriminação. 

 

Segundas-residências: Um tipo de hospedagem vinculada ao turismo de 

fins de semana e de temporada de férias. Muito comum em regiões 

litorâneas. 

 

Sistema Binário: É a divisão de vias principais. Quando uma via vai e uma 

via vem, sempre em direções opostas. 

 

Stakeholders: Designa uma pessoa, grupo ou entidade com legítimos 

interesses nas ações e no desempenho de uma organização e cujas 

decisões e atuações possam afetar, direta ou indiretamente, essa mesma 

organização. Estão incluídos nos stackeholders os funcionários, gestores, 

proprietários, fornecedores, clientes, credores, Estado (enquanto entidade 

fiscal e reguladora), sindicatos e diversas outras pessoas ou entidades que 

se relacionam com a organização. 

 

Suicídio: O suicídio supõe tirar voluntariamente a própria vida. Trata-se 

de um termo que deriva de dois vocábulos latinos: sui (“de si mesmo”) e 

caedĕre (“matar”), ou seja, matar-se a si mesmo. Os fatores de risco 

incluem transtornos 

mentais e/ou psicológicos como depressão, transtorno 

bipolar, esquizofrenia e abuso de drogas, incluindo alcoolismo. Outros 

suicídios resultam de atos impulsivos devido ao stress e/ou dificuldades 

econômicas, problemas de relacionamentos ou bullying.  

 

Sustentabilidade desmitificada: Significa não cair na armadilha 

psicanalítica do imobilismo ou regresso bucólico – saudosista propiciados 
pelos discursos catastrofistas – deterministas ou “ecochatos”. 

 

Termo de ajustamento de conduta (TAC): O ajustamento de conduta 

(TAC) é um modo pelo qual é dada ao autor do dano a oportunidade de 

cumprir as obrigações estabelecidas, comprometendo-se o ente 
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legitimado, de sua parte, a não propor a ação civil pública ou a pôr-lhe 

fim, caso esta já esteja em andamento. Com isso, busca-se evitar 

processos extremamente custosos, desgastantes e morosos para ambas as 

partes, fazendo com que o autor do dano pratique ou se abstenha de 

praticar o ato inquinado de lesivo, sempre com vistas a atender o bem 

maior objeto do acordo. Assim, desde que cumprido o ajuste, terá o 

compromisso alcançado seu objetivo, sem a necessidade de movimentar 

toda a máquina judiciária. É, portanto, um meio rápido e eficaz para a 

solução de problemas. E, na hipótese de não ser cumprido o TAC, poderá 

o mesmo ser executado desde logo, eis que constitui título executivo 

extrajudicial, revelando-se desnecessária qualquer outra discussão em 

torno dos comportamentos que o instituíram."  

 

Turismofobia: Aversão ou rejeição social ao turismo de massa ou aos 

turistas de modo geral. As reclamações da falta de educação e civilidade 

dos visitantes estrangeiros são constantes em todos os lugares onde cresce 

a turismofobia. 

 

Turistas: Visitantes temporários que permaneçam pelo menos vinte e 

quatro horas no local visitado, cuja finalidade de viagem pode ser 

classificada sob um dos seguintes tópicos: lazer (recreação, férias, saúde, 

estudo, religião e esporte), negócios, família, missões e conferências. 

 

Unidade de Conservação (UC): São espaços territoriais, incluindo seus 

recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a 

função de assegurar a representatividade de amostras significativas e 

ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas 

do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio 

biológico existente. As UC asseguram às populações tradicionais o uso 

sustentável dos recursos naturais de forma racional e ainda propiciam às 

comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades econômicas 

sustentáveis. Estas áreas estão sujeitas a normas e regras especiais. São 

legalmente criadas pelos governos federal, estaduais e municipais, após a 

realização de estudos técnicos dos espaços propostos e, quando 

necessário, consulta à população. (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2018). 
 

Variáveis: São aspectos, propriedades ou fatores, mensuráveis ou 

potencialmente mensuráveis, discerníveis em um objeto de estudo através 

dos valores que assumem. 
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Vazios urbanos: São denominados como “terrenos vagos”, vazios, 

fratura urbana, mas também área disponível, cheia de expectativas, com 

forte memória urbana. Tais espaços residuais surgem, normalmente, do 

processo de mudança do modo de produção capitalista e de seus reflexos 

no território metropolitano. São consequência direta das mutações 

urbanas. O terreno vago é, usualmente, resultante do processo de 

desindustrialização metropolitana do final do século 20.   

 

Zona Costeira: Zona de transição entre o domínio continental e o 

domínio marinho. 
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ANEXO A - BIOGRAFIA DOS AUTORES BASILARES DA TESE 

 

O capítulo retrata a biografia profissional dos autores basilares da 

tese, brevemente apresentados na seção 1.6 Delimitação da pesquisa. Esta 

referência se faz necessária a fim de apresentar ao leitor aspectos 

essenciais dos autores para a compreensão da pesquisa. Tal compreensão 

visa conhecer a formação epistemológica, trajetória acadêmica, área (s) 

de formação e especialização, instituição de ensino, pesquisas 

precedentes e vínculo profissional. 

Além disso, devido ao caráter multi e transdisciplinar da pesquisa, 

é indispensável a referida caraterização. A descrição dos autores 

mencionados a seguir relaciona-os com a área de abrangência do estudo, 

bem como demonstra fortemente a aderência teórica e pragmática com a 

psicologia, com a gestão e com o turismo, sem, contudo, explicitar. 

Concomitante, este retrato objetiva informar como transcende uma 

especialização disciplinar com outras áreas do conhecimento. Isso 

imprime à Tese, ao que denominamos na ciência de ‘conhecimentos 

transdisciplinares’.  

Em síntese, as descrições dos autores e suas nacionalidades, 

apresentam-se na sequência. 

 

 - Jan Ghel – Copenhague / Dinamarca 

 

Arquiteto e urbanista dinamarquês, professor universitário 

aposentado e consultor cuja carreira foi construída com base no princípio 

de melhorar a qualidade de vida urbana através da reorientação do 

planejamento urbano em favor de pedestres e ciclistas, ou seja, com foco 

nas pessoas. 

Gehl obteve o grau de Mestre em Arquitetura pela Royal Danish 

Academy of Fine Arts - Academia Real de Belas Artes da Dinamarca -, 

em 1960. Exerceu a arquitetura entre os anos de 1960 e 1966, quando 

recebeu uma bolsa de pesquisa da mesma instituição para "estudos da 

forma e função dos espaços públicos", momento a partir do qual passou 

também a ser professor na Academia e professor visitante em diversos 

países, como Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, México, Austrália, 

Alemanha, Polônia e Noruega. É sócio fundador da Gehl Arquitetos – 
Consultores em Qualidade Urbana. 

Seu foco na qualidade de vida urbana com ênfase nas pessoas se 

deu após seu casamento com uma psicóloga. Gehl e sua esposa 

organizavam reuniões semanais em sua casa com outros colegas para 

discutir as fronteiras (e possíveis ligações) entre sociologia, psicologia, 
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arquitetura e planejamento. Esses encontros foram o começo do que 

mais tarde se tornaria o assunto da vida de Jan Gehl: como criar cidades 

melhores para as pessoas. 

Em 1971 ele publicou seu primeiro livro, Life Between Buldings 

("A vida entre os prédios", em tradução livre, sem versão em português), 

em que se debruça sobre o comportamento das pessoas nos espaços 

públicos e utiliza a Strøget, a primeira rua de pedestres de Copenhague, 

como laboratório para mostrar que priorizar as pessoas era o melhor 

para criar boas cidades. Aprofundar-se no assunto fez com que Gehl 

criasse uma metodologia de planejamento que priorizasse as pessoas. Seu 

escritório, o Gehl Architects, é o mais requisitado do mundo e já fez 

projetos, inclusive, para São Paulo e Rio de Janeiro.  

No livro ‘Cities for People’ ("Cidades para pessoas") ele expõe a 

síndrome de Brasília (considerada por ele como uma cidade tecnocrática). 

Segundo Gehl, o planejamento arquitetônico de Brasília é uma prática 

repetida em várias cidades do mundo. Brasília nasceu para ser uma cidade 

planejada, mas, mais parece uma maquete fora de escala. Em sua trajetória 

profissional e acadêmica, descobriu que “o comportamento das pessoas 
depende do que você as convida a fazer”. "Quanto mais ruas houver na 

cidade, mas tráfego haverá. Um ambiente público mais atraente será 
usado por mais pessoas." Gehl acredita que as ciências sociais e 

psicológicas deveriam ser ensinadas nas escolas de arquitetura. Segundo 

ele, os arquitetos competem pela forma, mais do que por ideias 

humanísticas. Preocupam-se mais pela tendência. 

 

 - Carlos Leite – São Paulo / Brasil 

 

Arquiteto e urbanista pela Escola de Belas Artes de São Paulo, 

professor, palestrante e consultor em cidades sustentáveis. Formou-se 

Mestre e Doutor em Estruturas Ambientais Urbanas pela Universidade de 

São Paulo (1997 e 2002). Fez pós-doutorado em Urban-economic 

Sustainable Development pela California Polytechnic State University 

(2004), onde também foi professor visitante. Atualmente é professor 

adjunto da Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo. Sua 

principal publicação é o livro “Cidades Sustentáveis, Cidades 

Inteligentes”, publicado pela Editora Bookman, em 2012. 
Para Leite, a cidade é uma prática!  

A partir das pesquisas que vem desenvolvendo há quase duas 

décadas, o autor nos encoraja a acreditar na possibilidade transformadora 

do urbanismo, analisando vários exemplos de intervenções em áreas que 

passaram por projetos de regeneração urbana em cidades que apostam em 
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um futuro ambientalmente sustentável e mais humanístico. Carlos Leite 

reafirma em seu livro (Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes), que o 

urbanismo contemporâneo deve se revisitar constantemente, o que pode 

ser feito a partir do conhecimento e avaliação de boas práticas urbanísticas 

já implantadas em outras cidades - ferramenta conhecida pela gestão do 

conhecimento como benchmarking. Para ele, a cidade do século 21 se 

depara com desafios bem mais complexos que os repetidamente 

difundidos. Agora trata-se de integrar as cidades aos temas da 

sustentabilidade, da moradia, da segurança urbana, da mobilidade e da 

inclusão social. A realidade urbana atual impõe a adoção de um conjunto 

de novos paradigmas, alguns deles debatidos no livro. 

Segundo o autor, o sonho para nossas cidades é o de transformá-

las em locais cada vez mais atrativos, receptivos, generosos e que 

estejam abertos à fruição dos cidadãos por meio dos espaços públicos. 

Leite pertence à geração do período pós-modernista de 1960, cujo 

princípio se difunde pelos edifícios emblemáticos, cidades 

completamente verticais e com enfoque predominante sobre o uso dos 

carros.  

Cidades sustentáveis, cidades inteligentes busca reconstruir a 

trajetória da construção das cidades, a partir de uma leitura denominada 

de “There is Alternative (TIA)”. Ao longo do texto, o autor nos apresenta 

vários exemplos de intervenções que mostram ser possível a 

transformação de condições urbanas adversas, as quais vêm sendo 

implantadas em várias cidades dos diferentes continentes. As experiências 

relatadas pelo autor demonstram que é possível implantar espaços 

públicos ou políticas públicas onde ou através das quais é resgatada a 

função central da vida urbana – a capacidade de permitir acesso a 

possibilidades de futuro e onde opostos convivem. Leite reafirma ainda 

que a cidade contemporânea é complexa, multicultural, desafiadora e 

atrativa. Nela não há espaço para os antigos conceitos conservadores do 

urbanismo formal dos séculos 19 e 20. 

 

- Peter M. Senge – Califórnia / Estados Unidos 

 

Engenheiro pela Stanford University, Califórnia – Estados 

Unidos. Mestre em Modelos de Sistema Sociais e Ph.D. em Management 
pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), onde também estudou 

Filosofia. Influenciado pelo livro “Reveille for Radicals” (Alvorada para 

os radicais) de Saul Alinsky, que trata da “Organização da comunidade”, 

difunde que pessoas que vivem próximas possam trabalhar unidas para 

benefício próprio e de sua comunidade. Professor sênior no MIT. 
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Fundador e diretor da Society for Organizational Learning (SOL). Autor 

dos best-sellers Fifht Discipline e The Fifth Discipline Fieldbook, 

defende que os novos desafios da nova era exigem não só a transformação 

radical dos negócios, mas também a das escolas e dos governos. 

Para Senge, os princípios da Learning Organization e da Quinta 

Disciplina estão pautados em características como: aprendizado como 

vantagem competitiva; liderança de baixo para cima e, valorização do 

aprendizado do dia-a-dia, a longo do tempo, ao contrário do treinamento 

pontual. Para que uma organização ou um líder possa incorporar essas 

habilidades, é necessário apresentar o domínio em cinco disciplinas da 

aprendizagem organizacional, as quais o autor difundiu a gerentes de 

diversas multinacionais. Estas são: 

 

1. Domínio pessoal: Aprender a expandir as capacidades pessoais; criar 

um ambiente empresarial que estimule todos os participantes alcançando 

assim as metas escolhidas; estimular os trabalhadores a buscarem e 

alcançarem seus objetivos sem medo de errar. 

2. Modelos mentais: Consiste em refletir, esclarecer situações 

continuamente; melhorar a imagem que cada um tem do mundo; verificar 

formas de moldar atos e decisões; rever modelos mentais e ajustá-los a 

realidade. 

3. Visão compartilhada: Estimular o engajamento do grupo em relação 

ao futuro; elaborar princípios e diretrizes que permitirão alcançar esse 

futuro. 

4. Aprendizado em equipe: Desenvolver o pensamento e a comunicação 

coletiva a fim de superar a soma dos talentos individuais. 

5. Pensamento sistêmico: Analisar e compreender a organização como 

um sistema integrado; criar uma forma de analisar e uma linguagem para 

descrever e compreender as forças e inter-relações que modelam o 

comportamento dos sistemas. 

 

Peter Senge defende a necessidade de uma nova revolução, onde a 

meta é reunir pessoas em torno de uma identidade e um senso de destino 

comuns. Para isso, é preciso mudar pensamentos para a resolução de 

problemas atuais e refletir sobre novas ideias e formas de pensar, 

preconizando uma maneira de viver em maior harmonia com a natureza. 
Senge é um dos pensadores mais influentes em administração e liderança 

no mundo. A definição de Learning Organization e “A Quinta 

Disciplina” para ele são: “As organizações que aprendem são aquelas nas 

quais as pessoas aprimoram continuamente suas capacidades para criar o 

futuro que realmente gostariam de ver surgir”. 
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 - Rudolf Giffinger – Viena / Áustria 

Rudolf Giffinger é Professor titular de Ciência Regional; Chefe do 

Centro de Investigação Urbana e Regional do Departamento de 

Ordenamento do Território da Universidade Tecnológica de Viena desde 

2006; presidente da Sociedade Austríaca de Planeamento Regional 

(ÖGR) desde 2002; Membro da Rede Europeia de Investigação 

Habitacional (ENHR), membro da Associação Europeia de Investigação 

Urbana (EURA) e membro titular da Academia de Investigação e 

Planejamento Espacial (ARL, Hannover, Alemanha), com diversas 

publicações de renome internacional sobre o escopo smart cities. Ele 

trabalha extensivamente em projetos de investigação europeus ou 

austríacos sobre temas urbanos inteligentes como mobilidade, qualidade 

de vida, competitividade urbana e coesão territorial. 

Para Giffinger, a cidade considerada inteligente é aquela que gere 

de forma eficiente as áreas relevantes do desenvolvimento urbano, por 

meio de cidadãos independentes e conscientes. Assim, "inteligente" para 

o autor, implica na ambição implícita ou explícita dos gestores e, na 

intenção dos cidadãos e das partes interessadas em melhorar o 

desempenho das cidades nos seguintes aspectos, os quais Giffinger os 

nomeiam de domínios: economia inteligente, pessoas inteligentes, 

governança inteligente, mobilidade inteligente, ambiente inteligente e 

vida inteligente.  

 

 - Fritjof Capra – Viena / Áustria 

 

Fritjof Capra é um físico teórico, educador, ambientalista, ativista 

e escritor que desenvolve suas pesquisas na promoção da 

educação ecológica. Doutor em Física Teórica (1966), pela Universidade 

de Viena, tem defendido em suas palestras extensamente sobre as 

aplicações filosóficas da nova ciência. 

Capra tornou-se mundialmente famoso com seu livro “O Tao da 

física”, traduzido para vários idiomas. Nele, traça um paralelo entre a 

física moderna (relatividade, física quântica, física das partículas) e as 

filosofias e pensamentos orientais tradicionais, como o taoísta de Lao 

Tsé, o Budismo (incluindo o Zen) e o Hinduísmo. Publicado na década de 
1970, “O Tao da física” busca os pontos comuns entre as abordagens 

oriental e ocidental da realidade. Outro livro seu tornou-se referência para 

o pensamento sistêmico: “O Ponto de Mutação”, cujo nome foi extraído 

de um hexagrama do I Ching. Nele, Capra compara o 

pensamento cartesiano, reducionista, modelo para o método 
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científico desenvolvido nos últimos séculos, e o paradigma emergente 

do século XX, holista ou sistêmico (que vê o todo como indissociável, de 

modo que o estudo das partes não permite conhecer o funcionamento 

do organismo), em vários campos da cultura ocidental atual, como 

a medicina, a biologia, a psicologia e a economia. “A Teia da Vida” e “As 
Conexões Ocultas” foram as últimas grandes obras escritas por Capra.  

Capra defende que as sociedades urbanas, assim como os 

ecossistemas – ambos sistemas vivos que contem os mesmos princípios 

de organização – podem alcançar a sustentabilidade. Ele pontua que em 

qualquer sistema vivo há relações de interdependência entre seus 

componentes, de cooperação generalizada, de reciclagem da matéria, 

tendendo sempre ao equilíbrio, mas que, no entanto, nossa economia e 

nosso sistema industrial são lineares. Assim, para reverter este quadro, ele 

acredita que deve haver uma mudança de paradigmas, concebendo o 

mundo como um todo integrado, um conjunto de sistemas 

interconectados, e não como uma coleção de partes dissociadas. Capra 

defende a agricultura orgânica; o uso de partículas de hidrogênio como 

combustível, em detrimento dos de origem fóssil; o eco-design; a 

mudança do nosso sistema de impostos, fazendo com que estes sejam 

proporcionais ao gasto de energia e matéria prima; a educação de 

qualidade; e o uso da internet como ponte para mobilização e informação. 

Sobre nosso país, Capra diz que precisamos investir na energia solar e 

desenvolver técnicas agrícolas que respeitem a saúde do solo, como as 

rotações de cultura e agroecologia. Para ele, estas últimas medidas, 

empregando muitas pessoas em pequenas propriedades, resolveriam 

problemas relacionados ao êxodo rural. 
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ANEXO B - BIOGRAFIA DO AUTOR, ORIENTADOR E CO-

ORIENTADOR DA TESE 

 

Maria Emília Martins da Silva Garbuio  

 

Doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento, pela Universidade 

Federal de Santa Catarina. Mestre em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento, pela Universidade Federal de Santa Catarina (2013). 

Especialista em Gestão Ambiental - com ênfase em organizações 

produtivas, pela Universidade do Vale do Itajaí (2007). Bacharel em 

Turismo e Hotelaria pela Universidade do Vale do Itajaí (2004). Autora 

de artigos de periódicos nacionais na área de turismo e meio ambiente. 

Tem experiência na área de Turismo e Hotelaria, atuando principalmente 

nos seguintes temas: Turismo, Gestão Sustentável no Turismo, 

Planejamento Turístico, Gestão do Conhecimento, Qualidade em serviços 

turísticos e Metodologia Científica. É docente do Instituto Federal 

Catarinense - Campus Avançado Sombrio/SC. 

 

Eduardo Juan Soriano-Sierra (Orientador) 

 

Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal 

de Santa Catarina (1986), Mestre em Oceanografia Biológica - Université 

Bordeaux I - França (1988), Doutor em Ecologia de Ecossistemas - 

Université Bordeaux I - França (1992), Pós Doutor em Análise da 

Paisagem aplicada a Ecossistemas Costeiros - Université Bordeaux I - 

França (1994). É Professor Associado da Universidade Federal de Santa 

Catarina, atuando na Graduação em Ciências Biológicas, ministrando 

disciplinas de Ecologia e de Estudos de Impacto Ambiental. Na Pós-

Graduação atua no Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento 

(PPGEGC). Desde 1998 coordena o Grupo de Pesquisa: Núcleo de 

Estudos do Mar - NEMAR/CCB/UFSC. Atua na área de Ecologia de 

Ecossistemas Costeiros e na área de Gestão do Conhecimento e da 

Sustentabilidade. 

 

Eduardo Costa (Coorientador) 

 
Diretor Geral do Instituto LabCHIS (Cidades mais Humanas, Inteligentes 

e Sustentáveis) com bases na UFSC e no Rio, e consultor independente. 

Professor do Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Autor do livro Global 

E-commerce Strategies for Small Businesses (MIT Press, 2001), 
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publicado em Inglês, Chinês e Japonês (2001 a 2003). Criador e 

coordenador do primeiro MBA em e-Gov do país, o MeGA. Consultor do 

BID (na área de e-commerce), Banco Mundial (coordenador de avaliação 

do Programa InfoDev) e UNCTAD nas áreas de cidades inteligentes, 

inovação, negócios eletrônicos e governo eletrônico. Nos EUA, foi 

visiting scholar na Universidade de Harvard de 1997-2002. No Brasil, foi 

Diretor de Inovação da FINEP (2007-2010), criador dos programas 

PRIME, JURO ZERO e 14Bis; Diretor do CNPq (1993-1997), criador do 

programa SOFTEX 2000 de incentivo à exportação brasileira de software; 

Pesquisador do CPqD da TELEBRÁS e consultor do IEL-Nacional (onde 

escreveu o primeiro manual brasileiro sobre o comércio eletrônico, ainda 

em 1998) e dezenas de empresas e organizações. Dr. Eduardo Costa é 

engenheiro eletricista e M.Sc. em Ciência da Computação pela UFMG e 

Ph.D. em eletrônica pela Universidade de Southampton, na Inglaterra. 

Membro da Ordem do Mérito Científico do Governo Brasileiro (2010). 

Conselheiro de entidades e membro do Conselho de Administração de 2 

empresas (SENIOR Sistemas - Blumenau, e HOPLON - Florianópolis), é 

palestrante conhecido no Brasil e no exterior nas áreas de Inovação; 

Cidades Humanas, Inteligentes e Sustentáveis; Novas Políticas Públicas 

e Organizacionais; Capital de Risco e Empreendedorismo. É membro do 

Laboratório de Habitats de Inovação e Empreendedorismo da UFSC 

(www.inlab.ufsc.br). 

 

http://www.inlab.ufsc.br)/
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APENDICE A – PROTOCOLO PARA ESTRUTURAÇÃO DO 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Apêndice A1 – Domínio Economia 
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Apêndice A2 – Domínio Pessoas 
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Apêndice A3 – Domínio Governança 
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Apêndice A4 – Domínio Mobilidade 
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Apêndice A5 – Domínio Meio Ambiente 
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Apêndice A6 – Domínio Vida 
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APÊNDICE B – ROTEIROS DE ENTREVISTA 

 

Apêndice B1 – Residentes permanentes 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA - TESE DE 

DOUTORADO 

 

PERCEPÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL DOS RESIDENTES 

PERMAENTES DAS CIDADES COSTEIRAS TURÍSTICAS 

ACERCA DOS PRINCIPAIS ESPACOS PÚBLICOS DE 

DESLOCAMENTO E LOCAIS DE PERMANÊNCIA 

Perfil do entrevistado: 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Gênero: 

4. Escolaridade: 

5. Profissão: 

6. Atividade profissional atual: 

7. Tempo de residência na cidade: 

8. Cidade de pesquisa:  



 

 

Domínio Fundamentação 

teórica 

Roteiro de Entrevista Estratégias de análise 

(o que se quer medir) 

Formas de medição 

-----  

 

 

Lefèvre e Lefèvre 

(2005) 

 

 

 

Ministério do Meio 

Ambiente (Projeto 

Orla) (2006)  

 

 

Rudolf Giffinger 

(2007) 

 

 

Jane Jacobs (2011) 

 

 

Enrique Penalosa 

(2013) 

 

 

Jan Gehl 

(2013, 2018) 

 

 - Você usufrui dos espaços 

públicos da cidade de Torres / 

Balneário Camboriú / Guaratuba? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Parcialmente. 

 

 

- Qual(is) é (são) o (s) elemento (s) 

de referência para sua 

permanência nos espaços públicos 

da cidade. 

(   ) A praia. 

( ) A qualidade urbana, visual e 

paisagística da cidade. 

(   ) O comércio diversificado. 

(   ) Os atrativos naturais. 

( ) A oferta turística de bares, 

restaurantes, hotéis, cafeterias, etc. 

( ) Os espaços públicos de 

convivência social, como os 

parques, praças, calçadões, 

bulevares, ruas fechadas para a 

prática de esportes, etc. 

(  ) A segurança pública. 

( ) O clima, a paisagem, a 

geografia. 

Verificação da 

percepção do 

observador – 

acoplamento estrutural 

 

 

• Abordagem 

qualitativa 

• Entrevista 

semiestruturada 

• Observação 

espontânea 

• Coleta de dados 

visuais 

• Categorização dos 

dados 

• Interpelações pessoais 

Elementos de 

referência das 

cidades 

costeiras, 

cidades para 

pessoas e 

espaços 

públicos 

Os motivos que levam as 

pessoas a permanecer nos 

espaços públicos da 

cidade 

 



 
 

 ( ) As pessoas (simpatia, empatia, 

altruísmo, alegria, educação e 

civilidade). 

( ) A integração com o ambiente 

natural. 

(  ) A promoção de eventos na 

cidade. 

(  ) Outros elementos não citados. 

 

Comente a respeito. 

 

 

 

 

 

 

 

Meio Ambiente 

Inteligente 

1. Qual sua opinião sobre a orla 

marítima urbana da cidade? 

Responda Sim, Não, ou 

Parcialmente: 

 

(  ) Planejada e organizada. 

( )  A vegetação costeira como 

restingas e vegetação fixadora de  

dunas são existentes e preservadas.  

(   ) Contribui para a socialização e 

o bem-estar das pessoas, 

considerando sua estética, 

qualidade visual e conforto do 

ambiente. 

(  ) Proporciona a prática de 

esportes, lazer e entretenimento. 

( ) Apresenta infraestrutura urbana 

qualificada para os usuários 

 

Percepção da orla 

segundo os fundamentos 

do Projeto Orla e do 

planejamento urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(bancos, chuveiros, rampas de 

acesso à praia, entre outros). 

( ) Apresenta sinalização e 

informação facilmente visíveis ao 

usuário.  

( ) Apresenta paisagem cênica e 

valores estéticos relevantes e 

convidativos à sua permanência e 

d sua famíia. 

( ) Apresenta manutenção dos 

equipamentos instalados, como 

bancos, postes de iluminação, 

decks, canteiros, jardins, 

equipamentos de ginástica, 

chuveiros, etc. 

(  ) Facilita a mobilidade urbana 

com vias para pedestres e ciclistas. 

(  ) No espaço da orla há calçadas 

ou calçadão – parque linear. 

(  ) Apresenta segurança pública 

para os frequentadores (adultos, 

crianças e idosos). 

(  ) Apresenta acessibilidade para 

portadores de necessidades 

especiais como rampas de acesso à 

praia e calçadas com rebaixamento 

ou piso tátil de alerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

( ) Dispõem de sanitários 

adequados e higiênicos para os 

frequentadores da praia e da orla. 

(   ) A iluminação do espaço urbano 

(orla – calçadão) é satisfatória 

durante o período noturno, 

denotando segurança e qualidade 

visual. 

(  ) Dispõe de lixeiras de fácil 

acesso aos banhistas e transeuntes. 

(  ) Apresenta poluição na praia, 

como esgoto a céu aberto, lixo, 

barulho em excesso, e todo tipo de 

poluição. 

( ) De modo geral, apresenta uma 

gestão ordenada e sustentável da 

orla marítima. 

 

Meio Ambiente 

Inteligente 

2. Recentemente a costa sul 

brasileira tem sofrido com fortes 

intempéries naturais nas cidades 

costeiras, como ressacas 

marítimas, tempestades e erosão 

costeira.  

 

2.1 Em sua opinião, o que estaria 

causando estes fenômenos 

naturais, de forma tão intensa e 

frequente nas últimas décadas? 

 

Percepção ambiental 

 



 

 

2.2 O que poderia ser “pensado” 

para minimizar o risco de maiores 

impactos ambientais sobre as 

cidades costeiras e seus 

habitantes? 

Comente a respeito. 

Governança 

Inteligente 

3. Em sua opinião, a gestão pública 

da cidade de Torres / Balneário 

Camboriú / Guaratuba preocupa-se 

com a qualidade de vida das 

pessoas (residentes permanentes e 

visitantes) e, com o ambiente 

natural, por meio de seus espaços 

públicos?  

Em que sentido? Pode 

exemplificar? 

 

Ex.: Existência de arborização. 

Limpeza permanente dos espaços. 

Placas de informação e orientação 

ao visitante. Paisagismo. Pintura 

das pistas de rolamento, canteiros 

organizados e floridos, etc. 

 

Comente: 

Percepção ambiental e 

política 

 



 
 

Governança 

Inteligente 

4. O Art. 2o do Estatuto da Cidade 

(Lei 10.257/2001) diz que: “A 

política urbana tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana [...]. Uma de 

suas diretrizes prevê: XII – 

proteção, preservação e 

recuperação do meio ambiente 

natural e construído, do 

patrimônio cultural, histórico, 

artístico, paisagístico e 

arqueológico. 

 

4.1 Sobre essa questão, que é 

fortemente presente nas cidades 

costeiras e turísticas, você percebe 

a prática desta diretriz por meio da 

gestão pública municipal na cidade 

de Torres / Balneário Camboriú / 

Guaratuba? 

(  ) Sim.  

(  ) Não. 

(  ) Parcialmente 

 

Comente ou exemplifique. 

Percepção ambiental 

 



 

 

Mobilidade 

Inteligente 

5. Como você percebe as ruas da 

cidade, especialmente as vias 

lindeiras e principais avenidas? 

Responda Sim, Não ou 

Parcialmente:  

 

(   ) Seguras. 

( ) Apresentam espaços 

compartilhados com ciclovias, 

ciclofaixas e largas calçadas. 

( ) Bem sinalizadas (semáforo, 

placas de orientação e sinalização, 

etc.) 

(  ) Agradáveis esteticamente, com 

arborização, sombra nas calçadas 

e pontos de parada de transporte 

coletivo padronizados. 

(  ) As faixas de pedestre são 

facilmente visíveis pelos 

condutores de veículos e, pelos 

próprios pedestres.  

(   )  Existem lixeiras ao longo das 

vias públicas. 

(   ) Existe lixo ao longo das vias 

públicas, como lixo doméstico e 

resíduos de construção civil. 

(  ) Você percebe educação no 

trânsito, tanto dos condutores de 

Conhecimento sobre os 

princípios da 

sustentabilidade urbana 

 

 

 



 
 

veículos como dos pedestres e 

ciclistas. 

(  ) Existem obstáculos nas ruas e 

nas calçadas que prejudicam o 

trânsito seguro de pedestres e 

ciclistas.  

(   ) As ciclovias são contínuas e 

seguras para possibilitar um longo 

trajeto para os ciclistas na 

circulação por toda a cidade. 

( ) Você percebe buracos, 

entroncamentos e/ou descaso da 

gestão pública na qualidade das 

ruas da cidade. 

(  ) Há rebaixamento das calçadas 

para as ruas, para o deslocamento 

seguro de cadeirantes. 

(  ) Em dias de chuva, o trânsito 

costuma fluir naturalmente. 

Mobilidade 

Inteligente 

6. Qual a sua opinião sobre as 

cidades que aderem à implantação 

de ciclovias contínuas, interligadas 

e com infraestrutura adequada 

(bicicletários e / ou paraciclos) 

para incentivar a população a 

mudar seu padrão de uso do 

tráfego urbano – do automóvel 

para a bicicleta?  

 

Percepção urbana 



 

 

6.1 Como poderia ser realizada 

essa transição para a cidade X? 

Como poderia se dar a 

conscientização dos turistas e 

residentes das cidades costeiras 

turísticas de modo geral? 

 

Economia 

Inteligente  

7. Qual sua percepção sobre a 

cidade de Torres / Balneário 

Camboriú / Guaratuba em relação 

às cidades costeiras que 

apresentam crescente 

urbanização e verticalização da 

orla marítima. Nesse aspecto 

considerar impactos positivos e 

negativos gerados pelo 

adensamento populacional (uso 

intensivo do solo e do espaço 

urbano)? 

• Ruim, pois contribui 

para os impactos ambientais 

irreversíveis como ressacas 

marítimas, erosão do solo, 

poluição da praia e do lençol 

freático, diminuição da 

projeção do sol na praia e nas 

vias lindeiras, formação de 

ilhas de calor, corredores de 

vento, etc. 

 

Opinião pública sobre o 

processo de urbanização 

e verticalização da orla 



 
 

• Importante para geração 

de empregos, desenvolvimento 

da economia, visibilidade, do 

destino e, atração de 

investimentos externos. Áreas 

como a construção civil e o 

turismo são 

beneficiadas.Favorável ou 

Desfavorável. Comente a 

respeito. 

Economia 

Inteligente 

8. Em sua opinião, a cidade de 

Torres / Balneário Camboriú / 

Guaratuba investe e / ou incentiva 

a inovação, a economia criativa 

(artesanato local) e o 

empreendedorismo para fomentar 

o desenvolvimento econômico do 

turismo?  

 

8.1 Você acredita que a existência 

de empresas franqueadas como 

McDonald’s e outras do gênero 

(Marcas Globais) inspira 

confiança na economia do destino 

turístico para outros investidores e, 

também para os turistas? 

(. ) Sim. 

(. ) Não. 

Porque? 

Inovação, Economia 

Criativa e 

Empreendedorismo 



 

 

Vida 

Inteligente 

9. Como você considera a 

educação de base (ensino 

fundamental e médio) e as 

instalações educacionais das 

escolas e IES presentes na cidade? 

(    ) Excelentes. 

(    ) Boas. 

(    ) Medianas. 

(    ) Ruins. 

(    ) Péssimas. 

9.1 Além dos cursos formais de 

graduação, como você percebe o 

interesse e incentivo dos residentes 

permanentes em qualificar-se na 

mesma área de atuação 

profissional ou em outras áreas? 

 

Comente: 

Percepção social e 

urbana 

 

Educação de Base  

Vida 

Inteligente 

10. Em sua opinião, o 

desenvolvimento do turismo no 

município é sustentável ou não? 

Porquê?  

 

10.1 O que você destacaria de 

inovação e de retrocesso em 

termos de infraestrutura em uma 

cidade costeira turística como esta, 

quando comparada a outras de 

mesmo porte? 

Percepção social, urbana 

e turística 



 
 

 

Comente: 

Pessoas  

Inteligentes 

11. Você tem conhecimento sobre 

a participação pública local nas 

reuniões de interesse da 

comunidade realizadas pela 

Gestão Pública da cidade de Torres 

/ Balneário Camboriú / Guaratuba? 

 

11.1 Você faz parte de algum 

Conselho Comunitário? Já 

participou ou foi convidado a 

participar em reuniões do Plano 

Diretor, do COMTUR e outras que 

afetam diretamente a organização 

pública da cidade? 

 

Comente a respeito. 

Participação na vida 

pública 

Pessoas  

Inteligentes 

12. O item 11.7 da Agenda 2030 da 

ONU apresenta a seguinte 

referência: “Até o ano de 2030, os 

governos devem proporcionar o 

acesso universal a espaços 

públicos seguros, inclusivos, 

acessíveis e verdes, 

particularmente para as mulheres e 

Percepção social e 

urbana 



 

 

 
Fonte: Roteiro de entrevista adaptado da Dissertação de Mestrado de Silva, 2013. 

 

crianças, pessoas idosas e pessoas 

com deficiência (2015, p. 30).” 

 

12.1 Por meio de seu 

conhecimento e sua observação ao 

vivenciar a cidade, Torres / 

Balneário Camboriú / Guaratuba 

segue, não segue, ou está seguindo 

esta meta?  

  

Todos os 

domínios 

13. Qual seria sua sugestão de 

melhoria(s) da qualidade dos 

espaços públicos urbanos da 

cidade de Torres / Balneário 

Camboriú / Guaratuba?  

 

Considere ruas, praças, parques, 

avenidas e orla marítima. 

Percepção social, 

ambiental e urbana 

 14. Você considera Torres / 

Balneário Camboriú / Guaratuba 

uma cidade humana e, inteligente? 

Porquê? Comente. 

 

14.1 Em apenas uma palavra como 

você definiria Torres / Balneário 

Camboriú / Guaratuba? 

Percepção social, 

ambiental e urbana 
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Apêndice B2 – Visitantes habitués 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA - TESE DE 

DOUTORADO 

PERCEPÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL DOS VISITANTES 

HABITUÉS DAS CIDADES COSTEIRAS 

ACERCA DOS PRINCIPAIS ESPACOS PÚBLICOS DE 

DESLOCAMENTO E LOCAIS DE PERMANÊNCIA 

Perfil do entrevistado: 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Gênero: 

4. Escolaridade: 

5. Profissão: 

6. Procedência (Cidade/ Estado/País): 

7. Cidade de pesquisa:  

 



 

Domínio Fundamentação 

teórica 

Roteiro de Entrevista Estratégias de 

análise 

(o que se quer 

medir) 

Formas de medição 

-----  

 

Lefèvre e Lefèvre 

(2005) 

 

 

 

Ministério do Meio 

Ambiente (Projeto 

Orla) (2006)  

 

 

Rudolf Giffinger 

(2007) 

 

 

Jane Jacobs (2011) 

 

 

Enrique Penalosa 

(2013) 

 

 

Jan Gehl 

(2013,2018) 

 - Você já conhecia Torres / Balneário 

Camboriú / Guaratuba ou é a primeira vez 

que visita a cidade? 

 

 - Há aproximadamente quanto tempo você 

frequenta a cidade? 

 

Verificação da 

percepção do 

observador – 

acoplamento 

estrutural 

 

 

• Abordagem 

qualitativa 

• Entrevista 

semiestruturada 

• Observação 

espontânea 

• Coleta de dados 

visuais 

• Categorização dos 

dados 

• Interpelações pessoais 

Elementos de 

referência 

das cidades 

costeiras 

 - Qual o principal motivo que o (a) levou a 

escolher Torres / Balneário Camboriú / 

Guaratuba para veranear ou passar férias? 

R:  

 

- Qual(is) é (são) o(s) elemento(s) de 

referência para sua permanência nesta 

cidade costeira e turística: 

 

(   ) A praia. 

( ) A qualidade urbana, visual e paisagística 

da cidade. 

(   ) O comércio diversificado. 

(   ) Os atrativos naturais. 

( ) A oferta turística de bares, restaurantes, 

hotéis, cafeterias, etc. 

( ) Os espaços públicos de convivência 

social, como os parques, praças, calçadões, 

Os motivos que 

levaram as pessoas a 

veranear nas cidades 

costeiras turísticas 

investigadas 

 



 
 

 

 

bulevares, ruas fechadas para a prática de 

esportes, etc. 

(  ) A segurança pública. 

( ) O clima, a paisagem, a geografia. 

( ) As pessoas (simpatia, empatia, 

altruísmo, alegria, educação e civilidade). 

( ) A integração com o ambiente natural. 

(  ) A promoção de eventos na cidade. 

(  ) Outros elementos não citados. 

 

Porquê? Comente a respeito. 

 

 

 

 

 

 

 

Meio 

Ambiente 

Inteligente 

1.Qual sua opinião sobre a orla marítima 

urbana da cidade? Responda Sim, Não ou 

Parcialmente: 

 

(  ) Planejada e organizada. 

( )  A vegetação costeira como restingas e 

vegetação fixadora de  dunas são existentes 

e preservadas.  

(   ) Contribui para a socialização e o bem-

estar das pessoas, considerando sua 

estética, qualidade visual e conforto do 

ambiente. 

(  ) Proporciona a prática de esportes, lazer 

e entretenimento. 

( ) Apresenta infraestrutura urbana 

qualificada para os usuários (bancos, 

 

Percepção da orla 

segundo os 

fundamentos do 

Projeto Orla e do 

planejamento urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

rampas de acesso à praia, chuveiros, entre 

outros). 

( ) Apresenta sinalização e informação 

facilmente visíveis ao usuário.  

( ) Apresenta paisagem cênica,  valores 

estéticos relevantes e convidativos à sua 

permanência e de sua família. 

( ) Apresenta manutenção dos 

equipamentos instalados, como bancos, 

postes de iluminação, decks, canteiros, 

jardins, equipamentos de ginástica, 

chuveiros, etc. 

(  ) Facilita a mobilidade urbana com vias 

para pedestres e ciclistas. 

(  ) No espaço da orla há calçadas ou 

calçadão – parque linear. 

(  ) Apresenta segurança pública para os 

frequentadores (adultos, crianças e idosos). 

( ) Apresenta acessibilidade para portadores 

de necessidades especiais, como rampas de 

acesso à praia e calçadas com rebaixamento 

ou piso tátil de alerta. 

(  ) Dispõem de sanitários adequados e 

higiênicos para os frequentadores da praia. 

(  ) A iluminação do espaço urbano (orla – 

calçadão) é satisfatória durante o período 

noturno, denotando segurança e qualidade 

visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(  ) Dispõe de lixeiras de fácil acesso aos 

banhistas e transeuntes. 

(  ) Apresenta poluição na praia, como 

esgoto a céu aberto, lixo, barulho em 

excesso, e todo tipo de poluição. 

( ) De modo geral, apresenta uma gestão 

ordenada e sustentável da orla marítima. 

 

Meio 

Ambiente 

Inteligente 

2. Recentemente a costa sul brasileira tem 

sofrido com fortes intempéries naturais nas 

cidades costeiras, como ressacas marítimas, 

tempestades e erosão costeira.  

 

2.1 Em sua opinião, o que estaria causando 

estes fenômenos naturais, de forma tão 

intensa e frequente nas últimas décadas? 

 

2.2 O que poderia ser “pensado” para 

minimizar o risco de maiores impactos 

ambientais sobre as cidades costeiras e seus 

habitantes? 

Comente a respeito. 

Percepção ambiental 

 

Governança 

Inteligente 

3. Em sua opinião, a gestão pública da 

cidade de Torres / Balneário Camboriú / 

Guaratuba preocupa-se com a qualidade de 

vida das pessoas (residentes permanentes e 

visitantes) e, com o ambiente natural, por 

meio de seus espaços públicos?  

Em que sentido? Pode exemplificar? 

 

Percepção ambiental 

e política 

 



 

 

Ex.: Existência de arborização. Limpeza 

permanente dos espaços. Placas de 

informação e orientação ao visitante. 

Paisagismo. Pintura das pistas de 

rolamento, canteiros organizados e 

floridos, etc. 

 

Comente: 

Governança 

Inteligente 

4. O Art. 2o do Estatuto da Cidade (Lei 

10.257/2001) diz que: “A política urbana 

tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana [...]. Uma 

de suas diretrizes prevê: XII – proteção, 

preservação e recuperação do meio 

ambiente natural e construído, do 

patrimônio cultural, histórico, artístico, 

paisagístico e arqueológico. 

 

4.1 Sobre essa questão, que é fortemente 

presente nas cidades costeiras e turísticas, 

você percebe a prática desta diretriz por 

meio da gestão pública municipal na cidade 

de Torres / Balneário Camboriú / 

Guaratuba? 

 

(  ) Sim.  

(  ) Não. 

(  ) Parcialmente  

Percepção ambiental 

 



 
 

 

Comente ou exemplifique. 

Mobilidade 

Inteligente 

5. Como você percebe as ruas da cidade, 

especialmente as vias lindeiras e principais 

avenidas? Responda Sim, Não, ou 

Parcialmente:  

 

(   ) Seguras. 

( ) Apresentam espaços compartilhados 

com ciclovias, ciclofaixas e largas 

calçadas. 

( ) Bem sinalizadas (semáforo, placas de 

orientação e sinalização, etc.) 

(  ) Agradáveis esteticamente, com 

arborização, sombra nas calçadas e pontos 

de parada de transporte coletivo 

padronizados. 

(  ) As faixas de pedestre são facilmente 

visíveis pelos condutores de veículos e, 

pelos próprios pedestres.  

(   )  Existem lixeiras ao longo das vias 

públicas. 

(   ) Existe lixo ao longo das vias públicas, 

como lixo doméstico e resíduos de 

construção civil. 

(  ) Você percebe educação no trânsito, 

tanto dos condutores de veículos como dos 

pedestres e ciclistas. 

Conhecimento sobre 

os princípios da 

sustentabilidade 

urbana  

 

 

 



 

 

(  ) Existem obstáculos nas ruas e nas 

calçadas que prejudicam o trânsito seguro 

de pedestres e ciclistas.  

(   ) As ciclovias são contínuas e seguras 

para possibilitar um longo trajeto para os 

ciclistas na circulação por toda a cidade. 

( ) Você percebe buracos, entroncamentos 

e/ou descaso da gestão pública na 

qualidade das ruas da cidade. 

(  ) Há rebaixamento das calçadas para as 

ruas, para o deslocamento seguro de 

cadeirantes. 

(  ) Em dias de chuva, o trânsito costuma 

fluir naturalmente. 

Mobilidade 

Inteligente 

6. Qual a sua opinião sobre as cidades que 

aderem à implantação de ciclovias 

contínuas, interligadas e com infraestrutura 

adequada (bicicletários e / ou paraciclos) 

para incentivar a população a mudar seu 

padrão de uso do tráfego urbano – do 

automóvel para a bicicleta?  

 

6.1 Como poderia ser realizada essa 

transição a cidade X? Como poderia se dar 

a conscientização dos turistas e residentes 

das cidades costeiras turísticas de modo 

geral? 

 

Percepção urbana 



 
 

Economia 

Inteligente  

7. Qual sua percepção sobre a cidade de 

Torres / Balneário Camboriú / Guaratuba 

em relação às cidades costeiras que 

apresentam crescente urbanização e 

verticalização da orla marítima. Nesse 

aspecto considerar impactos positivos e 

negativos gerados pelo adensamento 

populacional (uso intensivo do solo e do 

espaço urbano)? 

 

• Ruim, pois contribui para os 

impactos ambientais irreversíveis como 

ressacas marítimas, erosão do solo, 

poluição da praia e do lençol freático, 

diminuição da projeção do sol na praia 

e nas vias lindeiras, formação de ilhas 

de calor, etc. 

 

• Importante para geração de 

empregos, desenvolvimento da 

economia, visibilidade, e investimentos 

externos. Áreas como a construção civil 

e o turismo são beneficiadas. Favorável 

ou Desfavorável. Comente a respeito. 

 

Opinião pública sobre 

o processo de 

urbanização e 

verticalização da orla   

Economia 

Inteligente 

8. Em sua opinião, a cidade de Torres / 

Balneário Camboriú / Guaratuba investe 

e/ou incentiva a inovação, a economia 

criativa (artesanato local) e o 

Inovação, Economia 

Criativa e 

Empreendedorismo 



 

 

empreendedorismo para fomentar o 

desenvolvimento econômico do turismo?  

 

8.1 Você acredita que a existência de 

empresas franqueadas como McDonald’s e 

outras do gênero (Marcas Globais) inspira 

confiança na economia do destino turístico 

para outros investidores e também para os 

turistas? 

Vida 

Inteligente 

9. Você se sente “convidado” a permanecer 

nos espaços públicos da cidade, como as 

praças e a orla (parque linear)?  

(  ) Sim.  

( ) Não me sinto convidado. 

 

9.1. Em caso positivo, quais são os 

aspectos que o(a) deixam satisfeitos(as) e 

geram a sensação de bem-estar: 

 

(   ) A permanência ao ar livre. 

(  ) Integração social, por ser um local de 

encontro para conhecer pessoas. 

(  ) Prática de atividades recreativas com 

crianças e adultos, como futebol, vôlei, 

pedal, leitura, etc. 

(  ) O ato de caminhar ao ar livre é 

terapêutico. 

(  ) Liberdade. 

(  ) Relaxamento e descontração. 

Percepção social e 

urbana 

 

Digna gestão urbana  



 
 

(   ) Outros. 

 

Comente: 

Vida 

Inteligente 

10. Em sua opinião, o desenvolvimento do 

turismo no município é sustentável ou não? 

Porquê?  

 

10.1 O que você destacaria de inovação e 

de retrocesso em termos de infraestrutura 

em uma cidade costeira turística como esta, 

quando comparada a outras de mesmo 

porte? 

 

Comente: 

Percepção social, 

urbana e turística 

Pessoas  

Inteligentes 

11. Você percebe no cotidiano da cidade 

que os residentes permanentes estão 

satisfeitos com o crescimento da demanda 

de visitantes?  

 

11.1 O residente permanente demonstra 

satisfação pelo turismo? 

 

Comente a respeito. 

Sentimento de 

pertencimento e 

turismofobia 

Pessoas  

Inteligentes 

12. O item 11.7 da Agenda 2030 da ONU 

diz que: “Até o ano de 2030, os governos 

devem proporcionar o acesso universal a 

espaços públicos seguros, inclusivos, 

acessíveis e verdes, particularmente para as 

Percepção social e 

urbana 



 

 

Fonte: Roteiro de entrevista adaptado da Dissertação de Mestrado de Silva, 2013. 

mulheres e crianças, pessoas idosas e 

pessoas com deficiência (2015, p. 30). 

 

12.1 Por meio de sua observação ao 

experienciar a cidade, Torres / Balneário 

Camboriú / Guaratuba segue, não segue, ou 

está seguindo esta meta?  

  

Todos os 

domínios 

13. Qual seria sua sugestão de melhoria da 

qualidade dos espaços públicos urbanos da 

cidade de Torres / Balneário Camboriú / 

Guaratuba?  

 

Considere ruas, praças, parques, avenidas e 

orla marítima. 

Percepção social, 

ambiental e urbana 

 14. Você considera Torres / Balneário 

Camboriú / Guaratuba uma cidade humana 

e, inteligente? 

Porquê? Comente. 

 

14.1 Em apenas uma palavra como você 

definiria Torres / Balneário Camboriú / 

Guaratuba? 

Percepção social, 

ambiental e urbana 
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Apêndice B3 – Sociedade civil organizada 

  

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA - TESE DE 

DOUTORADO 

 

PERCEPÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL DOS 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

DAS CIDADES COSTEIRAS TURÍSTICAS ACERCA DOS 

PRINCIPAIS ESPACOS PÚBLICOS DE DESLOCAMENTO E 

LOCAIS DE PERMANÊNCIA 

 

Perfil do entrevistado: 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Gênero: 

4. Escolaridade: 

5. Órgão: 

6. Função: 

7. Profissional efetivo / contratado / comissionado: 

8. Tempo de serviço: 

9. Tempo de residência no município: 

 

 



 

 

Domínio Fundamentação 

teórica 

Roteiro de Entrevista Estratégias de 

análise 

(o que se quer 

medir) 

Formas de medição 

-----  

 

 

Lefèvre e Lefèvre 

(2005) 

 

 

 

Ministério do Meio 

Ambiente (Projeto 

Orla) (2006)  

 

 

Rudolf Giffinger 

(2007) 

 

 

Jane Jacobs (2011) 

 

 

Enrique Penalosa 

(2013, 2018) 

 

 

Jan Gehl 

- Você usufrui dos espaços públicos da 

cidade de Torres / Balneário Camboriú / 

Guaratuba? 

(.   ) Sim. 

(.   ) Não. 

(.  ) Parcialmente.  

 

- Qual(is) é(são) o(s) elemento(s) de 

referência para sua permanência nos 

espaços públicos da cidade. 

(   ) A praia. 

( ) A qualidade urbana, visual e paisagística 

da cidade. 

(   ) O comércio diversificado. 

(   ) Os atrativos naturais. 

( ) A oferta turística de bares, restaurantes, 

hotéis, cafeterias, etc. 

( ) Os espaços públicos de convivência 

social, como os parques, praças, calçadões, 

bulevares, ruas fechadas para a prática de 

esportes, etc. 

(  ) A segurança pública. 

( ) O clima, a paisagem, a geografia. 

( ) As pessoas (simpatia, empatia, 

altruísmo, alegria, educação e civilidade). 

Verificação da 

percepção do 

observador – 

acoplamento 

estrutural 

 

 

• Abordagem 

qualitativa 

• Entrevista 

semiestruturada 

• Observação 

espontânea 

• Coleta de dados 

visuais 

• Categorização dos 

dados 

• Interpelações pessoais 

Elementos de 

referência 

das cidades 

costeiras, 

cidades para 

pessoas  

Os motivos que levam 

as pessoas a 

permanecer nos 

espaços públicos da 

cidade 

 



 
 

(2013) 

 

 

( ) A integração com o ambiente natural. 

(   ) A promoção de eventos da cidade. 

(  ) Outros elementos não citados. 

Comente a respeito. 

 

 

 

 

Meio 

Ambiente 

Inteligente 

1.Você conhece o Projeto de Gestão 

Integrada da Orla Marítima – Projeto Orla 

do Ministério do Meio Ambiente? Sabe 

quais sãos seus objetivos? 

(.   ) Sim. 

(.   ) Não, nunca ouvi falar. 

(. ) Não conheço profundamente, mas já 

ouvi sobre ele.  

 

1.1 Ele foi implementado em algum trecho 

da orla da cidade? 

(. ) Sim. 

Por favor, descreva brevemente como foi 

realizado o processo. 

 

(. ) Não. 

Porquê? Qual foi a limitação encontrada? 

Percepção da orla 

segundo os 

fundamentos do 

Projeto Orla e do 

planejamento urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio 

Ambiente 

Inteligente 

2. Recentemente a costa sul brasileira tem 

sofrido com fortes intempéries naturais nas 

cidades costeiras, como ressacas marítimas, 

tempestades e erosão costeira.  

 

2.1 Em sua opinião, o que estaria causando 

estes fenômenos naturais, de forma tão 

intensa e frequente nas últimas décadas? 

Percepção ambiental 

 



 

 

 

2.2 O que poderia ser “pensado” para 

minimizar o risco de maiores impactos 

ambientais sobre as cidades costeiras e seus 

habitantes? 

Comente a respeito. 

Governança 

Inteligente 

3. Sendo representante da Sociedade Civil 

Organizada, como você percebe as 

questões inerentes à sazonalidade e, em 

contraponto, à alta demanda de visitantes 

em períodos de alta estação de turismo?  

 

3.1 Como é gerenciada esta oscilação 

(econômica, estrutural, social, ambiental, 

etc.) por parte da sociedade / comunidade 

local? 

 

3.2 A cidade de Torres / Balneário 

Camboriú / Guaratuba como um sistema 

complexo (dotado de infraestrutura básica, 

de serviços, mobilidade e pessoas) esta 

preparada para este influxo?  

 

3.3 Cite as principais demandas que são 

alocadas ou (re)estruturadas para “suprir” a 

cidade em períodos de alta concentração de 

pessoas, oriundo do aumento da população 

flutuante:    

 

Percepção urbana e 

ambiental sobre o 

turismo e seus efeitos 

sazonais e de 

concentração de 

demanda 

 



 
 

3.4 Os residentes permanentes aparentam 

estar satisfeitos com a alta concentração de 

pessoas em períodos específicos do ano? 

 

3.5 Você acredita que a cidade preza pelo 

bem-estar dos residentes permanentes 

durante o ano todo, ou apenas prioriza a 

melhoria de sua estrutura para a temporada 

de verão, ao receber os visitantes de 

turismo, com potencial de aumento das 

funções econômicas derivadas? 

Governança 

Inteligente 

4.1 O Art. 43. do Estatuto da Cidade 

dispõe:  

-  Para garantir a gestão democrática da 

cidade, deverão ser utilizados, entre outros, 

os seguintes instrumentos:  

I – órgãos colegiados de política urbana, 

nos níveis nacional, estadual e municipal;  

II – debates, audiências e consultas 

públicas;  

III – conferências sobre assuntos de 

interesse urbano, nos níveis nacional, 

estadual e municipal;  

IV – iniciativa popular de projeto de lei e 

de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano. 

 

Você considera que a participação cidadã 

em Torres / Balneário Camboriú / 

Participação cidadã 

 



 

 

Guaratuba é apenas relativa (formalidade 

regimentada) ou realmente pode ser 

considerada absoluta com poder de 

decisão sobre os efeitos da sustentabilidade 

na gestão da cidade? 

 

4.1 Os interesses da comunidade são 

realmente atendidos mediante sua 

representatividade? 

Comente.  

Mobilidade 

Inteligente 

5. Considerando a necessidade de 

melhorias das condições de acessibilidade, 

conforto e segurança na circulação e 

travessia dos pedestres e ciclistas, nas vias 

públicas, tanto dos espaços de permanência 

quanto dos de deslocamento, responda 

Sim, Não ou Parcialmente: 

(.  ) A Resolução CONTRAN Nº 495 DE 

05/06/2014, que estabelece os padrões e 

critérios para a instalação de faixa elevada 

para travessia de pedestres em vias públicas 

está sendo adotada pelo município? 

(.  ) A Norma ABNT NBR 9050:2015 que 

estabelece critérios e parâmetros técnicos a 

serem observados quando do projeto, 

construção, instalação e adaptação de 

edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos às condições de 

Conhecimento sobre 

os princípios da 

sustentabilidade 

urbana 

 

 

 



 
 

acessibilidade é ou está sendo adotada pelo 

município nas vias públicas? 

(.  ) As ruas, calçadas e avenidas são 

rigorosamente mantidas pelo órgão 

municipal competente, quanto à limpeza, 

disposição de lixeiras, recolhimento de 

resíduos e qualificação da pavimentação 

asfáltica? 

(. ) As ruas e calçadas são agradáveis 

esteticamente, com arborização, sombra 

nas calçadas e cobertura nos pontos de 

parada de transporte coletivo, para proteção 

de intempéries climáticas, conforto 

ambiental e segurança física do usuário? 

(. ) As faixas de pedestres são pintadas 

periodicamente, a fim de propiciar melhor 

visibilidade para pedestres e condutores de 

veículos? 

(. ) Há ciclovias contínuas e interligadas na 

cidade?  

(. ) As calçadas das vias públicas 

apresentam rebaixamento para as ruas e 

piso tátil de alerta? 

(. ) Existem buracos, asfaltos danificados e 

outros entroncamentos que dificultam o 

tráfego de pedestres, ciclistas, e também de 

automóveis em zonas da cidade? 

(.  ) De modo geral, os espaços públicos de 

deslocamento na cidade de Torres / 



 

 

Guaratuba / Balneário Camboriú 

apresentam-se em condições dignas para o 

residente e visitante caminhar a pé, ou por 

qualquer outro meio de transporte como 

ônibus urbano, bicicleta, motocicleta, 

cadeira elétrica, cadeira e rodas, triciclo, 

carinhos de bebê, etc. 

Mobilidade 

Inteligente 

6. Considerando que a mobilidade 

urbana na atualidade é um dos grandes 

problemas na maioria das cidades, qual é 

a posição da Gestão Pública Municipal em 

adotar medidas eficazes para estruturar as 

vias públicas (física e operacionalmente) 

com ciclovias interligadas e, incentivar a 

população urbana a mudar seu padrão de 

uso do tráfego urbano - do automóvel para 

a bicicleta?  

 

6.1 Considerando que as cidades costeiras 

(investigadas) são planas e apreciadas por 

pessoas que usufruem de seus espaços 

públicos ao caminhar, qual(is) é (são) a(s) 

limitação (ões) em adotar uma política de 

mobilidade, interligando ciclovias entre as 

vias principais e arteriais da cidade, aos 

bairros periféricos e, oferecendo ao usuário 

infraestrutura adequada como bicicletários 

e paraciclos, entre outros artefatos de apoio 

ao ciclista. 

Percepção urbana 



 
 

 

6.2 Em algum momento a Gestão Pública 

se motivou a ouvir a população acerca desta 

questão referente a mobilidade urbana, ou a 

colocou em pauta para discussão em 

audiência pública? Comente. 

Economia 

Inteligente  

7. Qual sua opinião sobre a cidade de 

Torres / Balneário Camboriú / Guaratuba 

em relação às cidades costeiras que 

apresentam crescente urbanização e 

verticalização da orla marítima. Nesse 

aspecto considerar impactos positivos e 

negativos gerados pelo adensamento 

populacional (uso intensivo do solo e do 

espaço urbano)? 

• Ruim, pois contribui para os 

impactos ambientais irreversíveis, 

como ressacas marítimas, erosão do 

solo, ocupação em áreas de faixa de 

praia, corredores de vento, aumento de 

efluentes, poluição da praia e do lençol 

freático, diminuição da projeção do sol 

na praia e nas vias lindeiras, formação 

de ilhas de calor, etc.  

 

• Importante para geração de 

empregos, desenvolvimento da 

economia, visibilidade, e investimentos 

Opinião pública sobre 

o processo de 

urbanização e 

verticalização da orla 



 

 

externos. Áreas como a construção civil 

e o turismo são beneficiadas. 

Economia 

Inteligente 

8. Considerando o Art. 2 do Estatuto da 

cidade, parágrafo VIII em que consta a 

seguinte diretriz para a gestão das cidades: 

“adoção de padrões de produção e 

consumo de bens e serviços de expansão 

urbana compatíveis com os limites da 

sustentabilidade ambiental, social e 

econômica do município e do território 

sob sua área de influência”.  

 

8.1 Você acredita que a cidade de Torres / 

Balneário Camboriú / Guaratuba atende a 

esta diretriz? Porque? Cite exemplos: 

Limites de uso do 

solo, da orla marítima 

e adoção da 

sustentabilidade nos 

processos de 

governança 

Vida 

Inteligente 

9. A orla marítima urbana da cidade de 

Torres / Guaratuba / Balneário Camboriú 

apresenta-se atualmente: Responda Sim, 

Não ou Parcialmente: 

 

(.  ) Arborizada. 

(.  ) Preserva e mantém vegetação de 

restinga e vegetação fixadora de dunas. 

(.  ) Dispõe de mobiliário urbano para 

conforto do usuário. 

(.   ) Dispõe de chuveiros e rampas de 

acesso a praia. 

Percepção social e 

urbana 



 
 

(.  ) Apresenta segurança pública para os 

usuários durante todo o ano, e todos os 

períodos do dia ou da noite. 

(.  ) Dispõe de sanitários adequados e 

higiênicos para os usuários da orla e da 

praia. 

(. ) É convidativa como espaço público de 

lazer, contemplação da paisagem e 

socialização. 

(. ) É respeitada a legislação municipal 

quanto à construção em linha de costa e de 

acordo com o disposto em seu Plano 

Diretor. 

( ) A iluminação da orla denota segurança 

para os usuários e comerciantes do local, 

freando a circulação de andarilhos e 

possíveis vândalos.   

(. ) Há integração entre fauna e flora local 

no espaço da orla marítima. 

(.  ) Há bicicletas compartilhadas no espaço 

da orla ou mesmo em outro ponto da 

cidade.   

Vida 

Inteligente 

10. Em sua opinião, o turismo e a 

preocupação com o ambiente natural no 

município são vistos e trabalhados como 

prioridade de política pública?  

(.  ) Sim 

(.  ) Não. 

(.  ) Parcialmente 

Percepção social, 

urbana e turística 



 

 

Porquê?  

 

10.1 As ações e políticas de turismo e meio 

ambiente são frequentemente debatidas 

junto à comunidade?  

(. ) Sim. Como? 

(.  ) Não. 

(. ) Parcialmente. 

 

10.2 O que você destacaria de inovação e 

de retrocesso em termos de infraestrutura 

em uma cidade costeira turística como esta? 

 

Comente: 

Pessoas  

Inteligentes 

11. “Os estudantes são ensinados, na 

maioria das instituições de ensino 

convencionais, a agirem de maneira 

autônoma numa sociedade competitiva; e 

não a tornarem-se participantes da vida 

comum, com habilidades para a empatia, 

altruísmo, cooperação, criatividade e 

resiliência. Qual é a sua opinião acerca 

desta reflexão? 

 

Escolha uma ou mais das afirmativas e 

comente se necessário: 

 

(. ) As escolas e Instituições de Ensino 

Superior ainda não compreendem tais 

Educação de base 

 

Flexibilidade 



 
 

habilidades como sendo essenciais para a 

formação de um profissional diferenciado 

no mercado de trabalho e, acima de tudo, 

participante ativo da sociedade como 

capital social e intelectual. 

 

(.  ) Uma cidade humana, sustentável e 

inteligente deve ser povoada por pessoas 

capazes, inventivas, corajosas e criativas. 

(.  ) A criatividade e o debate dentro do 

contexto escolar, ainda são considerados 

subversivos e, por isso, os estudantes se 

desenvolvem sendo passivos, obedientes e 

não questionadores. Há de se mudar 

comportamento top down.  

 

11.2 Qual sua opinião acerca do processo 

educacional voltado à uma cidade que visa 

tornar-se humana, sustentável e 

inteligente? O que poderia ser aprimorado 

ou implementado nas escolas (no ensino) 

em Torres / Guaratuba / Balneário 

Camboriú? 

 

11.3 O que você proporia de mudanças ou 

de intervenções sobre o atual sistema de 

ensino formal de modo geral no Brasil? 

Pessoas  

Inteligentes 

12. O item 11.7 da Agenda 2030 da ONU 

diz que: “Até o ano de 2030, os governos 

Percepção social e 

urbana 



 

 

devem proporcionar o acesso universal a 

espaços públicos seguros, inclusivos, 

acessíveis e verdes, particularmente para 

as mulheres e crianças, pessoas idosas e 

pessoas com deficiência (2015, p. 30). 

 

12.1 Você tem conhecimento da Agenda 

2030 (ODS) da ONU e seus 

desdobramentos para conclamar uma 

cidade em humana e sustentável por meio 

de seus espaços públicos? 

(  ) Sim.  

(  ) Não. 

(  ) Parcialmente. 

 

Nesse caso, quais são as ações que a Gestão 

Pública pratica e/ou prospecta para atender 

a esta demanda da Agenda 2030 até o prazo 

almejado? 

Todos os 

domínios 

13. O que poderia ser implantado/ 

implementado pela atual Gestão Pública 

em Parceria Público Privada (PPP) para 

potencializar Torres, Balneário Camboriú, 

Guaratuba a tornar-se uma cidade mais 

humana, sustentável e inteligente para 

todas as pessoas (visitantes e residentes 

permanentes)? 

 

Percepção social, 

ambiental e urbana 



 
 

Fonte: Roteiro de entrevista adaptado da Dissertação de Mestrado de Silva, 2013. 

 

 

Considere ruas, praças, parques, avenidas e 

orla marítima. 

 14. Você considera Torres / Balneário 

Camboriú / Guaratuba uma cidade humana 

e, inteligente? 

 

Porquê?  

 

Em apenas uma palavra como você 

definiria Torres/ Balneário Camboriú 

/Guaratuba? 

Percepção social, 

ambiental e urbana 
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Apêndice B4 – Gestão pública municipal  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA - TESE DE 

DOUTORADO 

 

PERCEPÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL DOS 

REPRESENTANTES DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DAS 

CIDADES COSTEIRAS TURÍSTICAS ACERCA DOS 

PRINCIPAIS ESPACOS 

DE DESLOCAMENTO E LOCAIS DE PERMANÊNCIA 

 

Perfil do entrevistado: 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Gênero: 

4. Escolaridade: 

5. Órgão: 

6. Função: 

7. Profissional efetivo / contratado / comissionado: 

8. Tempo de serviço: 

9. Tempo de residência no município: 

 



 

 

Domínio Fundamentação teórica Roteiro de Entrevista Estratégias de análise 

(o que se quer medir) 

Formas de medição 

-----  

 

 

Lefèvre e Lefèvre (2005) 

 

 

 

Ministério do Meio 

Ambiente (Projeto Orla) 

(2006)  

 

 

Rudolf Giffinger 

(2007) 

 

 

Jane Jacobs (2011) 

 

 

Enrique Penalosa 

(2013) 

 

 

Jan Gehl 

(2013, 2018) 

 

 

- Você usufrui dos espaços 

públicos da cidade de 

Torres / Balneário 

Camboriú / Guaratuba? 

(.   ) Sim. 

(.  ) Não. 

(.  ) Parcialmente.  

 

- Qual(is) é(são) o(s) 

elemento(s) de 

referência(s) para sua 

permanência nos espaços 

públicos da cidade. 

(   ) A praia. 

( ) A qualidade urbana, 

visual e paisagística da 

cidade. 

(   ) O comércio 

diversificado. 

(   ) Os atrativos naturais. 

( ) A oferta turística de 

bares, restaurantes, hotéis, 

cafeterias, etc. 

( ) Os espaços públicos de 

convivência social, como os 

parques, praças, calçadões, 

bulevares, ruas fechadas 

Verificação da 

percepção do 

observador – 

acoplamento 

estrutural 

• Abordagem qualitativa 

• Entrevista 

semiestruturada 

• Observação espontânea 

• Coleta de dados visuais 

• Categorização dos dados 

• Interpelações pessoais 

Elementos de 

referência das 

cidades costeiras, 

cidades para 

pessoas  

Os motivos que levam 

as pessoas a 

permanecer nos 

espaços públicos da 

cidade, incluindo, 

inclusive os gestores 

públicos. 

 



 
 

para a prática de esportes, 

etc. 

(  ) A segurança pública. 

( ) O clima, a paisagem, a 

geografia. 

( ) As pessoas (simpatia, 

empatia, altruísmo, alegria, 

educação e civilidade). 

( ) A integração com o 

ambiente natural. 

(   ) A promoção de eventos 

na cidade. 

(  ) Outros elementos não 

citados. 

 

Comente a respeito. 

 

 

 

Meio Ambiente 

Inteligente 

1.Você conhece o Projeto 

de Gestão Integrada da Orla 

Marítima – Projeto Orla do 

Ministério do Meio 

Ambiente? Sabe quais sãos 

seus objetivos? 

(.   ) Sim. 

(.   ) Não, nunca ouvi falar. 

(. )  Não conheço 

profundamente, mas já ouvi 

sobre ele.  

 

Percepção da orla 

segundo os 

fundamentos do Projeto 

Orla e do planejamento 

urbano 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1 Ele foi implementado 

em algum trecho da orla da 

cidade? 

(. ) Sim. 

Por favor, descreva 

brevemente como foi 

realizado o processo. 

 

(. ) Não. 

Porquê? Qual foi a 

limitação encontrada? 

 

 

 

 

Meio Ambiente 

Inteligente 

2.  Recentemente a costa sul 

brasileira tem sofrido com 

fortes intempéries naturais 

nas cidades costeiras, como 

ressacas marítimas, 

tempestades e erosão 

costeira.  

 

2.1 Em sua opinião, o que 

estaria causando estes 

fenômenos naturais, de 

forma tão intensa e 

frequente nas últimas 

décadas? 

 

2.2 O que poderia ser 

“pensado” para minimizar o 

risco de maiores impactos 

Percepção ambiental 

 



 
 

ambientais sobre as cidades 

costeiras e seus habitantes? 

Comente a respeito. 

Governança 

Inteligente 

3. Sendo representante da 

Gestão Pública, como você 

percebe as questões 

inerentes à sazonalidade e, 

em contraponto, à alta 

demanda de visitantes em 

períodos de alta estação de 

turismo?  

 

3.1 Como é gerenciada esta 

oscilação (econômica, 

estrutural, social, 

ambiental, etc.) por parte da 

gestão pública? 

 

3.2 A cidade de Torres / 

Balneário Camboriú / 

Guaratuba, como um 

sistema complexo (dotado 

de infraestrutura básica, de 

serviços, mobilidade e 

pessoas) esta preparada para 

este influxo?  

 

3.3 Cite as principais 

demandas que são alocadas 

Percepção urbana e 

ambiental sobre o 

turismo e seus efeitos 

sazonais e de 

concentração de 

demanda 

 



 

 

ou (re)estruturadas para 

“suprir” a cidade em 

períodos de alta 

concentração de pessoas, 

oriundo do aumento da 

população flutuante:    

 

3.4 Os residentes 

permanentes aparentam 

estar satisfeitos com a alta 

concentração de pessoas em 

períodos específicos do 

ano? 

 

3.5 Você acredita que a 

cidade preza pelo bem-estar 

dos residentes permanentes 

durante o ano todo, ou 

apenas prioriza a melhoria 

de sua estrutura para a 

temporada de verão, ao 

receber os visitantes de 

turismo, com potencial de 

aumento das funções 

econômicas derivadas? 

Governança 

Inteligente 

4. O Art. 2o do Estatuto da 

Cidade (Lei no 10.257, de 

10 de julho de 2001), cita 

que: “A política urbana tem 

Percepção ambiental 

 



 
 

por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e 

da propriedade urbana [...]. 

O parágrafo XII apresenta a 

seguinte diretriz: – 

proteção, preservação e 

recuperação do meio 

ambiente natural e 

construído, do patrimônio 

cultural, histórico, 

artístico, paisagístico e 

arqueológico. 

 

4.1 Você tem pleno 

conhecimento da Lei 

n.10.257, de 10 de julho de 

2001 que rege o Estatuto da 

Cidade? 

(  ) Sim.  

(  ) Não. 

(. ) Parcialmente. 

 

4.2 No tocante ao parágrafo 

XII citado, quais são as 

medidas e/ou ações que 

estão sendo tomadas 

(implementadas / 



 

 

implantadas) na cidade para 

o alcance dessa diretriz?  

 

Mobilidade 

Inteligente 

5. Considerando a 

necessidade de melhorias 

das condições de 

acessibilidade, conforto e 

segurança na circulação e 

travessia dos pedestres e 

ciclistas nas vias públicas, 

tanto dos espaços de 

permanência quanto dos de 

deslocamento, responda 

Sim, Não ou 

Parcialmente: 

 

(.  ) A Resolução 

CONTRAN Nº 495 DE 

05/06/2014, que estabelece 

os padrões e critérios para a 

instalação de faixa elevada 

para travessia de pedestres 

em vias públicas está sendo 

adotada pelo município? 

(.  ) A Norma ABNT NBR 

9050:2015 que estabelece 

critérios e parâmetros 

técnicos a serem observados 

quando do projeto, 

Conhecimento sobre os 

princípios da 

sustentabilidade urbana 

 

 

 



 
 

construção, instalação e 

adaptação de edificações, 

mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos às 

condições de 

acessibilidade é ou está 

sendo adotada pelo 

município nas vias 

públicas? 

(.  ) As ruas, calçadas e 

avenidas são rigorosamente 

mantidas pelo órgão 

municipal competente, 

quanto à limpeza, 

disposição de lixeiras, 

recolhimento de resíduos e 

qualificação da 

pavimentação asfáltica? 

(. ) As ruas e calçadas são 

agradáveis esteticamente, 

com arborização, sombra 

nas calçadas e cobertura nos 

pontos de parada de 

transporte coletivo, para 

proteção de intempéries 

climáticas, conforto 

ambiental e segurança física 

do usuário? 



 

 

(. ) As faixas de pedestres 

são pintadas 

periodicamente, a fim de 

propiciar melhor 

visibilidade para pedestres e 

condutores de veículos? 

(. ) Há ciclovias contínuas e 

interligadas na cidade? 

(. ) As calçadas das vias 

públicas apresentam 

rebaixamento para as ruas e, 

piso tátil de alerta? 

(. ) Existem buracos, 

asfaltos danificados e outros 

entroncamentos que 

dificultam o tráfego de 

pedestres, ciclistas, e 

também de automóveis em 

zonas da cidade? 

(.  ) De modo geral, os 

espaços públicos de 

deslocamento na cidade de 

Torres / Guaratuba / 

Balneário Camboriú 

apresentam-se em 

condições dignas para o 

residente e visitante 

caminhar a pé, ou por 

qualquer outro meio de 



 
 

transporte como ônibus 

urbano, bicicleta, 

motocicleta, cadeira 

elétrica, cadeira de rodas, 

triciclo, carrinhos de bebê, 

etc. 

Mobilidade 

Inteligente 

6. Considerando que a 

mobilidade urbana na 

atualidade é um dos 

grandes problemas na 

maioria das cidades, qual é 

a posição da Gestão Pública 

Municipal em adotar 

medidas eficazes para 

estruturar as vias públicas 

(física e operacionalmente) 

com ciclovias interligadas 

e, incentivar a população 

urbana a mudar seu padrão 

de uso do tráfego urbano - 

do automóvel para a 

bicicleta e para a 

caminhada?  

 

6.1 Considerando que as 

cidades costeiras 

(investigadas) são planas e 

apreciadas por pessoas que 

usufruem de seus espaços 

Percepção urbana 



 

 

públicos ao caminhar, 

qual(is) é (são) a(s) 

limitação (ões) em adotar 

uma política de mobilidade, 

interligando ciclovias entre 

as vias principais e arteriais 

da cidade, aos bairros 

periféricos e, oferecendo ao 

usuário infraestrutura 

adequada como 

bicicletários / paraciclos, 

entre outros artefatos de 

apoio ao ciclista? 

 

6.2 Em algum momento a 

gestão pública se motivou a 

ouvir a população acerca da 

temática ‘mobilidade 

urbana’, ou a colocou em 

pauta para discussão em 

audiência pública? 

Comente. 

Economia 

Inteligente  

7. Qual sua opinião sobre a 

cidade de Torres / Balneário 

Camboriú / Guaratuba em 

relação às cidades costeiras 

que apresentam crescente 

urbanização e 

verticalização da orla 

Opinião pública sobre o 

processo de 

urbanização e 

verticalização da orla 



 
 

marítima. Nesse aspecto 

considerar impactos 

positivos e negativos 

gerados pelo adensamento 

populacional (uso intensivo 

do solo e do espaço 

urbano)? 

• Ruim, pois contribui para 

os impactos ambientais 

irreversíveis como 

ressacas marítimas, 

erosão do solo, ocupação 

em área de faixa de praia, 

corredores de vento, 

aumento de efluentes, 

poluição da praia e do 

lençol freático, 

diminuição da projeção 

do sol na praia e nas vias 

lindeiras, formação de 

ilhas de calor, etc. 

• Importante para geração 

de empregos, 

desenvolvimento da 

economia, visibilidade do 

destino, e investimentos 

externos. Áreas como a 



 

 

construção civil e o 

turismo são beneficiadas. 

Economia 

Inteligente 

8. Considerando o Art. 2 do 

Estatuto da cidade, 

parágrafo VIII em que 

consta a seguinte diretriz 

para a gestão das cidades: 

“adoção de padrões de 

produção e consumo de 

bens e serviços de expansão 

urbana compatíveis com os 

limites da sustentabilidade 

ambiental, social e 

econômica do município e 

do território sob sua área 

de influência”.  

 

8.1 Você acredita que a 

cidade de Torres / Balneário 

Camboriú / Guaratuba 

atende a esta diretriz? 

Porque? Cite exemplos: 

Limites de uso do solo, 

da orla marítima e 

adoção da 

sustentabilidade nos 

processos de 

governança 

Vida 

Inteligente 

9. A orla marítima urbana 

da cidade de Torres / 

Guaratuba / Balneário 

Camboriú apresentam-se 

atualmente: Responda Sim, 

Não, ou Parcialmente: 

Percepção social e 

urbana 

 

 



 
 

 

(.  ) Arborizada. 

(.  ) Preserva e mantém 

vegetação de restinga e 

vegetação fixadora de 

dunas. 

(.  ) Dispõe de mobiliário 

urbano para conforto do 

usuário. 

(.   ) Dispõe de chuveiros e 

rampas de acesso a praia. 

(.  ) Apresenta segurança 

pública para os usuários 

durante todo o ano, e todos 

os períodos do dia ou da 

noite. 

(.  ) Dispõe de sanitários 

adequados e higiênicos para 

os usuários da orla e, da 

praia. 

(. ) É convidativa como 

espaço público de lazer, 

contemplação da paisagem 

e socialização. 

(. ) É respeitada a legislação 

municipal quanto à 

construção em linha de 

costa e de acordo com o 



 

 

disposto em seu Plano 

Diretor. 

(.   ) A iluminação da orla 

denota segurança para os 

usuários e comerciantes do 

local, freando a circulação 

de andarilhos e possíveis 

vândalos.  

(. ) Há integração entre 

fauna e flora local no espaço 

da orla marítima. 

(.  ) Há bicicletas 

compartilhadas no espaço 

da orla ou mesmo em outro 

ponto da cidade.    

Vida 

Inteligente 

10. Em sua opinião, o 

turismo e a preocupação do 

ambiente natural no 

município são vistos e 

trabalhados como 

prioridade de política 

pública?  

(.  ) Sim 

(.  ) Não. 

(.  ) Parcialmente 

Porquê?  

 

10.1 As ações e políticas de 

turismo e meio ambiente 

Percepção social, 

urbana e turística 



 
 

são frequentemente 

debatidas junto à 

comunidade?  

(. ) Sim. Como? 

(.  ) Não. 

(. ) Parcialmente. 

 

10.2 O que você destacaria 

de inovação e de retrocesso 

em termos de infraestrutura 

em uma cidade costeira 

turística como esta? 

Comente: 

Pessoas  

Inteligentes 

11. “Os estudantes são 

ensinados, na maioria das 

instituições de ensino 

convencionais, a agirem de 

maneira autônoma numa 

sociedade competitiva; e 

não a tornarem-se 

participantes da vida 

comum, com habilidades 

para a empatia, altruísmo, 

cooperação, criatividade e 

resiliência. Qual é a sua 

opinião acerca desta 

reflexão? 

 

Educação de base 

 

Flexibilidade  



 

 

Escolha uma ou mais das 

afirmativas e comente se 

necessário: 

 

(. ) As escolas e Instituições 

de Ensino Superior ainda 

não compreendem tais 

habilidades como sendo 

essenciais para a formação 

de um profissional 

diferenciado no mercado de 

trabalho e, acima de tudo, 

participante ativo da 

sociedade como um capital 

social e intelectual. 

 

(.  ) Uma cidade humana, 

sustentável e inteligente 

deve ser povoada por 

pessoas capazes, inventivas, 

corajosas e criativas. 

 

(.  ) A criatividade e o 

debate dentro do contexto 

escolar, ainda são 

considerados subversivos e, 

por isso, os estudantes se 

desenvolvem sendo 

passivos, obedientes e não 



 
 

questionadores.  Há de se 

mudar comportamento top 

down. 

 

11.2 Qual a sua opinião 

acerca do processo 

educacional voltado à uma 

cidade que visa tornar-se 

humana, sustentável e 

inteligente? O que poderia 

ser aprimorado ou 

implementado nas escolas 

(no ensino) em Torres / 

Guaratuba / Balneário 

Camboriú? 

 

11.3 O que você 

recomendaria de mudanças 

ou de intervenções sobre o 

atual sistema de ensino 

formal de modo geral no 

Brasil? 

Pessoas  

Inteligentes 

12. O item 11.7 da Agenda 

2030 da ONU diz que: “Até 

o ano de 2030, os governos 

devem proporcionar o 

acesso universal a espaços 

públicos seguros, 

inclusivos, acessíveis e 

Percepção social e 

urbana 



 

 

verdes, particularmente 

para as mulheres e 

crianças, pessoas idosas e 

pessoas com deficiência 

(2015, p. 30). 

 

12.1 Você tem 

conhecimento da Agenda 

2030 (ODS) da ONU e seus 

desdobramentos para 

conclamar uma cidade em 

humana e sustentável por 

meio de seus espaços 

públicos? 

(  ) Sim.  

(  ) Não. 

(  ) Parcialmente. 

 

Nesse caso, quais são as 

ações que a Gestão Pública 

pratica e / ou prospecta para 

atender a esta demanda da 

Agenda 2030 até o prazo 

almejado? 

 

Todos os 

domínios 

13. O que poderia ser 

implantado / implementado 

pela atual Gestão Pública 

em Parceria Público Privada 

Percepção social, 

ambiental e urbana 



 
 

Fonte: Roteiro de entrevista adaptado da Dissertação de Mestrado de Silva, 2013. 

 

(PPP) para potencializar 

Torres, Balneário 

Camboriú, Guaratuba a 

tornar-se uma cidade mais 

humana, sustentável e 

inteligente para todas as 

pessoas (visitantes e 

residentes permanentes)? 

 

Considere ruas, praças, 

parques, avenidas e orla 

marítima. 

 14. Você considera Torres / 

Balneário Camboriú / 

Guaratuba uma cidade 

humana e, inteligente? 

 

Porquê?  

 

Em apenas uma palavra 

como você definiria Torres/ 

Balneário Camboriú 

/Guaratuba? 

Percepção social, 

ambiental e urbana 

 


