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[...] é porque a autonomia do outro não é 

fulgurância absoluta e simples espontaneidade 

que eu posso visar o seu desenvolvimento. É 

porque a autonomia não é a eliminação pura e 

simples do discurso do outro, e sim a 

elaboração desse discurso, onde o outro não é 

material indiferente porém conta para o 

conteúdo do que ele diz, que uma ação 

intersubjetiva é possível e que não está fadada 

a permanecer inútil ou a violar por sua 

simples existência o que estabelece como seu 

princípio. É por isso que pode existir uma 

política da liberdade e que não ficamos 

reduzidos a escolher entre o silêncio e a 

manipulação, nem mesmo a simples 

consolação: “afinal, o outro fará o que 

quiser”. É por isso que sou finalmente 

responsável pelo que digo (e pelo que calo). 

(Cornelius Castoriadis, 1982, p. 129) 

  



 

 
 

 

 

RESUMO 

 

 

 

ADRIANO, Mexiana Zabott. Participação Popular na Elaboração do Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina. Dissertação de Mestrado – MPPT/UDESC. 

Florianópolis, 2013.  

 

 

Esta dissertação de mestrado tem por objetivo caracterizar e avaliar a metodologia de 

participação da sociedade civil no processo de elaboração do Zoneamento Ecológico-

Econômico (ZEEC) e do Plano de Gestão da Zona Costeira (PGZC), do Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina (PEGC-SC), por meio da descrição da concepção e 

implementação do envolvimento da sociedade na construção dos referidos instrumentos, além 

de avaliar e elaborar um conjunto de elementos contributivos à processos análogos. É 

apresentada uma breve caracterização da produção do espaço costeiro catarinense, 

culminando num enquadramento teórico da problemática do planejamento e da gestão 

territorial e, em especial, do planejamento e da gestão da zona costeira. Em seguida, é 

apresentado o enquadramento teórico das questões de participação popular no quadro das 

sociedades ditas democráticas. O universo da pesquisa compreende a zona costeira do Estado 

de Santa Catarina, municípios participantes do PEGC-SC e populações nele residentes. A 

pesquisa tem um caráter misto, quantitativo e qualitativo. A coleta de dados foi realizada por 

meio de análise documental, entrevistas semiestruturadas, sondagem por questionário e 

observação. Concluiu-se sobre o grau de participação proporcionado pelos mecanismos 

implementados, utilizando como base uma lista de elementos fundamentais para o 

envolvimento da sociedade na tomada de decisões em políticas públicas territoriais.  

 

 

Palavras-chave: Planos Estaduais. Gerenciamento Costeiro. Santa Catarina. Participação. 

Decálogo da participação. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

ADRIANO, Mexiana Zabott. Popular Participation in Development of the State Coastal 

Management Plan of Santa Catarina. Master Thesis - MPPT / UDESC. Florianópolis, 

2013. 

 

 

This dissertation aims to characterize and evaluate the methodology of participation of civil 

society in the drafting of the Ecological-Economic Zoning (ZEEC) and Plan of Coastal Zone 

Management (PGZC), the Santa Catarina State Coastal Management Plan (PEGC-SC), by 

describing the design and implementation of the company's involvement in the construction of 

these instruments, and to evaluate and develop a set of elements contributing to the analogous 

processes. A brief characterization of the production of coastal areas in Santa Catarina, 

culminating in a theoretical framework the problem of planning and land management, and in 

particular the planning and coastal zone management. Then, we present the theoretical 

framework of the issues of popular participation in the framework of so-called democratic 

societies. The research comprises the coastal zone of the State of Santa Catarina, the 

participating municipalities PEGC-SC and populations are resident. The survey has a mixed 

character, quantitatively and qualitatively. Data collection was conducted through document 

analysis, structured interviews, questionnaire survey and observation. It was concluded on the 

degree of participation provided by the implemented mechanisms, using as a basis a list of the 

key elements in society involvement in decision-making on territorial public policies. 

 

 

Keywords: State Plans. Coastal Management. Santa Catarina. Participation. Decalogue of 

participation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mote da pesquisa está da identificação de como se deu a participação da sociedade 

catarinense no processo de elaboração de dois instrumentos do Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro, com o objetivo de ponderar acerca da legitimidade das diretrizes 

adotadas. Vejamos a relevância da temática. 

 

Os primórdios da ocupação do território brasileiro, que não pelos nativos, se deu na 

zona costeira e, posteriormente, em razão do êxodo rural manteve alta densidade demográfica, 

ainda que o processo de industrialização e urbanização tenha expandido seus horizontes para 

o interior do território.  

Ainda assim, a região litorânea atrai atenções por sua geografia e recursos 

específicos: a) o litoral está, de fato, relacionado com o transporte marítimo, nomeadamente, 

de longa distância; b) recursos alimentares provenientes de extrativismo ou cultura; c) 

recursos para lazer e turismo de sol e praia, muito divulgado a partir de certo momento; d) 

segunda habitação de férias ou para aluguel; e) mais recentemente, em vários locais do Brasil, 

a exploração mineral (petróleo). Contudo, essa multiplicidade de usos provocou a fragilidade 

do ambiente.  

Para tanto, com o intuito de organizar a ocupação socioeconômica da orla costeira 

brasileira decorrente do processo de reconhecimento das fronteiras territoriais marítimas e 

manutenção da soberania nacional encabeçado pela Comissão Interministerial para os 

Recursos do Mar – CIRM em 1987, foi criado o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - 

PNGC, por meio da Lei Federal nº 7.661/1988, e regulamentada pelo Decreto Federal nº 

5.300/2004, cuja disposição instituiu como instrumentos os planos estadual e municipal de 

gerenciamento costeiro. 

O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, por abranger uma rede de municípios
1
, 

é uma das poucas iniciativas de planejamento territorial regionalizado. Cabe este destaque 

uma vez que a delimitação de uma região depende de padrões e conceitos preestabelecidos, 

que coadunem um intuito comum: nesse caso, a gestão da zona costeira.  

Com a redemocratização do Estado brasileiro e com o advento da Constituição 

Federal de 1988, que define como princípio fundamental a democracia, a sociedade civil 

brasileira adquiriu fundamento de acesso à participação na elaboração de diretrizes ou mesmo 

                                                   
1
 Decreto Estadual nº 5.010, de 22 de dezembro de 2006, elenca e distribui em setores os municípios integrantes do 

Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina. 
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das políticas públicas governamentais. No entanto, as disposições constitucionais e legais não 

foram suficientes para a prática da participação.  

 

É diante disso que esta pesquisa se propôs a identificar e analisar os canais de acesso 

dedicados à participação da sociedade civil na elaboração da política pública de ordenamento 

territorial costeiro estadual. Justifica-se o estudo em razão da complexidade que envolve o 

planejamento e gestão da zona costeira, principalmente no tocante às atividades econômicas e 

sociais, principalmente por estar imbuído da prerrogativa de envolvimento da sociedade civil. 

A densa ocupação, o escoamento de exportação e importação bem como uma porção 

significativa do turismo e do comércio são atividades preponderantes na zona costeira e 

demonstram a importância econômica de uma organização territorial que considere o máximo 

de fatores presentes nessa demanda. 

Partindo de uma perspectiva integradora de política econômica, social e ambiental, é 

emergente a necessidade de planejamentos que orientem a utilização, organização e ocupação 

dos espaços. Ora, se uma boa parcela da economia é dependente da zona costeira e, se há uma 

concentração populacional bastante elevada nessa região, cuja fragilidade do ecossistema é 

notória, as forma de intervenção deveriam ser bem pensadas principalmente para mediar 

interesses conflitantes.  

Em que pese a zona costeira brasileira ter sido território importante para os povos 

nativos ainda que nômades, a partir da chegada e estabelecimento das primeiras bases da 

colonização portuguesa, foi essa a ocupação que predominou. A partir destas instalações 

incipientes, o colonizador foi adentrando no sentido interior, mas mantendo ainda como base 

a zona costeira. 

A coroa portuguesa investiu o mínimo de infraestrutura na região sul, e quando o fez, 

foi voltado principalmente para o setor portuário e de fortalezas, necessários à defesa do 

território e ao comércio. Essas estruturas foram afixadas nas regiões do início da colonização, 

quais sejam, São Francisco do Sul e Laguna, e de ocupação tardia Itajaí, instituindo a região 

de Florianópolis como núcleo político-administrativo, no qual foram instaladas estruturas para 

atenção desta finalidade, em verdade bastião da guarda do Brasil Meridional. 

O momento que segue é a exploração do interior do território catarinense, 

principalmente pela jornada de vicentistas-laguneneses que traçaram uma rota de acesso ao 

―caminho do gado‖, comunicação entre o Rio Grande do Sul e São Paulo pelo planalto 

catarinense (século XVII). Essa marcha, à hinterlândia, abre espaços para outras atividades 

como as de natureza rural (açúcar, café, algodão, gado) que foram se intensificando ao passar 
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do tempo (séculos XVIII e XIX), potencializando o comércio, com isso a atividade portuária, 

fomentando também a indústria mineradora. Esse processo acompanha a tendência das 

transformações sociais nacionais, mas principalmente concorre com crescimento dos estados 

vizinhos, inclusive quanto ao processo de industrialização e urbanização do litoral, que 

provoca o êxodo rural, tornando cada vez mais forte as pressões sobre a costa (século XX). 

Com manifesta falta de planejamento e favorecimento de interesses ligados ao poder 

econômico e político, foram se agravando os problemas do litoral, com exploração massiva 

dos recursos pesqueiros, intensa urbanização de segunda moradia e/ou relacionada com 

equipamentos turísticos (casas, estradas, equipamentos de lazer), poluição, por falta de 

tratamento de resíduos cada vez mais abundantes, diversificados e impactantes. 

É nesse contexto que o litoral catarinense vai se consolidando, seguindo os contornos 

de uma complexa malha de interesses, lícitos e ilícitos, que dificultam cada vez mais a tarefa 

de ordenamento territorial. É por herdar tanto tempo de atraso que esta demanda é tão urgente. 

 

O contexto de criação da lei que institui o plano de gerenciamento costeiro estadual é, 

por si, só dúbio e enviesado: para atender uma demanda de empresários do setor turístico 

(legalizar uma vasta materialização de pesados e muito discutíveis interesses econômicos 

sobre o litoral), o Chefe do Executivo, à época, encaminhou para aprovação um projeto muito 

aquém da necessidade real para a implantação de um programa. Inexiste hoje, no âmbito do 

Governo do Estado, uma diretriz norteadora de política de governo, quiçá de Estado, que 

priorize o fortalecimento deste programa, com objetivos claros e eficientes. 

Por outro lado, o discurso técnico da dificuldade de trabalhar com leigos e com 

interesses e entendimentos diversos, submete a elaboração dos planos aos técnicos em seus 

escritórios, normalmente com interesses tendenciosos, que deixam de contrapor situações 

reais naturalmente contraditórias. Neste sentido é que se considera importante a inclusão da 

sociedade civil nas discussões de políticas públicas, uma vez que recairá sobre ela a execução 

do artifício. Não são raras às vezes em que interesses legítimos são preteridos, 

nomeadamente, em razão de grandes interesses capitalistas.  

Desta sorte, segue-se o entendimento de que sem que os processos de ordenamento 

territorial envolvam a sociedade civil com estratégias adequadas para atingir diversos 

objetivos (informação, educação, tomada de decisão, legitimidade representativa, entre 

outros), as políticas que dela decorrerem estarão fadadas a serem inócuas, ineficientes, 

ineficazes ou ainda produzirem efeito diverso do pretendido. Neste sentido, a adoção de 
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medidas metodológicas que considere a importância da participação da sociedade civil e a 

viabilização de estratégias de envolvimento e discussão é imprescindível ao processo. 

A participação da sociedade civil no referido processo, avaliada nesta pesquisa, 

evidencia as dificuldades encontradas para o envolvimento da população em decorrência dos 

fatores supracitados, nomeadamente, pelas dificuldades enfrentadas pela Administração 

Pública na execução de atividades desta seara. Tanto, que se optou por contratar empresa que 

desempenhasse a atividade criadora, sem que houvesse uma definição clara das 

responsabilidades decorrentes dessa tarefa. 

A conclusão que se chegou, pautado numa grade de dimensões que norteiam as 

atividades de envolvimento da sociedade civil nas discussões e tomadas de decisão, é que as 

estratégias utilizadas para a etapa do programa analisado foram insuficientes, tornando os 

instrumentos ilegítimos do ponto de vista da representação dos diversos interesses inerentes 

ao uso e ocupação da zona costeira catarinense, passíveis de anulação. Mais ainda, tira-se a 

impressão que este é o exato resultado aguardado pelos governantes – inaplicável. 

 

Formulou-se o seguinte problema de pesquisa: como foi concebida, implementada e 

avaliada a participação da sociedade civil na elaboração dos instrumentos de Zoneamento 

Ecológico Econômico Costeiro - ZEEC e do Plano de Gestão da Zona Costeira - PGZC do 

PEGC-SC? 

A pesquisa envolveu a coleta de dados que possibilitou identificar o andamento do 

processo de elaboração de dois instrumentos do PEGC, quais sejam o ZEEC e PGZC, 

especificamente no tocante à participação da sociedade civil no decorrer do processo.  

O objetivo desta pesquisa era analisar a participação da sociedade civil na elaboração 

do ZEEC e PGZC que integram o PEGC-SC, ocorrida entre 2009 e 2010 como subsídio para 

avaliar a legitimidade das diretrizes de gestão adotadas. 

Desta feita, o projeto de pesquisa propõe que se parta das seguintes indagações: 

Como foi concebida a participação da sociedade civil no processo de elaboração do ZEEC e 

do PGZC? Como foi implementado a participação da sociedade civil no processo de 

elaboração do ZEEC e do PGZC? As metodologias de participação popular na elaboração do 

ZEEC e do PGZC foram adequadas e os resultados obtidos foram satisfatórios? Há 

alternativas relativas à organização e implementação da participação popular em processos de 

planejamento territorial? 

Para tanto, estão postos como objetivos específicos os seguintes tópicos: 
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1. Descrever como foi concebido o envolvimento da sociedade civil – 

metodologia de participação da sociedade civil – no processo de elaboração dos instrumentos 

ZEEC e PGZC do PEGC-SC; 

2. Descrever como foi implementada a estratégia de envolvimento da sociedade 

civil – metodologia de participação da sociedade civil – no processo de elaboração dos 

instrumentos ZEEC e PGZC do PEGC-SC; 

3. Avaliar as metodologias de participação da sociedade civil na elaboração do 

ZEEC e do PGZC do PEGC-SC de acordo com um conjunto de indicadores definidos; 

4. Contribuir para a organização e implementação da participação da sociedade 

civil na elaboração de política pública de planejamento e gestão do território. 

 

O interesse em pesquisar a participação popular no PEGC nasceu da minha formação 

acadêmica, mas principalmente por minha trajetória pessoal. Criada em meio às lutas sociais, 

nossos pais nos deram noção de cidadania ainda quando crianças, que despertou a vontade de 

entender por quais motivos as pessoas se movem, física e intelectualmente. Sem dúvidas, o 

fato de ser filha de uma ilha-capital logo me deu ciência da importância do espaço como palco 

de disputa de poder. A breve passagem pelas ciências oceanográficas aguçou minha 

curiosidade de entender o que se passa entre território e pessoas. Graduei-me Bacharel em 

Ciências Jurídicas na Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis – FCSF, 

concomitantemente em Técnico em Meio Ambiente, no Instituto Federal de Santa Catarina – 

IFSC. No trabalho de conclusão do bacharelado abordei a falta de compatibilização entre a 

elaboração das políticas públicas de ordenamento territorial costeiro, bem como falta de 

integração entre os entes da Administração Pública, destacando o imbróglio jurídico 

decorrente.  



    
 

1 PANORAMA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA E 

PARADIGMAS DA PARTICIPAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Neste capítulo, inicia-se debatendo o conceito de formação socioespacial para aplicá-

lo a uma leitura do espaço litorâneo brasileiro e, em especial, catarinense. 

Num segundo ponto abordar-se-ão as temáticas mais diretamente relacionadas com o 

gerenciamento costeiro e, por fim, desenvolver-se-á os paradigmas que envolvem a 

participação da sociedade na tomada de decisões que se relacionem as políticas públicas, lato 

sensu, conceito discutido no último ponto. 

 

1.1 FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL E LITORAL CATARINENSE 

 

As ideias de combinações geográficas que A. Cholley desenvolveu nos anos 

40 e 50, foram heranças dos zoneamentos altimétricos e geográficos 

constatados por Humboldt nos Andes e corresponderam às ideias de 

múltiplas determinações de Marx, que visavam decifrar as causalidades dos 

acontecimentos humanos e foram fundamentais, no dizer de G. Bertrand à 

elaboração das ideias de geossistemas. Em outras palavras, as ideias de 

geossistemas já estavam implícitas nas pesquisas de campo de Humboldt. 

Como Kant, Humboldt enxergava a existência de dois sistemas intimamente 

relacionados, mas distintos, o sistema natural e o sistema social. A formação 

sócio-espacial de M. Santos, por exemplo, privilegia o sistema social 

(Mamigonian, 2008, p. 10). 

 

Este curto extrato dá ideia da complexa constelação de conceitos que, na opinião do 

autor, pode ser associada à compreensão e evolução do espaço-tempo, mediante interação 

entre os sistemas naturais e humanos/técnicos.  

André Cholley, responsável pela introdução do conceito de combinações geográficas, 

a partir dos anos 40, salienta como são inseparáveis os componentes das combinações que 

ajudam a definir o espaço-tempo: 

A própria estrutura das combinações geográficas nos impede de considerar 

isoladamente os fatores que a compõem. Eles existem, somente, como 

elementos da combinação e é nas combinações que fazem parte que convém 

apreciá-los. Além de sua própria estrutura e da sua essência, que devemos 

conhecer, é a combinação, na qual se reunem que lhes dá seu verdadeiro 

sentido. Devemos, então, começar por estabelecer as relações que os 

encadeiam aos demais elementos da combinação e a função que lhes cabe 

no processo em que participa a combinação e no dinamismo que a anima 

(Cholley, 1964, p. 267). 
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O mesmo autor salienta, ainda, a complexidade e diversidade das combinações 

geográficas na superfície da Terra, tanto as de naturais, como as sociais e as combinações de 

ambas. Por certo, a noção de combinação geográfica e a noção de adaptação ao mundo 

natural, que Cholley (1964), no mesmo texto, também desenvolve, são construídas com base 

em vários conceitos e ideias que a biologia darwinista e a ecologia já haviam avançado. Elas 

não deixam, contudo, de ser importantes, particularmente, no contexto da definição do campo 

de estudo da geografia e, em especial, das interações entre sistemas de combinações naturais e 

sistemas de combinações socioeconômicas. 

No seguimento das ideias de combinação geográfica e como tais combinações 

marcam a formação do espaço-tempo em várias regiões, Santos (1982) retoma a categoria 

teórica de Formação Socioeconômica (FSEc) de Marx. Considerando que ―a Geografia se 

interessou mais pela forma do que pela sua formação‖ (Santos, 2008, p. 21), Santos considera 

que a categoria FSEc parece ser ―a mais adequada para auxiliar a formação de uma teoria 

válida do espaço‖ (p. 22). E prossegue afirmando lhe parecer não ser possível falar de FSE 

sem incluir a categoria espaço e, portanto, se deve falar mais de Formação Socioeconômica 

Espacial (FSEE) que, somente, de Formação Socioeconômica (FSEc) ou simplesmente, 

Formação Socioespacial (FSE).  

Enfatizando a ideia que não há senão natureza transformada, Santos (1982; 2008) 

trabalha a categoria de FSE como uma categoria útil para compreender a forma particular 

como o espaço se encontra configurado, em resultado das combinações particulares que certo 

modo de produção e relações de produção, em certas condições territoriais e históricas. Mas, 

se por um lado não se pode confundir FSE com espaço, por outro, também não se pode 

confundir FSE com modo de produção ou relação de produção. ―O modo de produção seria o 

‗gênero‘ cujas formações sociais seriam as ‗espécies‘‖ (Santos, 2008). Assim, o mesmo tipo 

de modo e relações de produção podem configurar-se em formações sócioespaciais distintas. 

Por outro lado, as transições entre um e outro modo de produção determinam, igualmente, 

diferentes tipos de FSE. 

A discussão sobre o conceito de FSE e, em especial, sobre a FSE brasileira é vasta e 

complexa (Vieira, 1992). Embora importante, essa discussão não se constitui como nuclear 

para o trabalho, pelo que se julga que o que até agora foi dito, é suficiente para se tornar 

possível nos apropriar dessa categoria e a utilizar em esforço de enquadramento teórico da 

pesquisa. Assim, se tornará possível proceder de acordo com o sugerido por Vieira (2009, p. 

04-05): localizar a sociedade no tempo e no espaço, resguardando o cuidado de não 

generalizar as interpretações e considerações. 
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Embora centrados na realidade catarinense (uma vez que é sobre o seu litoral que o 

processo de elaboração de instrumentos de gerenciamento costeiro e a avaliação da 

participação popular nessa dinâmica que este trabalho incide) não poderemos deixar de 

começar por fazer alguma integração no todo (em especial litoral) brasileiro. 

Uma das primeiras questões a ter em conta é que antes do encontro entre o ―velho‖ e 

o ―novo‖ mundo, estes mundos desconheciam a existência um do outro, sendo hoje muito 

clara a enorme distância histórica que os separava. Ao contrário do que acontecia com outras 

civilizações e culturas pré-coloniais. 

As comunidades primitivas (pré-escravagistas) aqui existentes, prescindiam 

de qualquer estatuto de propriedade sobre o homem ou sobre a terra. Esta 

era apropriada livremente pelas tribos indígenas que aqui viviam, de forma 

distinta dos incas, astecas e maias, pois a mobilidade era um fator 

fundamental. As comunidades que aqui viviam não se reproduziam 

sedentariamente. Isto não quer dizer que não plantassem também, mas só 

que esta agricultura estava ainda inserida num modo de produção de vida 

coletor, o que significava que os produtores não estavam ―presos ao solo‖ 

como garantia de sua reprodução (Vieira, 1992, p. 106). 

 

Com o mundo árabe hostil cortando vias e acesso para o Oriente e seus mercados, as 

potências ibéricas feudais, inseridas numa Europa onde o capitalismo mercantil tomava 

forma, viram-se obrigadas a procurar novas rotas por via marítima, tornadas possíveis devido 

a significativos progressos em certos campos de saber, nomeadamente, náutico e cartográfico. 

Na sua procura de novas rotas comerciais, novas terras fornecedoras de matérias primas e 

novos mercados para atividades mercantis nascentes, Portugal chegou ao Brasil por via 

marítima.  

A densa mata atlântica, aliada a certas barreiras geográficas como cadeias 

montanhosas paralelas ao mar e, ainda, associadas à possibilidade de encontrar tribos ou 

grupos tribais mais hostis no interior, induziram o primeiro grupo colonizador ao 

estabelecimento de portos e guarnições militares, deixando para mais tarde a progressão para 

interior. Assim, ao contrário do que acontecia com as culturas indígenas então existentes, o 

litoral deixa de ser natural para passar a ser marcado por locais com ocupação humana 

permanente e estabelecimento de combinações geográficas de interação natural, humano e 

social, dando assim início a uma tradição de ocupação do litoral que, até hoje, não parou de 

aumentar. 

Como assinala Marx (1977), todas as conquistas admitem, no que se refere a 

interações entre modo de produção dos conquistadores e modo de produção dos conquistados, 

três possibilidades distintas: a) os conquistadores impõe aos conquistados seu próprio modo 
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de produção; b) os conquistadores deixam que subsista o modo de produção dos conquistados, 

simplesmente se satisfazendo com tributo; c) dá-se uma ação recíproca, da qual nasce uma 

nova síntese. A última alternativa corresponde ao que, efetivamente, aconteceu no Brasil e 

que toma forma na dualidade (Vieira, 1992). A dualidade da economia e política brasileira é 

um conceito complexo, dotado de elevado poder heurístico, criado por Rangel (2005).  

Especificamente ao sul da colônia (Santa Catarina, em particular), a migração interna 

fomentada pela coroa portuguesa, ainda no século XVII, para atender uma política 

expansionista, restou aos bandeirantes vicentistas serem os primeiros visitantes exógenos a 

desbravar a região sul do país. ―Em dois séculos, os paulistas dispersam-se por quase todo o 

Brasil.[...] Com as bandeiras do sul, eles povoam o litoral meridional, os campos gerais do 

Iguaçu e os Pampas rio-grandenses‖ (Vianna, 2005, p. 154) 

Pereira (2003, p 103-104) corrobora: 

Tal como ocorreu no restante do país, a área povoada inicialmente foi o 

litoral (século XVII), alvo da política expansionista de Portugal para o sul 

do Brasil, com a fundação, por vicentistas, de vários núcleos de 

povoamento, que ofereciam apoio e municiamento para essa expansão rumo 

ao estuário do Prata, como é o caso de São Francisco do Sul (em 1658), 

Nossa Senhora do Desterro (atual Florianópolis, em 1673) e Laguna (em 

1676), sendo este último o ponto mais meridional dentre os povoados da 

costa luso-brasileira, situado exatamente no marco extremo-sul da linha de 

Tordesilhas. [...] Na orla litorânea, os contatos iniciais foram facilitados pelo 

mar, enquanto no interior a fisionomia e a flora do planalto meridional 

concorreram para a rápida expansão das bandeiras de colonização.  

 

O fato de que os portos catarinenses assumiram o caráter de escala para 

abastecimento dos navios que tinham como destino a bacia do Prata, fez com que a coroa 

portuguesa negligenciasse Santa Catarina, em virtude das disputas territoriais com a Espanha. 

Incomodava Portugal o fato de esses portos facilitarem o acesso de todos os tipos de navios, 

de qualquer bandeira, não exclusivamente os seus (Neu, 2011, p. 443-444). 

Silva (1978, p. 51) ressalta a condição de estagnação econômica vivenciada pelo 

Estado de Santa Catarina, muito por ter tido papel decisivo na entrada de portugueses na 

região sul e os caracteriza: 

São Francisco foi, por algum tempo, a ―guarda avançada da dilatação 

brasileira‖; Laguna foi o núcleo paulista dos caçadores de gado; Desterro, a 

fortaleza portuguesa e ponto de apoio da navegação que demandava o Prata. 

Só em 1725 os laguneneses penetraram nos pampas, mas já em 1727, com 

abertura da ―estrada dos conventos‖, subindo o rio Araranguá até os Campos 

de Lages, defini-se a grande rota do deslocamento do gado do Rio Grande 

do Sul para São Paulo (Silva, 1978, p. 51-52) 
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O autor alude, igualmente, que o processo de colonização e povoamento de Santa 

Catarina acontece por diversos impulsos, o que faz com que os quatro núcleos de ocupação – 

Desterro, São Francisco, Laguna e Lages – mantenham-se isolados uns dos outros, também 

em decorrência da estrutura de acesso (Silva, 1978, p. 72). Por outro lado, o ―caminho do 

gado‖ como era conhecido o trajeto da BR-116 que liga o Rio Grande do Sul à São Paulo, 

traçou sua rota pelo planalto, o que isolou sobremaneira os três núcleos litorâneos. 

A ocupação colonial é marcada pelo desembarque de migrantes provenientes do 

Arquipélago de Açores, em meados do século XVIII. Diferente da condição transitória e 

precária dos vicentistas, a instalação dos açorianos demandou intervenção estatal por parte de 

Portugal no planejamento econômico e político, direcionados à região sul do país, 

concretizada por meio da construção de fortes ao longo do litoral, bem como de portos 

baleeiros, que culminaram no reacendimento do interesse da coroa na região. 

As atividades econômicas, nessa época, segundo Pereira (2003, p 105-106), por 

basear-se na prática de subsistência por meio da pesca ou de policultura agrícola, que permitia 

a atividade comercial do excedente, independia da mão de obra escrava. Esta condição fez 

que com a formação socioespacial da região se diferenciasse das outras regiões do país que foi 

submetido a este tipo de regime, envolto numa condição análoga à feudal.  

Assim, a formação social brasileira, nascida da expansão europeia 

apresentava em sua gênese dois polos econômico-sociais bem distintos: um 

interno que combinava relações de propriedade feudais (com o rei de 

Portugal) com relações compulsórias de trabalho (mão de obra escrava) 

determinadas pelas condições naturais e humanas aqui existentes e outro 

externo, sob a liderança do monarca português, dominado pelo capital 

comercial europeu, associados às manufaturas em expansão, sobretudo na 

Inglaterra, compatibilizando a evolução das forças produtivas com as 

relações de produção que vão gradativamente se implantando. (Pereira, 

2011, p. 13-14) 

 

Eis a questão das dualidades. Para Rangel (1981) a dualidade se exprime na 

existência de dois polos (interno e externo), cada um deles com dois lados (interno e externo). 

Rangel (1981) situa a primeira dualidade brasileira na altura da independência, no direto 

seguimento do que acaba de ser dito, a propósito da época colonial, da seguinte forma:  

Polo interno  

a1. Lado interno – escravagista (herança da época colonial que, Portugal, não tendo 

servos da gleba nem mesmo recursos escravos disponíveis no Brasil, trouxe escravos de 

África) 
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a2. Lado externo – feudal (herança do modo de produção dominante da ex-

metrópole) 

Polo externo 

b1. Lado interno - capitalismo mercantil (antes português e consolidado durante o 

período colonial foi internalizado) 

b2. Lado externo – capitalismo industrial (a relação do capitalismo mercantil 

internalizado faz-se com o capitalismo europeu, em especial inglês) 

 

Cabe ressaltar que o estabelecimento desta primeira dualidade corresponde à abertura 

dos portos, o que significa a consolidação de estruturas e costa com fins comerciais mais 

alargados e que, como tal, vão atraindo pessoas e equipamentos (casas, estradas, artefatos 

técnicos, entre outros). No século XIX, após a abertura dos portos brasileiros, a região sul foi 

marcada pela forte migração europeia. Italianos e alemães, principalmente, assumiram as 

terras mais interioranas do Estado de Santa Catarina, sem deixar de fixar contato com litoral, 

ainda que precário.  

De forma geral, sobre o processo de formação socioespacial experimentado por 

Santa Catarina, Goularti Filho (2007, p. 361-363) após debruçar-se sobre estudos 

significativos que caracterizariam a formação catarinense, considera que não cabe classificar 

o processo catarinense de autônomo, desvinculado da dinâmica nacional e até internacional, 

mas principalmente, entende que os Estados que compõe o Brasil Meridional – Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul - sofreram dinâmicas muito parecidas, muitas vezes 

influenciadas pela mesma monção. Por fim, destaca que ―uma das peculiaridades da formação 

econômica de Santa Catarina é a forte presença do capital de origem local‖ (p.363). 

 

A segunda dualidade, relacionada com a abolição da escravatura, mudou o polo 

interno (o lado interno passou de escravagista a feudal e o lado externo de feudal a capitalista 

mercantil), mas não o externo, a dinâmica desse último tendo se mantido similar. A região 

costeira não sofreu grandes transformações que, provavelmente, se limitaram a aumento de 

certas tendências já existentes, relativas à expansão portuária e consolidação de máquinas 

políticas e administrativas em certos locais. 

 

O início do século XX foi marcado pela crise econômica mundial, sentida inclusive 

no Brasil, ainda que a industrialização brasileira fosse incipiente e grande parte do comércio 

fosse de matéria prima. Rangel (2005,p. 49-126) caracteriza o período como fase depressiva 
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do terceiro ciclo Kondratieff2, cuja ascendência brasileira deveu-se à substituição das 

importações por produção nacional, aquecendo a economia e corroborando o início do quarto 

ciclo.  

A burguesia mercantil entrou em crise mais profunda e foi cedendo lugar à burguesia 

industrial, constituindo a terceira dualidade, sofrendo alterações no polo externo com a 

substituição de seu lado interno do capitalismo mercantil pelo capitalismo industrial, enquanto 

do lado externo o capitalismo industrial era substituído pelo capitalismo financeiro de 

influência norte-americana. A quarta dualidade corresponde, de novo a alterações no polo 

interno, com substituição do lado interno feudal pelo capitalismo mercantil. 

Devido à nova realidade econômica, a indústria e comércio interno se desenvolveram 

fortemente, utilizando a nova radial rodoviária interna, o que culminou no desprestígio das 

regiões portuárias, causando a estagnação econômica em decorrência da função 

importadora/exportadora que o litoral exercia. De outra sorte, com a passagem das rodovias 

próximas a linha de costa catarinense, a ―indústria‖ turística teve seu filão catarinense 

revelado. No mesmo período, as instalações universitárias na capital administrativa do estado 

fomentaram a migração para a região. 

A partir de 1961, o Governo de Santa Catarina implementa um Plano de 

Metas que visa melhorar a estrutura energética, de transportes e de 

telecomunicações e ampliar a oferta de recursos financeiros. Atuando como 

condutor político do processo de integração e consolidação do capital 

industrial, o Estado realiza investimentos em infraestrutura e cria linhas de 

crédito de longo prazo, derrubando as barreiras que bloqueiam o 

desenvolvimento das forças produtivas (Pereira, 2003 , p. 116). 

 

A história do desenvolvimento catarinense coaduna-se com a história de 

prevaricações e desenvolvimentos ao acaso, ou quando muito, por planos que atendessem aos 

interesses de um grupo específico, predominando um monopólio político que permeou o 

Estado de Santa Catarina, e ainda o assombra. Os cargos eletivos são permanentemente 

ocupados por representantes dos mesmos pequenos grupos em detrimento dos interesses 

coletivos e difusos que deveriam ser o princípio norteador das ações políticas dos 

governantes
3
.  

                                                   
2
 Os Ciclos de Kondratieff são uma representação criada para explicar os ciclos de ascendência e decadência do 

sistema econômico-financeiro constituído com fundamento na ideologia capitalista. Os ciclos longos ocorrem em lapso 

temporal entre quarenta e sessenta anos. Sobre o assunto, ver Rangel (2005). 
3
 Acerca do monopólio político no sistema brasileiro, ver FAORO. Raimundo. Os donos do poder. São Paulo: Editora 

Globo, 2008. 
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É possível perceber, a partir da lista
4
 dos governadores e seus respectivos vices e, até 

mesmo pela legenda partidária, quais grupos estavam representadas nos cargos de maior 

relevância na governabilidade do estado. Na República Velha, por exemplo, alternam-se no 

poder estadual e até na escala federal os seguidores de Lauro Müller e de Hercílio Luz, este 

último acompanhado pelos irmãos Adolpho, Vitor e Marcos Konder, além de Fulvio Aducci. 

O período seguinte à Revolução de 1930 trouxe novos grupos ao poder catarinense, mas ainda 

com os ranços corporativistas dos grupos antecessores. Viu-se, a partir de então, emergir as 

dinastias Ramos e Bornhausen, que mesmo transformadas em empreendimentos políticos 

mais vastos dos que os possíveis por laços familiares, mantiveram as mesmas ideologias 

privatistas e de favorecimento individual, com poucas políticas de abrangência coletivista. 

Em decorrência desta situação cujos eleitores são colocados e se colocam em posição 

clientelistas em relação aos aspirantes/governantes, é que poucas medidas foram adotadas 

pelos governos estaduais ou municipais que dessem azo a uma política comprometida com a 

garantia de qualidade de vida para as presentes e futuras gerações.  

 

Não foi diferente com o processo de elaboração de planos que orientassem a 

ocupação e uso do solo na região litorânea de Santa Catarina. No final da década de 1980 e 

início de 1990 o governo federal incentivou diagnósticos das áreas litorâneas do país, a fim de 

colocar em prática a já aprovada política federal de gestão costeira, baseada em dados 

cartográficos e trabalho técnico especializado. Entretanto, com o advento das Constituições 

Federal e Estadual e, principalmente, em razão da movimentação popular pela democratização 

do Estado Brasileiro, a exigência do governo federal passava pelo comprometimento com a 

questão ambiental, além do envolvimento da sociedade no processo de elaboração dessa 

política pública.  

Nesse ínterim, e aqui antecipamos a informação da entrevistada A, técnica da Pasta 

estadual responsável pelo programa no Governo de Santa Catarina, estudiosos de 

universidades concentradas no Rio de Janeiro e São Paulo, começaram a buscar alternativas 

metodológicas para efetivar um plano de gerenciamento costeiro que contemplasse o 

envolvimento social. Na década de 1990, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o 

gerenciamento costeiro foi contemplado com recursos vindos principalmente do Banco 

Mundial, o que permitiu o fomento de encontros, estudos, elaboração de diagnóstico e 

aplicação de metodologias para planejamento territorial costeiro. Em Santa Catarina, na 

                                                   
4
 FONTE: http://www.sc.gov.br/conteudo/santacatarina/historia/paginas/governadores.html acessado em 26.12.2012. 

 

http://www.sc.gov.br/conteudo/santacatarina/historia/paginas/governadores.html
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transição do governo estadual de Paulo Afonso Evangelista Vieira para Esperidião Amin 

Helou Filho, em 1999, foi apresentada a primeira proposta de lei estadual dispondo sobe o 

gerenciamento costeiro. Entretanto, não houve andamento na sua tramitação. 

Já sob a gestão do Governador do Estado de Santa Catarina Luiz Henrique da 

Silveira, que assumiu o mandato em 2003, houve um aceleramento evidente no processo de 

aprovação da legislação estadual referente ao gerenciamento costeiro, cuja motivação era a 

viabilização de grandes empreendimentos na zona costeira catarinense, e a instituição de um 

Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro era conditio sine qua non para a autorização e 

realização desse tipo de empreendimento. O objetivo da implantação do Programa de 

Gerenciamento Costeiro pautou-se em resolver o impasse jurídico que limitava o uso da zona 

costeira no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Abaixo: 

Art. 25 — Até a promulgação da lei que instituir o Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro não poderão ser expedidas pelos Municípios 

localizados na orla marítima normas e diretrizes menos restritivas que as 

existentes sobre o uso do solo, do subsolo e das águas, bem como sobre a 

utilização de imóveis no âmbito de seu território. 

 

Neste caso, como a ausência de lei específica vedava o licenciamento de grandes 

empreendimentos na zona costeira, o subterfúgio era aprovar uma lei simplória, vazia, que 

eliminasse esse entrave e que, ao mesmo tempo, não limitasse a ação empreendedora na 

região aludida. Se conclui que, em detrimento da política territorial, priorizou-se a política 

econômica, sem que houvesse um estudo comprometido das consequências nos mais diversos 

setores que essa tomada de decisão acarretaria.  

 

Acompanhando o processo se observou que, a partir da promulgação da Lei Estadual 

nº. 13.553/2005 e, posteriormente do Decreto Estadual n° 5.010/2006 que deveria 

regulamentar a referida lei, houve a contratação de uma empresa de consultoria, mediante 

processo licitatório, na modalidade tomada de preços SPG n° 012/2008, cujo objeto expõe-se 

abaixo:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto e sua execução  

Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

OU INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

GERENCIAMENTO COSTEIRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 

conforme especificação dos Anexos I, do Edital de Tomada de Preços nº 

012/2008.
5
 

                                                   
5
 Extraído da Minuta de Contrato disponível no http://www2.prsc.mpf.gov.br/sedes/prm-itajai/gerco/volume-i/view. 

Acessado em 27.12.2012. 

http://www2.prsc.mpf.gov.br/sedes/prm-itajai/gerco/volume-i/view
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A partir da entrega dos produtos realizados pela empresa Ambiens Consultoria 

Ambiental, empresa escolhida no pleito, em dezembro de 2010, houve algumas discussões 

esparsas, que intuíam ajustes no tocante à compatibilização com os planos diretores 

municipais e outras sessões destinadas a discutir alterações no decreto regulamentador (Dec. 

Estadual nº 5.10/2006).  

Entretanto, seja durante a fase executada diretamente por órgãos governamentais ou 

por empresa/instituições contratadas, a participação da sociedade na tomada de decisões foi 

precária e limitada, conforme análise abordada com maior propriedade na secção final. 

 

Uma caracterização simplória da economia do litoral catarinense, que se estende por 

aproximadamente 560 quilômetros entre o litoral dos estados do Paraná (a norte) e do Rio 

Grande do Sul (a sul), estão aqui apresentadas, de acordo com a literatura referenciada, pelas 

macrorregiões litorâneas: norte, centro e sul: 

No litoral norte, o Balneário Camboriú se sobressai como principal polo 

receptor de turistas [...]. A região apresenta uma grande heterogeneidade, 

embora as pressões ambientais, a falta de infraestrutura básica e a ausência 

de planejamento sejam uma constante em todos os seus municípios. 

[...] 

No litoral central, o destaque fica com a ilha de Santa Catarina, onde se 

localiza grande parte do núcleo urbano de Florianópolis, voltado 

predominantemente às atividades administrativas e ao serviço público. [...] 

O turismo torna-se o grande vetor do crescimento urbano de Florianópolis e 

projeta Santa Catarina nacionalmente, apesar dos limitados investimentos 

públicos e da precariedade do planejamento para o setor. 

[...] 

No litoral sul destaca-se Laguna, importante núcleo comercial e cidade 

histórica que já foi sede da República Juliana, proclamada pela Revolução 

Farroupilha. [...] Laguna guarda um patrimônio histórico e arquitetônico 

que, além de suas praias, atrai um significativo fluxo turístico incrementado, 

sobretudo, por gaúchos. Ainda no sul, Garopaba, até recentemente uma vila 

de pescadores artesanais, viu crescer o movimento de turistas impulsionado 

por suas características naturais e pela própria condição de colônia de pesca 

(Pereira, 2003, p. 120-121). 

 

Conforme se depreende dos relatos supracitados, a ocupação do litoral catarinense 

não se deu de forma organizada e planejada, desrespeitando, muitas vezes, dinâmicas da 

natureza. Diversos eventos naturais que causam destruição de redes urbanas, por exemplo, 

decorrem da urbanização desordenada, volumosa e intrusiva que não respeitam os limites 

evidentes das atividades geológicas e oceanográficas. 
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Klein et al. (s/d, p. 403) no documento que relatou as condições de erosão e 

progradação do litoral catarinense, indicava a ocupação desordenada como o fator 

preponderante à necessidade de obras de mitigação das atividades naturais, como no caso de 

retração da linha de costa na ocorrência de tempestades. Essas obras, por sua vez, influenciam 

não só nos processos da natureza, como afetam economicamente a comunidade circunvizinha. 

Não obstante, também foi destacada a necessidade de ordenamento e de cumprimento da 

planificação previamente discutida e definida para cada região, neste caso em âmbito 

municipal: 

Medidas mitigadoras efetivas passam pela implementação e cumprimento 

dos Planos Diretores Municipais, que devem ter como base o entendimento 

da evolução da urbanização ao longo de um processo histórico (passado, 

presente e futuro), da associação dos níveis de risco natural (tempestades), 

bem como das taxas de recuos da linha de costa. (Klein et al, s/d, p. 412) 

 

Acrescenta-se a esse processo a necessidade de prévia audição das comunidades 

envolvidas e o fornecimento das referidas informações para subsidiarem as tomadas de 

decisões pela própria sociedade civil. 

 

1.2 GESTÃO COSTEIRA 

Esta secção se dedicará a estudar as variações terminológicas empregadas com 

frequência, diferenciando planejamento de gestão, bem como estudar a matriz principiológica 

e as estruturas de experiências mundiais e brasileiras no tocante à gestão das áreas costeiras. 

1.2.1 Planejamento e gestão 

 

A problemática do planejamento e gestão tem sido alvo de reflexão e teorização por 

numerosos autores, pelo que se torna de todo impossível e, mesmo, desnecessário passar de 

revista todos eles. Concentra-se assim, em alguns que parecem ser fundamentais para o estudo 

que foi proposto realizar.  

Souza (2010) debruçou-se, mais profundamente, sobre a diferença conceitual entre as 

duas temáticas, enquanto outros autores, como Marroni & Asmus (2005) se debruçaram de 

forma mais específica sobre a aplicação dos termos planejamento e gestão à zona costeira. 

Silva (2006), por seu turno, trabalha a expressão planejamento associada ao espaço urbano.  

Os conceitos de planejamento e gestão territorial são marcos enquadradores da 

produção socioespacial relacionada às opções de desenvolvimento. Embora relacionados, 
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planejamento e gestão não são a mesma coisa, estando separados por uma assinalável 

diferença, significativamente explanada por Souza (2010). O planejamento entra aqui como 

relação de ordem e controle que projeta uma determinada produção do espaço de acordo com 

as opções de desenvolvimento das escolas de pensamento dominante. 

O termo gestão, apesar de derivar da administração privada de empresas, foi 

largamente difundido e aplicado em diversas áreas, tais como a do planejamento territorial, 

das problemáticas ambientais, dos processos educacionais e, até, da vida urbana. A gestão 

corresponde ao processo de administração dos instrumentos previamente definidos no plano. 

Assim, embora tenha havido alguma discussão sobre a eventual substituição do vocábulo 

planejamento por gestão, predomina o entendimento de que não se trata de expressões 

sinônimas e, portanto não sucedâneas (Souza, 2010, p. 45).  

Planejamento remete-se ao futuro, ―tentar simular os desdobramentos de um 

processo, como objetivo de melhor precaver-se contra prováveis problemas ou, inversamente, 

com o fito de melhor tirar partido de prováveis benefícios‖ (Souza, 2010, p. 46). Enquanto 

que gestão remete-se ao presente: ―administrar uma situação dentro dos marcos dos recursos 

presentemente disponíveis e tendo em vista as necessidades imediatas‖ (Souza, 2010, p. 46). 

Portanto, ―o planejamento é a preparação para a gestão futura, buscando-se minimizar 

problemas e ampliar margens de manobra; e a gestão é a efetivação, ao menos em parte [...], 

das condições que o planejamento feito no passado ajudou a construir‖ (Souza, 2010, p. 46). 

Carlos Matus citado por Souza (2010, p. 47) fala da importância do planejamento 

como sinônimo de condução consciente, cuja alternativa inexiste: ―ou planejamos ou somos 

escravos das circunstâncias‖. A ausência do planejamento também se apresenta como forma 

de permitir planos emergentes menos discutidos e mais controlados que como tal carregam 

maior feição de quem tem poder (econômico e político).  

É no contexto da necessidade e importância do planejamento que Souza (2010) 

discute a intencionalidade do planejamento, fazendo críticas contundentes acerca do emprego 

do planejamento instrumental como ferramenta de política pública. O citado autor destaca a 

necessidade de se incorporar no planejamento um viés politizador ao invés de limitar a mera 

utilização tecnicista descomprometida. Por outro lado, também tece críticas a pensadores que 

limitam o planejamento a um instrumento a serviço do sistema econômico e, por isso mesmo, 

tendem a bani-lo. Vejamos: ―por que dever-se-ia excluir, a priori, a possibilidade de um 

planejamento que, mesmo operando nos marcos da sociedade injusta, contribua materialmente 

e político-pedagogicamente, para a superação da injustiça social?‖ (Souza, 2010, p. 29). O 
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intuito da pesquisa deve ser aprofundar esse legado e avançar a discussão, conectando os 

demais conceitos elencados. 

 

1.2.2 Gerenciamento costeiro 

 

A expressão gerenciamento costeiro ou gestão costeira é utilizada no Brasil (este 

último termo também em Portugal e outros países de língua portuguesa) como sinônimo da 

expressão manejo costero, em espanhol, utilizado por nações iberoamericanas, por isso 

mesmo, não há se trabalhar a fundo a sua conceituação, já que é consenso. Apenas deixe-se 

esclarecido que a diferenciação que é relevante para o estudo da matéria está focado nos 

termos gestão e planejamento. Entretanto, esta celeuma já foi devidamente pacificada acima e 

ainda conta com uma última explanação a seguir. 

Após a edição da Lei 7.661/1988 houve um crescimento na produção de 

conhecimentos acerca do tema gerenciamento costeiro, ainda voltado à teoria e as 

experiências internacionais, mas com um caráter agregador, no sentido de pensar propostas e 

alternativas à situação brasileira. Cita-se como exemplo da produção nacional, Moraes (2007), 

que relata os primeiros movimentos no tocante à gestão costeira, desde a década de 1970 até o 

início da primeira década de 2000; Marroni & Asmus (2005), que intuem elaborar uma crítica 

à forma de condução dos trabalhos relativos ao gerenciamento costeiro a partir da 

Administração Pública, indicando a necessidade de maior envolvimento da sociedade civil no 

processo; Freitas (2008) adota uma postura analítica do escopo e arcabouço jurídico que 

envolve a questão; assim como Di Sarno (2004) o faz, mas sob o prisma do direito 

urbanístico, mais genérico. 

Na abordagem da questão do planejamento e gestão da orla marítima, há trabalhos 

como o de Moraes (2007), já citado, mas há também muitos outros. Borelli (2007), por 

exemplo, discute ―a questão das relações entre a urbanização e qualidade ambiental na zona 

costeira‖. O foco está em como a matriz de urbanização atual intensifica ou provoca a 

degradação de ambientes tipicamente costeiros como manguezais, estuários, marismas, praias, 

além da bacia hidrográfica em que está inserida, em nome de promoção sistêmica capitalista 

sem uma preocupação legítima com o social e o ambiental. 

Da mesma forma, Bitencourt (2005) discute a problemática dos conflitos de 

interesses nas zonas costeiras, citando que a conurbação é um grande impasse que deve ser 

vencido por meio da organização social adequada, com meios previamente estudados e 
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aprovados. De toda sorte, o intuito da autora é apontar soluções que permitam a gestão 

integrada das políticas públicas e participação popular para a implantação na zona costeira.  

Acerca do planejamento territorial, Moraes (2007) faz significativo estudo sobre o 

desencadeamento da formação socioespacial na região costeira. Este autor faz um recorte das 

ações e políticas públicas em gerenciamento costeiro no Brasil, além de considerar a 

necessidade de diminuir os impactos insurgentes em razão das atividades antrópicas. Souza 

(2010) cinge a questão do planejamento e gestão urbana com um olhar bem crítico sobre os 

instrumentos utilizados e seus usos. Desmistifica o conteúdo e a forma, deixando claro o 

posicionamento de que as diretrizes devem ser resultado de decisões de uma população 

autônoma, para que o plano não permaneça no campo das ideias e, sim, o mais do exequível 

possível. Silva (2006, p.01) trabalha com a temática do planejamento territorial na zona 

costeira, trazendo contribuições importantes para este trabalho
6
, destacando que as  

várias formas de ocupação e uso do solo na zona costeira, a diversidade de 

atividades humanas aí desenvolvidas e os diversos quadros naturais fazem 

com que o planejamento territorial seja um instrumento fundamental na 

definição do futuro desse espaço em busca da construção da sustentabilidade 

urbana. 

A respeito da gestão territorial, Marroni & Asmus (2005) conceituam o 

gerenciamento territorial costeiro e falam da importância de partir de propostas que tiveram a 

participação da população na sua elaboração e que seja implementada numa perspectiva 

integradora. 

Souza (2006; 2010) apresenta uma abordagem alternativa de gestão territorial: a 

proposta é repensar o modus operandi da gestão territorial atual. Matus (1996-a; 1996-b) 

também suscita a necessidade da gestão, latu sensu, ser realizada de forma integrada. Moraes 

(2007) trata especificamente de gerenciamento territorial na zona costeira. Ainda acerca da 

necessidade de planejamento e gestão integrada entre zona costeira e bacias hidrográficas, 

Polette et al. (2000) trata do desafio da compatibilização acima proposta, assim como 

Nicolodi et al. (2009) que também discute a iminência da preocupação da gestão integrada 

entre bacia hidrográfica e zona costeira. 

Em trabalho publicado na Espanha, cuja abordagem é iberoamericana, Munõz (2008) 

faz um levantamento dos tópicos chaves a serem considerados no processo de Manejo 

Costeiro Integrado – MCI Iberoamericano, denominado Decálogo do MCI-Iberoamérica, 

como demonstra o quadro abaixo: 

 

                                                   
6
Artigo publicado em evento do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito - CONPEDI 
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Tabela 1 – Decálogo para o gerenciamento costeiro integrado. 

 

LOS ASUNTOS CLAVES PARA EL MANEJO COSTERO INTEGRADO EN 

IBEROAMERICA 

 

1.  POLÍTICA Conocer si existe una política institucional sobre MCI que sea 

explícita y pública. 

En su defecto si se detectan iniciativas por parte de partidos 

políticos, ONG, Universidades, etc. 

2. NORMATIVA Precisar la base normativa que regula el MCI, la gestión de 

recursos o las actividades costeras. 

Analizar la situación del campo normativo respecto al carácter 

integrado que requiere la gestión costera. 

3. COMPETENCIAS Contar con un esquema de la distribución de responsabilidades 

públicas en relación con la gestión del espacio y recursos 

costeros. 

Analizar si dicho reparto facilita una gestión integrada de la costa. 

4. INSTITUCIONES Precisar aquellas instituciones más involucradas en los asuntos 

del manejo costero marino y realizar un análisis cualitativo de las 

mismas en relación al MCI. 

5.  INSTRUMENTOS  

ESTRATÉGICOS    Y  

OPERATIVOS 

Señalar aquellos instrumentos estratégicos y operativos que 

interesan al MCI.   

Analizar su funcionamiento respecto al MCI. 

6.   FORMACIÓN   Y  

CAPACITACIÓN   

Aproximarse a las posibilidades que tiene el sistema nacional para 

capacitar a sus gestores /administradores en MCI.  

Precisar las carencias detectadas en este sentido en relación al 

MCI. 

7. RECURSOS  

ECONÓMICOS 

Conocer las bases económico-financieras sobre las que se 

sustenta y mueve la gestión costera, a partir de un análisis 

cualitativo de las mismas. 

8. CONOCIMIENTO   

E INFORMACIÓN 

Determinar el nivel de conocimiento de los subsistemas costeros 

y la información pública accesible sobre el propio modelo de 

gestión. 

9.  EDUCACIÓN PARA  

LA SOSTENIBILIDAD 

Saber cuáles son las principales iniciativas de educación para los 

ciudadanos y usuarios costeros en general, relacionadas con la 

Sostenibilidad de la costa y el medio marino 

10. PARTICIPACIÓN   

CIUDADANA 

Relacionar la toma de decisiones para el MCI con la participación 

ciudadana 

Fonte: Munõz (2008). 

1.2.3 Gerenciamento costeiro no mundo 

 

Pela facilidade de acesso e cooperação em termos de pesquisa por similaridade de 

situações, as experiências que serão relatadas nesta pesquisa são resultado de publicações de 

estudos desenvolvidos pela Rede de Iberoamericana de Manejo Costeiro Integrado – 
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IBERMAR
7
, grupo formado por pesquisadores dos países da península ibérica e países 

americanos: México, Panamá, Cuba, Colômbia, Brasil, Chile, Argentina, Portugal e Espanha 

como membros fundadores; e Uruguai, Costa Rica, República Dominicana, além de um grupo 

de Porto Rico como membros associados. A Rede contou com o apoio editorial da 

Universidad de Cádiz, localizada na Província de Cádiz, Andaluzia, Espanha. 

O referido grupo já tem publicado em conjunto três volumes de livros, sendo o 

primeiro um diagnóstico das situações encontradas em cada um dos Estados participantes, 

esclarecendo se há políticas específicas para o manejo costeiro; o segundo avança no sentido 

de apresentar propostas de ação para realização de uma gestão costeira integrada, ainda nos 

limites do Estado; por último, a terceira obra propõe a construção de políticas públicas que 

integrem toda a extensão iberoamericana, ou seja, um manejo costeiro internacional. Destaca-

se que o foco do trabalho é a ação integrada interna, de cada Estado e, com vistas a um futuro 

manejo costeiro integrado entre os diferentes Estados nacionais.  

Com isso, passa-se a relatar, brevemente, a condição de alguns dos países envolvidos 

na pesquisa, a título exemplificativo, para servir como base comparativa com a situação 

brasileira e, mais que isso, identificar sobre quais diretrizes estão sendo construídas as 

políticas para a gestão costeira. Os artigos que serão a base desta explanação utilizaram como 

metodologia de diagnóstico o Decálogo, exposto acima (Muñoz, 2008). 

A escolha dos Estados a serem referenciados nesta revisão baseou-se na situação da 

participação social nas políticas de gestão costeira, buscando exemplos bons, ruins e 

medianos que ilustrem as práticas democráticas nos países Iberoamericanos. 

 

a) México: 

No primeiro diagnóstico, a equipe mexicana esclarece que a gestão costeira não é 

pauta prioritária de seus governos, mas que há, desde 2006, ―La Política Ambiental para el 

Desarrollo de Océanos y Costas em México‖. A manifestação dos pesquisadores é de que a 

política não é integrada, ao contrário, fomenta a setorização e priorizando interesses 

econômicos em detrimento do bem estar da população. A legislação se apresenta esparsa e 

                                                   
7
 ―A Rede IBERMAR é o elo de cooperação e transferência de conhecimentos e experiências em Manejo Costeiro 

Integrado em Ibero-América. Esta Rede foi possível graças ao indispensável apoio do Programa Ibero-Americano de 

Ciência e Tecnologia – CYTED –, aliada à liderança científica do Grupo de Investigação em Gestão Integrada de 

Áreas Litorais da Universidade de Cádiz e da ativa participação e do compromisso de outras 76 organizações 

(universidades, centros de investigação, administrações públicas e ONG´s) de países como México, Costa Rica, 

Panamá, Colômbia, Cuba, República Dominicana, Porto Rico, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, Portugal e Espanha‖. 

Mais informações: www.ibermar.org. Fonte: 

http://www.aulaiberoamericana.es/pt/cargarAplicacionNoticia.do;jsessionid=0091E1D384DD109D8947052677CCFF

F4.AUI1?t.exto=&identificador=1336&fechaDesde=&idCategoria=0&fechaHasta=. Acessado em 18.10.2012. 

 

http://www.ibermar.org/
http://www.aulaiberoamericana.es/pt/cargarAplicacionNoticia.do;jsessionid=0091E1D384DD109D8947052677CCFFF4.AUI1?t.exto=&identificador=1336&fechaDesde=&idCategoria=0&fechaHasta=
http://www.aulaiberoamericana.es/pt/cargarAplicacionNoticia.do;jsessionid=0091E1D384DD109D8947052677CCFFF4.AUI1?t.exto=&identificador=1336&fechaDesde=&idCategoria=0&fechaHasta=
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centralizada pelo governo federal. Há uma Comissão Intersetorial que objetiva coordenar a 

ação cooperada entre os diferentes setores e instituições, que se utiliza de dois instrumentos, 

quais sejam, políticas nacionais de ordenamento do território marítimo e costeiro e de 

mudanças climáticas. Quanto à formação de gestores costeiros, no âmbito acadêmico, há três 

mestrados. No tocante ao recurso financeiro disponível, além de limitados são voltados ao 

desenvolvimento do turismo ―sol e praia‖; sendo que os âmbitos locais (estados e municípios) 

não dispõe de nenhum tipo de recurso. Busca-se a transparência por meio das informações 

disponibilizadas pela democracia e pela administração pública, mas ainda assim, carece de 

políticas públicas que busquem educar e conscientizar para a sustentabilidade. E, no que se 

refere à participação popular, o relato anuncia que é praticamente nula, devido ao modelo 

vertical de tomada de decisões e baixo nível educacional da população.  Há poucos canais de 

acesso e só servem para denúncias, no âmbito da administração não há espaços para debates. 

Mais recentemente, formaram-se fóruns de debate sobre Gestão Costeira comunitário, que 

aborda questões pontuais de afeto direto às comunidades: defesa, recuperação, conservação, 

manejo dos recursos costeiros e marinhos. (Hernández et al., 2009, p. 37; Hernández et al., 

2011, p. 18). 

 

b) Cuba: 

Em Cuba, a primeira referência específica sobre gerenciamento costeiro integrado 

data de 1995, tendo sido precedido por normativas que abordavam de forma genérica a 

questão na década de 1980. No início da década de 1990 começam a ser trabalhadas políticas 

com foco no manejo costeiro integrado, culminado no Decreto-lei 212/2000 que, dentre outras 

disposições, estabelece proibições específicas para determinadas atividades e edificações ao 

longo da costa. Este instrumento, segundo o relato, contou com grande participação da 

comunidade científica, entretanto não há relatos da participação de outros setores da 

sociedade. Há que se dizer que o gerenciamento costeiro é, essencialmente, integrador de 

políticas, por isso mesmo depende de diversas outras normativas que disponham sobre o uso 

do solo, a condição de preservação, as atividades a serem desenvolvidas e fomentadas nestas 

regiões, enfim, não se pode utilizar apenas a norma que estabelece o gerenciamento costeiro 

integrado para executá-lo, mas um conjunto de diferentes instrumentos (Hernández et al., 

2009, 101-115). 

Destaca-se que Cuba tem estudos associados ao ambiente marinho (em conjunto com 

universidade norte-americana) datados de 1938-1939. Há atualmente, cerca de oito 

instituições de ciências marinhas e costeiras. Como instrumentos estratégicos, o Estado 
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Cubano aponta as Estratégias Ambiental Nacional e as Territoriais, sendo produtos os planos 

de ordenamento ambiental e territorial elaborados em diferentes escalas. Enquanto 

instrumentos operativos de particular importância são citados os planos de manejo de bacias 

hidrográficas e de áreas protegidas. Não há fundo de recursos específico, dependendo da 

destinação de outros programas que possam contemplar a atividade de gestão costeira, para os 

quais, o maior volume é de investimento estatal. O relato aponta que Cuba possui uma gama 

de conhecimentos técnicos e científicos dos ecossistemas costeiro aceitável, por ter diversos 

centros de estudos que desenvolvem pesquisas na área direta ou indiretamente. Cuba conta 

com um Centro de Informação e Gestão Costeira (CIGEA) que divulga anualmente boletins 

da situação ambiental do país (em meio impresso e digital), mas ainda enfrenta dificuldade na 

linguagem utilizada e na mediação dos interesses na aplicação das informações. Quanto à 

formação e capacitação, a cediço que Cuba tem programas conceituados de estudos/pesquisas 

de gestão costeira, entretanto, esses programas estão voltados para a formação mais 

acadêmica e em sede de pós-graduação, carecendo de fomento à formação profissional 

(técnico). Cuba conta com uma Estratégia Nacional de Educação Ambiental, participou do 

Programa de Manejo de Recursos em Comunidades no Caribe e do Projeto PNUD-GEF. Em 

seguida, alia-se a Rede de Comunidades Costeiras Sustentáveis, que mais tarde formou a rede 

iberoamericana de gestão do conhecimento tradicional em bacias hidrográficas e áreas 

costeiras. O país também contou com o desenvolvimento de projetos desenvolvidos pelo 

Aquário Nacional, Agenda 21 Local e Programa de Desenvolvimento Humano Local. Sobre a 

participação dos cidadãos, os autores destacam que é ―uns dos pontos mais vulneráveis para a 

implementação efetiva do enfoque do Manejo Integrado da Zona Costeira, não só em Cuba, 

mas também em outros países do mundo‖. (Hernández et al., 2009, 101-115) 

 

c) Uruguai: 

Acerca do Estado Uruguaio, a autora, coordenadora do Programa EcoPlata, projeto 

do governo uruguaio em conjunto com a Universidade de Dalhousie do Canadá, afirma que o 

programa é um dos marcos fundamentais para o desenvolvimento das ações relacionadas à 

gestão costeira no país. Não existe marco legal específico relacionado à zona costeira e a sua 

gestão, o que existe, a exemplo dos países anteriores é uma gama de normativas que incidem 

sobre o objeto (zona costeira), que carecem de articulação por meio de uma diretriz especial. 

Há a previsão, na Lei de Ordenamento e Desenvolvimento Territorial Sustentável uruguaia, 

da elaboração de diretrizes nacionais para a zona costeira. No tocante às competências, é 

possível afirmar que a responsabilidade de gestão do espaço costeiro e dos recursos é do 
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governo central da República, mas os governos locais dividem a competência de gestão e uso 

do solo. As instituições responsáveis por executar o manejo costeiro englobam o poder 

executivo federal e municipal, universidades e organizações internacionais. Por meio da Lei 

de Ordenamento e Desenvolvimento Territorial Sustentável, que previu a necessidade de 

elaboração de diretriz nacional para a zona costeira, está sendo elaborado um projeto de lei 

que contemple esta diretriz que, juntamente com o decreto que o regulamentará, serão os 

instrumentos estratégicos utilizados para a gestão do espaço costeiro. Para proporcionar 

formação para os técnicos atuantes e profissionais que possam aliar em sua atuação a gestão 

costeira, conta-se com o programa de Mestrado em Manejo Costeiro Integrado – MIRSur, que 

juntamente com o Programa EcoPlata coordenam diversas atividades em matéria de 

capacitação em gestão costeira. Como acontece em outros países, grande parte das 

informações concentra-se nas academias e precisam de meios para ser divulgadas. Para tanto, 

está sendo viabilizado sistema de informação via internet sediado na página da ―Dirección 

Nacional de Medio Ambiente‖, com o intuito de efetuar alimentação constante e atualizada. 

Os projetos de gerenciamento costeiro integrado contam com o apoio financeiro do Governo 

Federal, mas conta também com um fundo disponibilizado ao Programa EcoPlata pelo 

Governo Canadense. Foram aplicados como instrumentos de educação para a sustentabilidade 

diversas oficinas com o intuito de abordar a questão da interação das relações humanas com o 

ambiente, foi editado livro educativo, investido em sensibilização de jovens e crianças, tem 

sido editado um concurso nacional de férias com a abordagem ―Zona costeira: espaço de 

encontro‖. Por outro lado, também tem sido relevante a edição de cursos voltados aos técnicos 

das intendências costeiras e pesquisadores universitários, chamando a atenção para o mote das 

mudanças climáticas, além da sistematização das informações por meio de SIG (Sistema de 

Informação Geográfica), utilizando software de código aberto (Erache, 2009, 275-290). 

No tópico da participação cidadã, é interessante ressaltar que é um dos poucos 

Estados que trazem relatos de formas de envolvimento da comunidade na tomada de decisões, 

ainda que sofra algumas deficiências. A participação se efetiva por meio da eleição de 

delegados de entidades públicas e entidades privadas, estas últimas compreendidas a 

sociedade civil organizada como um todo (Erache, 2009, 285-288). 

 

d) Espanha: 

A Espanha vem se destacando no desenvolvimento de estudos acerca da gestão 

integrada da zona costeira, em especial a Comunidade Autônoma da Andaluzia, por meio da 

Universidade de Cádiz. Entretanto, os pesquisadores afirmam que as políticas que deveriam 
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envolver a questão, ainda não são tratadas com a devida acuidade por parte dos governantes 

eleitos. A Estratégia de Sustentabilidade da Costa, de 2004, tem o intuito de promover a 

integração entre as políticas públicas, mas ainda enfrenta a dificuldade da integração setorial. 

No âmbito normativo, a Espanha conta com a Lei de Costas de 1988, mas ainda apresenta 

dificuldade no estabelecimento de normas que regulamentem a gestão integrada da costa, o 

uso aquícola, energético, protecionista ou das zonas de navegação. Em mais este Estado, a 

competência para atuação nas áreas costeiras está garantida aos poderes mais abrangentes 

espacialmente (Estados e Comunidades Autônomas), reservando menos competências, ainda 

que importantes, aos governos locais (províncias e municípios). Esta situação reserva 

conflitos de competência e, portanto, de interesses, que ainda não possuem mecanismos 

apropriados para mediá-los. A instituição coordenadora da política de costas na Espanha 

atualmente está ligada ao Governo do Estado – Ministério de Meio Ambiente, Meio Rural e 

Marinho, necessitando de uma comissão colegiada que tenha competência para fomentar a 

coordenação e cooperação entre as instituições e os setores. O autor demonstra haver diversas 

instrumentos regulatórios, entretanto todos se caracterizam por serem setorizados e por não 

terem sidos desenvolvidos para a gestão litorânea integrada. A formação está pautada pela 

engenharia costeira, voltada à infraestrutura na região litorânea, sendo deficiente na formação 

de novos profissionais para atuar na gestão costeira integrada, contando com apenas um curso 

de pós-graduação em ―Gestión Integrada de Áreas Litorales – GIAL‖. Os recursos utilizados 

para investimento, seja em infraestrutura, seja em planificação ou em proteção da área 

costeira espanhola, tem variado ao longo do tempo. Para o conhecimento da costa, a iniciativa 

privada tem dado suporte ao apoiar pesquisas nesta área e no ambiente marinho, entretanto 

ainda é problemática a compilação e divulgação dos resultados das pesquisas acadêmicas, 

para o qual é idealizado um sistema que propicie estas atividades (Granados, 2009, 361-379). 

Já no que toca a educação para a sustentabilidade, afirma-se que não há qualquer 

programa especificamente voltado ao trabalho de conscientização da comunidade para a 

atuação sustentável no território litorâneo. Com relação à participação da sociedade, até pouco 

tempo não havia espaço reservado para tal atividade. Entretanto, recentemente foram 

propostos fóruns de debates de soluções para problemas enfrentados pela costa espanhola, que 

tem obtido sucesso, mas ainda não compõe o rol de instrumentos para a participação cidadã 

no processo (Granados, 2009, 375-379). 
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1.2.4 Gerenciamento costeiro no Brasil 

 

Os planos de gerenciamento costeiro no Brasil são essencialmente instrumentos de 

ordenamento territorial e foram instituídos por um programa nacional com o intuito de 

organizar a ocupação da zona costeira brasileira. No Brasil a preocupação com o adensamento 

na área litorânea, muitas vezes relacionada com exploração de recursos costeiros e marinhos, 

aflorou e culminaram em algumas propostas de organização espacial e desenvolvimento, 

condizentes com o escopo de cada Estado.  

A proteção dedicada à zona litorânea é a garantia prevista na Carta Constitucional de 

1988, no qual o dispositivo infrafirmado considera em três diferentes institutos a preservação 

e proteção especial à biomas típicos ou localizados na área costeira brasileira. Vejamos: 

art. 225 [...] § 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a 

Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 

nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 

assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 

recursos naturais. 

 

Entretanto, ainda na década de 1980, durante as discussões políticas que culminaram 

na Carta Magna vigente, outras contendas decorrentes daquela tomavam corpo, entre elas, o 

mote do planejamento territorial voltado à zona costeira. A Comissão Interministerial para os 

Recursos do Mar – CIRM, criada em 1974 no âmbito da também recém-criada Secretaria 

Especial do Meio Ambiente (1973), inicia conversas e levantamento de ideias cujo teor foi 

alinhavado na Política Nacional de Recursos do Mar - PNRM, instituída em 1980, 

enfrentando como dificuldade o caráter utilitarista, segmentado, desarticulado e 

descontinuado que foi apresentada a proposta. No ano seguinte foi lançada a Política Nacional 

do Meio Ambiente – PNMA, cujos termos não tiveram a devida acuidade que mereceriam os 

ambientes costeiros e marinhos (Moraes, 2007, p.102). 

Em 1983, no Seminário Internacional para o Gerenciamento Costeiro é que surgiram 

as primeiras ideias que desencadeariam o programa nacional de gerenciamento costeiro, 

subsidiando a formulação e apresentação de diversas propostas acadêmicas, apresentadas por 

ocasião do II Simpósio Brasileiro de Recursos do Mar, em 1984 (Moraes, 2007, p.102-103).  

No primeiro momento, os instrumentos previstos para o programa eram o sistema de 

informação, o zoneamento e os planos de gestão (munido do subsídio de programas de 

monitoramento). Desde estas primeiras diretrizes, o foco foi direcionado ao instrumento de 

zoneamento, como instrumento basilar (Moraes, 2007, p.103-104). 
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Em razão de mudanças institucionais em 1992, houve a necessidade premente de 

avaliar o programa, cujos resultados apontaram a existência de confusão de objetivos, assim 

como de competências, dificuldade de manter o processo sequencial dentro da rigorosidade 

metodológica e morosa de coleta de dados atravancando ações emergenciais que determinadas 

localidades exigem (Moraes, 2007, p.104-105). 

De 1993 a 1997, o programa de gerenciamento costeiro nacional adotou alternativas 

que mitigassem as dificuldades apontadas na avaliação, a fim de dar efetividade à política. 

Para tanto, adotou a setorização do litoral estadual para viabilizar o zoneamento, a 

reorientação dos trabalhos anteriores à alteração metodológica e adaptações aos cursos de 

formação, com intuito de edição de material pedagógico e com o intuito de dar acesso à 

sociedade civil, leiga no assunto, a possibilidade de acompanhar o processo. Também foram 

criados fóruns de discussão intergovernamentais e interinstitucionais, além de fomento de 

parcerias, uma câmara técnica do gerenciamento costeiro no Conselho Nacional de Meio 

Ambiente – CONAMA, criação do Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro – 

GIGERCO e restou abandonada a visão sequencial dos trabalhos no processo de construção 

do plano, considerando a percepção cíclica dele (Moraes, 2007, p.106-108). 

O novo plano contém princípios que nortearão o gerenciamento costeiro, 

bem como as normas e diretrizes para sua execução nos estados e 

municípios. Observa-se que o PNGC II, tal como o PNGC, não estabelece o 

zoneamento de usos e atividades, nem determina medidas concretas para 

serem adotadas ou analisadas na zona costeira. Tais especificidades ficam a 

cargo das demais normas a serem expedidas pela União, estados e 

municípios (Marroni & Asmus, 2005, p. 87). 

 

Em decorrência desta nova metodologia, foi estudada a forma de implantação do 

Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro – SIGERCO, como base para elaboração 

dos planos de gestão e programas de monitoramento, reorganizando a estrutura conceitual que 

culminou na construção de um roteiro, pautado sobre os princípios do planejamento 

participativo, aplicável aos planos de gestão de diferentes áreas e escalas (Moraes, 2007, 

p.109). 

Em que pese às discussões de modificação metodológica terem sido iniciadas ainda 

em 1992, o PNGC II somente foi editado como norma oficial em 1997, por meio da 

Resolução nº 05 da CIRM. Essa alteração buscou dar maior praticidade e efetividade das 

ações indicadas na instrução. Foi nesse cabedal que a definição do que seja zona costeira, 

passou de critério métrico para município litorâneo. Segundo a literatura, os instrumentos do 
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gerenciamento costeiro foram aperfeiçoados neste período, em decorrência na inovação 

normativa (Moraes, 2007, p.114-117). 

Por fim, ao indicar da situação à época da publicação da obra, o autor destaca que 

foram iniciados os trabalhos em oito estados da federação, como projeto piloto e que, apesar 

de praticamente todos eles apresentarem resultados no tocante ao zoneamento, poucos tinham 

alguma atividade relacionada aos planos de gestão. Não obstante, aponta as fragilidades do 

processo até o momento, indicando a lentidão para conclusão dos zoneamentos, a 

descontinuidade político-administrativa, a falta de informação basilar, a fragilidade dos 

planejamentos ambientais, o arcabouço jurídico inaplicável e a falta de cultura do 

estabelecimento de parcerias como os principais limitadores. Além disso, afirma que o 

momento do envolvimento da sociedade civil é na elaboração do plano de gestão e que o 

zoneamento é uma atividade essencialmente técnica (Moraes, 2007, p.114-117). 

De outro norte, os autores Marroni & Asmus (2005) externam sua preocupação, ante 

algumas indefinições que permaneceram no PNGC reformulado, no tocante a questão da 

participação da sociedade civil, senão vejamos: 

Voltando ao ―modo de fazer‖ do PNGC II, de início, supõe-se que, mesmo 

estando estabelecido no âmbito de um ―plano de ação‖, há uma tendência à 

generalização das metas estabelecidas. Isso porque, embora haja deveres a 

cumprir, em setores regionais, não se verifica uma definição clara de como 

todo o conteúdo e informação, existentes ou em vias de captação podem ser 

utilizados e divulgados, por exemplo, em âmbito municipal. Como 

―simplificar‖ e ―divulgar‖ uma informação técnica, por vezes complicada, 

para o entendimento da população costeira, que se constitui na parte mais 

interessada? Neste aspecto, poderá surgir um impasse, visto que, nem 

sempre, haverá um bom nível de instrução que facilite a compreensão dos 

fatos pelas comunidades envolvidas. Portanto, dentro do próprio plano 

global de ação, deverá existir programas educativos-ambientais, que visem 

não somente à participação da comunidade no processo, como incentivem 

práticas interessantes e construtivas nas localidades. Estas práticas devem 

ser, inicialmente, assistidas por técnicos especializados, que proporcionarão 

aos moradores, momentos de reflexão sobre sua situação de vida ou 

realidade, objetivando os princípios fundamentais do plano principal de ação 

(Marroni & Asmus, 2005, p. 90).  

 

No início da década de 1980, foram editadas no Brasil duas políticas com caráter de 

diretriz norteadora: a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981) e a Política Nacional para os Recursos do Mar (Decreto nº 5.377/2005).  

As diretrizes gerais para a Política Nacional para os Recursos do Mar 

(PNRM) foram definidas em 1980, antes, portanto, da aprovação dos atos 

legais que demandaram do poder público ações para a proteção do ambiente 

costeiro e marinho. As alterações jurídicas ocorridas desde então em função, 
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especialmente, da entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre 

o Direito do Mar (CNUDM), em novembro de 1994 levaram o governo 

federal a editar o Decreto nº 5.377, de 23 de fevereiro de 2005, visando a 

sua atualização (MMA, 2010, p. 29).  

 

É a partir destas duas políticas institucionalizadas no âmbito nacional que se 

desenvolvem outras mais específicas, como o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro, 

concebido em 1987 pela CIRM, e culminou na edição do Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (Lei nº 7.661/1988), bem como o Plano de Ação Federal – PAF para a Zona Costeira 

concebido em 1998.  A Lei 7.661/1988 estipula estratégias, bem como instrumentos 

operativos a serem adotados pelos gestores na confecção dos planejamentos das áreas 

litorâneas. Enquanto que o PAF para a Zona Costeira foi criado para  

[...] compatibilizar as ações do PNGC com as políticas públicas setoriais 

que incidem sobre a zona costeira, surgiu a necessidade de elaboração de 

um documento que orientasse as diversas atividades do Governo Federal na 

costa brasileira, visando melhor interação e a sua adequação à parâmetros de 

sustentabilidade. O PAF é estruturado em quatro programas e suas linhas de 

ação: (1) Programa de Ordenamento da Ocupação e do Uso do Solo; (2) 

Programa de Conservação e Proteção do Patrimônio Natural, Histórico e 

Cultural, (3) Programa de Controle Ambiental e; (4) Programa de Suporte 

ao Desenvolvimento do Plano [de Gerenciamento Costeiro] (Asmus & 

Kitzmann, 2004, p. 08) 

 

A carga legislativa brasileira é ampla e segmentada, o que dificulta a atenção a todos 

os dispositivos que abordem um mesmo assunto. Por isso mesmo, a lei que criou o plano de 

gerenciamento costeiro no Brasil precisou ser regulamentada pelo Decreto nº 5.300/2004, 

para definir especificamente quais instrumentos, diretrizes e estratégias seriam adotadas na 

implementação da política anteriormente criada. 

Não obstante, nossa federação ainda conta com as seguintes normativas que 

permeiam a questão do planejamento e gestão costeiras: 

- Lei 8.617/1993 - Dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica 

exclusiva e a plataforma continental brasileira; 

- Lei 9.433/1997 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

- Lei 9.636/1998 - Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e 

alienação de bens imóveis de domínio da União; 

- Lei 11.428/2006 - Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica; além das Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 
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CONAMA e da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar - CIRM (levantamento 

normativo adaptado de Scherer et al. 2009, p. 311-312). 

A Lei 7661/1988 estabelece que o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

―visará especificamente a orientar a utilização nacional dos recursos na Zona Costeira, de 

forma a contribuir para elevar a qualidade da vida de sua população, e a proteção do seu 

patrimônio natural, histórico, étnico e cultural‖. Esta previsão garante a observação do direito 

constitucional ao ambiente ecologicamente equilibrado
8
. 

O programa de gerenciamento costeiro brasileiro, em que pese ter sido um dos 

pioneiros no mundo, ainda remonta um tipo de política impositivista, formulada e com 

aplicação no sentido top-down, tendo em vista que impera a regulamentação/competência 

generalista à específica. 

As competências estão divididas entre as três esferas de governo, quais sejam, União, 

estados e municípios. Segundo Scherer et al (2011, p. 223), no âmbito nacional está alocada a 

atribuição de coordenação, supervisão e avaliação das atividades de ordenamento costeiro, 

orientar metodologicamente e proceder a liberação dos recursos financeiros; à administração 

estadual, segundo a lógica dos autores supracitados, fica reservada a aplicação da política em 

escala administrativa intermediária; enquanto que à municipalidade resta a incorporação das 

políticas já previamente definidas pelas outras esferas administrativas, adaptando os seus 

respectivos planos diretores às diretrizes dos planos de gerenciamento costeiro estadual e 

nacional. 

Este entendimento é controverso à medida que a metodologia de implantação do 

programa passa a ser repensando: considerando que o espaço que propicia a participação 

social é o geograficamente menor, a municipalidade poderá apresentar de forma mais legítima 

os interesses envolvidos, não seria mais prudente que os demais planos se adequassem ao 

municipal/local? Deve-se considerar que, ainda que a sociedade civil atue como tomadora de 

decisões, estará sempre adstrita as previsões normativas preexistentes, portanto, diretrizes 

nacionais impediriam abusos na escala local. Esta provocação tem caráter questionador, por 

isso mesmo está longe de ser conclusiva, muito menos unânime. 

No que tange às instituições vinculadas às atividades de planejamento e gestão das 

atividades na zona costeira, de forma genérica podem ser citados os órgãos de planejamentos 

territoriais e ambientais estaduais e municipais, seguidos de algumas Secretarias específicas, 

                                                   
8
 Constituição Federal, caput art. 225.  
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órgãos ambientais federais e, bem especificamente o Grupo de Integração do Gerenciamento 

Costeiro – GIGERCO (Scherer et al, 2011, p. 223). 

O Decreto 5.300/2004 que regulamentou a lei que criou o PNGC estabelece os 

seguintes instrumentos: 

Art. 7º Aplicam-se para a gestão da zona costeira os seguintes instrumentos, 

de forma articulada e integrada: 

I - Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC: conjunto de 

diretrizes gerais aplicáveis nas diferentes esferas de governo e escalas de 

atuação, orientando a implementação de políticas, planos e programas 

voltados ao desenvolvimento sustentável da zona costeira; 

II - Plano de Ação Federal da Zona Costeira - PAF: planejamento de ações 

estratégicas para a integração de políticas públicas incidentes na zona 

costeira, buscando responsabilidades compartilhadas de atuação; 

III - Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC: implementa a 

Política Estadual de Gerenciamento Costeiro, define responsabilidades e 

procedimentos institucionais para a sua execução, tendo como base o 

PNGC; 

IV - Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro - PMGC: implementa a 

Política Municipal de Gerenciamento Costeiro, define responsabilidades e 

procedimentos institucionais para a sua execução, tendo como base o PNGC 

e o PEGC, devendo observar, ainda, os demais planos de uso e ocupação 

territorial ou outros instrumentos de planejamento municipal; 

V - Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro - SIGERCO: 

componente do Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente - 

SINIMA, que integra informações georreferenciadas sobre a zona costeira; 

VI - Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira - SMA: 

estrutura operacional de coleta contínua de dados e informações, para o 

acompanhamento da dinâmica de uso e ocupação da zona costeira e 

avaliação das metas de qualidade socioambiental; 

VII - Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira - RQA-ZC: 

consolida, periodicamente, os resultados produzidos pelo monitoramento 

ambiental e avalia a eficiência e eficácia das ações da gestão; 

VIII - Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro - ZEEC: orienta o 

processo de ordenamento territorial, necessário para a obtenção das 

condições de sustentabilidade do desenvolvimento da zona costeira, em 

consonância com as diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico do 

território nacional, como mecanismo de apoio às ações de monitoramento, 

licenciamento, fiscalização e gestão; 

IX - macrodiagnóstico da zona costeira: reúne informações, em escala 

nacional, sobre as características físico-naturais e socioeconômicas da zona 

costeira, com a finalidade de orientar ações de preservação, conservação, 

regulamentação e fiscalização dos patrimônios naturais e culturais. 

 

Scherer et al. (2011, p. 223), elenca como instrumentos operacionais as unidades de 

conservação, os terrenos de Marinha, além de programas e projetos de conservação da 

biodiversidade. Os autores citam como programas de formação ativos os cursos universitários, 
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no formato de graduação e pós-graduação, que não se dedicam exclusivamente a esta 

finalidade, mas abarca a interdisciplinaridade fundamental à atividade de gestão costeira. 

O regime político brasileiro prevê a necessidade/possibilidade de programação 

plurianual de aplicação dos recursos públicos, com uma pequena margem variável. Portanto, 

para que houvesse investimento nas atividades de promoção e execução da gestão costeira, foi 

necessário incluir como item orçamentário no Plano Plurianual – PPA (segundo Scherer et al., 

2011, p. 223), no PPA da União de 2008-2011 houve a previsão orçamentária em duas 

diferentes rubricas: Drenagem urbana e controle da erosão marítima e fluvial e conservação e 

recuperação da biomassa brasileira). 

No tocante às informações disponibilizadas destacam-se, fundamentalmente as 

produções acadêmicas, com maior profundidade e criticidade, mas também houveram 

produções oficiais fomentadas pela Pasta responsável, ainda com abordagem mais rasa, 

linguagem tecnicista e acesso limitado. O envolvimento da sociedade civil nessa discussão 

não passou de algumas linhas inócuas de algumas normas que envolvem o assunto. A cultura 

brasileira, saída a pouco de regime ditatorial declarado
9
, reitera-se, carrega na formatação da 

sua Administração Pública ranços dessa forma de gestão antidemocrática, ainda muito 

presente principalmente nos gestores públicos. 

Prova disso é que, o acesso as informações sobre o manejo costeiro, já dificultados 

pela dificuldade linguística aplicada, direcionada aos técnicos e sem preocupações com a 

popularização, é ainda mais limitada se considerado que estão disponíveis em meios 

eletrônicos (em sítios oficiais) a uma população ainda amplamente desconectada do mundo 

virtual, situação intensificada pela discrepância social e econômica existente no país. Os 

programas de educação para a sustentabilidade a partir do governo federal são extremamente 

pontuais e direcionados a públicos específicos, não vislumbrando a totalidade da população. 

Acerca da participação da sociedade civil, chamada em Scherer et al. (2011, p. 223) 

de participação cidadã e caracterizada como ―pouca‖, será objeto de aprofundamento mais 

adiante. Por ora, traz-se a informação do artigo supracitado, no qual lista-se o instrumento do 

PNGC, o Projeto Orla, que por meio de seu instrumento ―Comitê de Gestão Costeira‖ dá 

acesso à municipalidade alcançar o projeto; os encontros e seminários promovidos pela ONG 

Agência Costeira e; fóruns das zonas costeiras (de iniciativa popular). 

Asmus & Kitzmann (2004, p. 08-09), ao fazerem um diagnóstico do Programa 

Nacional de Gerenciamento Costeiro, sem adentrar nas especificações de cada ente da 

                                                   
9
 Apesar de completarem quase trinta anos do fim da última era ditatorial declarada, para a evolução da sociedade, 

complexa e contraditória, o lapso temporal pode ser considerado ínfimo. 
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federação, trazem um panorama geral, com indicativos das fragilidades e potencialidades que 

o programa enfrentou até 2004, mas que, fundamentalmente, os parâmetros continuam sendo 

os mesmos, já que de lá para cá, pouca evolução houve. Vejamos o rol: 

Principais Fragilidades:  

- Há obstáculos políticos em todos os níveis, principalmente municipal, nos 

quais prefeitos e vereadores normalmente chegam ao poder através do apoio 

de alguns segmentos econômicos, especialmente os imobiliários.  

- Há dificuldades para um desenvolvimento descentralizado e harmônico 

entre os estados, pois existem diferenças marcantes entre os mesmos 

(políticas, econômicas, capacidade técnica das equipes, grau de organização 

da sociedade, entre outras). Isto tem acarretado problemas para o pleno 

exercício das ações descentralizadas do GERCO.  

- Há falta de compatibilização entre as políticas públicas costeiras e para a 

implementação das políticas federais nos estados e municípios. É comum as 

políticas federais serem desvinculadas das realidades locais.   

- Há precariedades nas estruturas de planejamento territorial e saneamento 

nos municípios costeiros, que não conseguem acompanhar o ritmo acelerado 

da ocupação de algumas áreas litorâneas. Além disto, há dificuldade em 

lidar com alguns conflitos de interesses, como a questão fundiária referente 

aos valiosos terrenos do litoral.  

- Há pouca participação da sociedade nas ações do gerenciamento costeiro, 

devido às dificuldades em estabelecer representações legítimas nos fóruns.   

- Há dificuldades em compor fóruns adequados e mantê-los operantes, e ter 

que conviver com processos de decisões mais demorados, quando há 

necessidade de soluções rápidas. Além disto, há falta de organização e 

preparo de muitos segmentos sociais para participar do processo de gestão 

ambiental.  

- Há problemas de suporte científico e tecnológico para o gerenciamento 

costeiro na implantação e utilização de sistemas de informação 

georreferenciados. Os órgãos ambientais dos estados nem sempre possuem 

pessoal qualificado para estruturar e alimentar os sistemas de informação. A 

base de informação científica é deficitária e em alguns locais da costa o 

conhecimento do ambiente é centrado na descrição de seus componentes 

ecológicos, econômicos e sociais, sem avançar para o necessário 

entendimento dos processos dinâmicos que os produzem e moldam.  

- Há descontinuidades administrativas, que geram perda de recursos e 

tempo, pois a troca de governos provoca oscilações na composição das 

equipes e no número de pessoas com dedicação exclusiva ao Programa.   

- Há um significativo descompasso entre os instrumentos de gestão 

propostos e a capacidade de implementação pelos órgãos ambientais. As 

atividades de planejamento (diagnósticos, monitoramento, oficinas de 

formulações participativas, etc), não são acompanhadas por ações de 

fiscalização e implementação, gerando uma baixa concretização das metas 

estabelecidas pelos planos propostos.  

  

Principais Potencialidades:  

- O aspecto mais positivo do GERCO é o nível de sustentabilidade 

institucional e governamental que este atingiu. O programa funciona como 
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um fator de convergência entre a Política Nacional do Meio Ambiente – 

PNMA e a Política Nacional para os Recursos do Mar – PNRM.  

- O programa apresenta um processo de reavaliação constante desde a sua 

criação, através das experiências acumuladas e pela implantação das ações 

descentralizadas e participativas. Nos anos em que tem operado, o programa 

atingiu os diversos estados costeiros e seus respectivos municípios, 

envolvendo um número crescente de setores da sociedade.  

- A constância do desenho institucional do programa, que pouco mudou 

desde sua concepção e criação em 1987, permitiu sua institucionalização na 

matriz administrativa do governo em seus diferentes níveis.   

- O Ministério do Meio Ambiente – MMA está consolidado como 

responsável pela coordenação nacional do programa e o programa está 

consolidado nos 17 estados costeiros, através das equipes estaduais de 

gerenciamento costeiro instaladas nos órgãos de meio ambiente.  

- Estão também consolidados os fóruns específicos para tratar das questões 

da gestão costeira, como o GI-GERCO e a Câmara Técnica de 

Gerenciamento Costeiro do CONAMA. Essa constância institucional 

aparece como uma importante potencialidade para o necessário avanço dos 

procedimentos e metodologias necessários para a evolução do programa no 

Brasil.  

- São bastante promissoras as implantações de novos projetos relacionados 

com o gerenciamento costeiro na costa brasileira como, por exemplo, o 

Projeto ORLA. Esse projeto busca a compatibilização das políticas 

ambiental com as políticas voltadas à gestão patrimonial dos terrenos de 

marinha, definindo critérios e priorizações dos investimentos públicos e 

privados no litoral.  

- Há uma grande potencialidade de o GERCO contar com uma maior 

participação da sociedade nos processos de tomadas de decisões e 

implantação de ações. Nos estados em que tal participação tem ocorrido, o 

processo tem mostrado maior riqueza de soluções dos problemas, 

compartilhamento das responsabilidades e maior compromisso com os 

resultados.  

- A maior potencialidade é a necessária interação e estabelecimento de 

parcerias entre os órgãos de gestão e instituições de produção de 

conhecimento como as universidades e institutos de pesquisa. Tal interação 

positiva poderia ser facilitada através do estabelecimento de protocolos de 

cooperação entre governo, universidades, institutos de pesquisa e ONGs. 

(Asmus & Kitzmann, 2004, p. 08-09) 

 

Ante todo o exposto, passa-se a avaliar um dos elementos apontados como chave no 

gerenciamento costeiro por Munõz (2008), bem como apontado como deficitário nas 

literaturas resgatadas acima, qual seja a participação da sociedade civil no processo que 

envolve toda a política pública de gerenciamento costeiro, nos três ambitos da federação. 

 

1.3 PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 



 

49 

 

1.3.1 Origem da participação 

 

De origem grega, o termo democracia corresponde à expressão ―governo do povo‖, 

tradição que noticia à época da Grécia Antiga, mais precisamente Atenas, cultuado como 

berço da democracia. O sistema estava fundado na decisão coletiva de assuntos cujos 

interesses e consequências eram difusos. A limitação da democracia grega estava centrada no 

direito à participação: somente poderiam participar as pessoas consideradas cidadãos, no caso, 

além das crianças, estavam excluídos os estrangeiros, os escravos e as mulheres. Deve-se 

lembrar de que a grande massa populacional, à época, era escrava. 

Kury (1986, p.18-38), ao traduzir Tucídides que narrou a Guerra do Peloponeso, 

descreve Atenas como o refúgio de migrantes em virtude das guerras, na qual ela mesma é 

alheia à disputa dos solos, em razão da aridez natural, o que manteve a população mais estável 

e proporcionou prosperidade naquele lugar. De tal sorte que, na batalha entre os coríntios e os 

corcireus, Kury (1986, p.18-99) relata as arguições de ambos aos atenienses se viram 

coagidos a realizar a fim de expor ao corpo de cidadãos que se reunia em assembleias para 

debater se seria oferecido apoio a uma das duas nações e qual dela o receberia, ou seja, o 

assunto deveria passar por deliberação acerca de qual o posicionamento a ser adotado. É, 

portanto, um vanguardista exemplo de participação na tomada de decisões, datada do século 

V a.C.. 

Está colocada na obra de Kury (1986) qual a incumbência de um cidadão, enquanto 

homem público: 

Ver-se-á em uma mesma pessoa ao mesmo tempo o interesse em atividades 

privadas e públicas, e em outros entre nós que não atenção principalmente 

aos negócios não se verá falta de discernimento em assuntos políticos, pois 

olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém quem 

cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil; nós, cidadãos 

atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, ou pelo menos 

nos esforçamos por compreendê-las claramente, na crença de que não é o 

debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo 

debate antes de chegar a hora da ação (Kury, 1986, p. 99). 

 

Destarte, Leal (1998, p.105-126), retoma a obra de Aristóteles, que leciona acerca da 

política praticada na Grécia Antiga, de forma que aborda especificamente a questão da 

democracia, diferenciando-a de outros regimes políticos. São listadas como as três formas 

originais de governo a monarquia, a república e aristocracia e, como formas degeneradas das 

anteriores a tirania, a democracia e a oligarquia, respectivamente. Portanto, Leal (1998, p. 
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105-126) demonstra adotar um posicionamento mais ponderado com relação à democracia 

homenageada por Kury (1986). Em contrapartida, seguindo sua própria classificação, Leal 

(1998, p. 105-126) critica tanto a oligarquia quanto à democracia, sugerindo que deva ser uma 

miscigenação de oligarquia e democracia dentro de um regime republicano. 

 

De outra sorte, quanto à adoção de expressão específica que trate da participação no 

decorrer do presente, é necessário fazer as ponderações a seguir. Há uma diferenciação no 

âmbito das concepções sociopolíticas da participação situada basicamente entre as teorias 

clássicas de democracia participativa, nas quais se aloca pensadores como Rousseau e John 

Stuart Mill e, de outro lado a teoria da democracia moderna ou recente, para o qual pode ser 

considerado como integrante desta corrente Joseph Schumpeter (Pateman, 1992, p. 35-65).  

O ponto nefrálgico desta distinção está na função atribuída à participação para cada 

uma das correntes, sendo que a primeira considera as funções relativas ao controle social, à 

integração e a educação as grandes contribuições para o sistema político, guardando as 

nuances das obras de cada pensador citado. A segunda corrente, já decorrente dos sistemas 

políticos, econômicos e sociais que se desenvolveram com maior ênfase nos Estados 

ocidentais, até mesmo por ter raízes em paradigmas liberais ou neoliberais, afastam a ideia 

inicial de significância da participação em si mesma, enquanto fator de desenvolvimento da 

capacidade organizativa político e social, considerando-a como um elemento de organização 

corporativa, que contribui para a mitigação de poder dos governantes estatais, coincidindo 

com os paradigmas liberalistas (Pateman, 1992, p. 35-65). 

Desta forma, cabe ressaltar que a visão que se trabalha neste feito é, não apenas um 

resgate da visão mais tradicional da teoria democrática mas, necessariamente, com caráter 

mais inclusivo, adotando o paradigma democrático, filiando-se a concepção democrático-

radical, de acordo com a divisão feita por Gohn (2011, p. 17-23). A definição da autora para 

essa categoria é da seguinte: 

A concepção democrático-radical sobre participação objetiva fortalecer a 

sociedade civil para a construção de caminhos que apontem para uma nova 

realidade social, sem injustiças, exclusões, desigualdades, discriminações 

etc. O pluralismo é a marca desta concepção. Os partidos políticos não são 

mais importantes que os movimentos sociais, e os agentes de organização da 

participação social são múltiplos. Uma gama variada de experiências 

associativas são consideradas também relevantes no processo participativo, 

tais como grupos de jovens, de idosos, de moradores de bairros etc. Os entes 

principais que compõe o processo participativo são vistos como ―sujeitos 

sociais‖. Não se trata, portanto, de indivíduos isolados nem de indivíduos 

membros de uma dada classe social. A participação tem caráter plural. Nos 
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processos que envolvem a participação popular, os indivíduos são 

considerados ―cidadãos‖, a participação articula-se, nessa concepção, com o 

tema da cidadania. Participar é visto como criar uma cultura de dividir as 

responsabilidades na construção coletiva de um processo (ver Pontual, 

Hamilton et al. 1998), é dividir responsabilidade com a comunidade. Esta 

última é vista como parceira, como corresponsável permanente, não apenas 

um ator coadjuvante em programas esporádicos. A participação envolve 

também lutas pela divisão de responsabilidades dentro do governo. Essas 

lutas possuem várias frentes, tais como a constituição de uma linguagem 

democrática não excludente nos espaços criados ou existentes, o acesso dos 

cidadãos a todo tipo de informação que lhe diga respeito e o estímulo à 

criação e ao desenvolvimento de meios democráticos de comunicações 

Gohn (2011, p. 21-22). 

 

Esta é a concepção, basicamente, que se tem em relação a participação para o 

desenvolvimento do presente. Não obstante, cabe ainda indicar qual será a terminologia 

empregada para designar ―participação‖. Alguns autores trazem a diferenciação entre as 

expressões empregadas a seguir, tais como participação política, participação social, 

participação popular, participação da sociedade civil, entre outras. Serão destacados alguns 

conceitos, para identificar qual, por fim, será adotado. 

Na definição de participação de Bordenave (1983), participação é, literalmente, 

tomar parte de algo. O autor chama a atenção para a segmentação do conceito em dois ramos, 

sendo o primeiro denominado de microparticipação, com caráter pessoal e imediato, e 

macroparticipação, cujo objetivo é a intervenção no âmbito das estruturas sociais, políticas e 

econômicas, sendo esta última a correspondente à participação social, desconsiderando-o 

como sinonímia de participação política, uma vez que este último refere-se à participação 

relacionada ao âmbito eleitoral. Bordenave (1983) ainda pondera que a participação social 

equitativa proporcionará a participação política. 

Dallari (1984) trata da política participativa sob a perspectiva de definição, 

separando os termos e conceituando-os separadamente, mas sem comparar a expressão como 

um todo, limitando a atribuir importância a participação do homem na política, enquanto ser 

social, podendo ser exercida individualmente ou coletivamente ao fazer parte de um grupo 

social, podendo acontecer eventualmente ou de forma organizada, esta última com caráter de 

conscientização, por isso mesmo mais eficiente. 

Sob outra análise, Gohn (2011) aponta que a expressão participação popular somente 

começa a ser utilizada no final do Século XX, e foi empregada para designar a participação da 

sociedade na elaboração de estratégias e na tomada de decisões. Dias (2007, p 8) aponta que a 

expressão tem um cunho eminentemente político, de acordo com a realidade vivenciada pelo 
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Brasil da década de 1980, que envolve lutas sociais, com mote reivindicativo que envolveu os 

movimentos sociais da época, atentando contra a estrutura estatal e buscando um maior 

controle sobre ele, com vistas a democratização do Estado brasileiro. 

 

1.3.2 O paradigma democrático e a experiência brasileira 

 

Não obstante às experiências antigas, é a partir do final do século XIX e início do 

século XX que a democracia adquire maior relevância enquanto sistema de gestão política, 

atendendo às prerrogativas do liberalismo enquanto sistema político-econômico. O Estado 

Democrático surge como alternativa de gestão política cabível ao estado mínimo reivindicado 

pela burguesia, bem como a impressão de liberdade e acesso aos atos decisórios do governo, 

que satisfazia a classe menos abastada. 

Destaca-se que a discussão acerca da democracia não foi pacífica e só obteve 

prestígio a partir da universalização do sufrágio. Santos (2009, p.39) aponta a intensa disputa 

ao longo das duas grandes Guerras Mundiais e Guerra Fria acerca da aceitação da democracia 

e formas de participação. Ambos os ensaios destacam que os projetos liberais abarcavam 

apenas a teoria democrática baseada no representativismo político, o que garantiu uma 

padronização dos procedimentos eleitorais. 

A ampliação da democracia representativa conduziria a uma profunda mudança no 

perfil do Estado. Ela impulsionou o exercício das liberdades públicas e, sob pressão dos 

eleitores, foram consagrados os direitos sociais, direitos fundamentais de segunda geração. A 

partir de então o Estado passou a ingerir em todo o tecido social, regulando relações de toda a 

natureza (Perez, 2004, p. 29). 

Entretanto, foi somente após a Segunda Guerra Mundial e entremeando a Guerra 

Fria, período permeado por esperanças de uma melhor relação entre o Estado e a sociedade 

com a queda de diversos governos autoritários, que houve a ascensão do modo democrático 

de governar. O Brasil passou por processos autocráticos em dois diferentes momentos 

marcantes no século XX, desembarcando da última experiência no final do século que 

culminou na Carta Constitucional, que elegeu por meio de uma Assembleia Constituinte, o 

Estado Democrático de Direito como forma política de governo. 

A Constituição Brasileira de 1988 é o grande marco da democracia no Brasil, não só 

por suceder um regime autoritário de vinte anos, aproximadamente, mas principalmente por 

revisar toda política que porventura já tenha sido vigente no país. Entretanto, é digno de 
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destaque que a Carta Magna desponta como um reflexo dos movimentos da sociedade 

mundial. É o período de destaque dos propósitos diplomáticos da Organização das Nações 

Unidas – ONU, aliado às políticas norte-americanas de desdobramento do liberalismo 

tradicional, soerguendo o neoliberalismo, com faceta agradável às diferentes camadas sociais, 

preliminarmente. Desse movimento de pressão internacional é que resulta a ―democratização‖ 

de diversas nações. 

Em que pese o processo ter sido considerado ―democratizador‖, há sérias críticas às 

bases teóricas e ideológicas que fundamentaram esse processo. Desde os estudos dos 

contratualistas, o conceito de democracia tem recebido diversas conotações a partir de 

levantamentos históricos passando pela indesejabilidade da democracia, concepção marxista, 

liberal-democracia, entre outras, classificada e separada por Santos (2009) como concepções 

hegemônicas e não-hegemônicas. 

Souza (2006) discute as bases da democracia vigente e o procedimento nos 

planejamentos territoriais. Faz uma crítica à democracia representativa e defende, assim como 

suas referências, a democracia direta, na qual a população toma suas próprias decisões, 

portanto, diretamente – sem outorgar mandatos. Esta teoria se baseia na autonomia individual 

e coletiva, presentes em Souza (2006; 2010) e em Castoriadis (1982). Cabe também destacar a 

contribuição de Santos (2009) que aborda a questão da emancipação social.  

Destarte, o conceito de democracia não é absoluto e permite diversa interpretação e 

aplicações. Souza (2006, p. 34-35) esclarece que frequentemente são considerados 

democráticos todos aqueles Estados que se autodenominam democráticos, de maneira que não 

há definição de qual regime ou sistema está sendo adotado. Grande parte destes Estados 

considera como sistema democrático aquele baseado na representatividade (―aliena[cão de] 

poder decisório em favor de outrem‖ (Souza, 2006, p. 38)), o que para o autor sequer poderia 

ser intitulado dessa forma, vejamos: 

A ideia moderna de ―democracia‖ (ou a ―democracia dos modernos‖ para 

usar a conhecida expressão) é uma falsa democracia e, no fundo, uma 

oligarquia liberal [...]. À luz de Rousseau, o emprego de uma expressão 

como ―Estado democrático de direito‖ (apanágio do liberalismo político) 

soa como o cultivo de uma impostura, ainda que não seja jamais o caso de 

negar a imensa distância que separa a mais imperfeita das ―democracias‖ 

representativas do totalitarismo nu e cru (Souza, 2006, p. 41). 

 

De outra sorte, ao falar da democracia direta, o autor destaca várias iniciativas de 

participação da população nas tomadas de decisões, além da grega, a veneziana, a espanhola, 
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a ucraniana e dos sovietes russos, para as quais levanta os pontos positivos sem se eximir de 

apontar deficiências (Souza, 2006, p. 34-39).  

Em outro momento, são também sucedâneos da dissertação de Souza (2006, p. 393-

411) as formas de viabilização da participação direta, levantamentos das críticas e das 

dificuldades e a reafirmação de que é possível a existência de sistemas cuja tomada de 

decisões parta da sociedade para quem as medidas vigerão.  

O instituto da participação popular recebe diferentes conotações dependendo do 

contexto em que se insere e da ideologia a que se vincula. É princípio derivativo do conceito 

de democracia nas sociedades ocidentais atuais, ao mesmo tempo em que é base de 

sustentação precursora da ideia contemporânea de democracia, presente na ideia antiga. 

Com relação à participação, Santos (2009) organizou um grande estudo em alguns 

países ―em desenvolvimento‖ abordando as experiências de democracia. Avritzer (2009) e 

Silva & Cunha (2010) também relatam experiências participativas, em âmbito nacional e 

internacional. Carvalho (2008) percorre a história da democracia brasileira em busca do 

fundamento da cidadania. Na discussão acerca da democracia, tipos de participação popular e 

procedimentação de processo de planejamento autonômico é relevante o trabalho de Souza 

(2006) e na linha da autonomia decisória, Castoriadis (1982) se contrapõe os atuais sistemas 

políticos ao tirar deles o mérito de promoção da democracia.  

No que se refere mais especificamente à participação nas atividades de planejamento, 

depois da clássica e incontornável abordagem de Arnstein (1969) vários autores têm debatido 

a tensão entre políticas de controle do estado e políticas de controle cidadão (Arnestein, 1969; 

Finger-Stich, 2003) e a discussão acerca dos níveis/graus de participação tem sido expressiva 

[Uemura (1999); Mannigel (2002); Aref, (2010)]. 

 

1.3.3 Estudos sobre a participação 

 

Bobbio et al. (1998, p. 888-890), ao definirem a expressão ―participação política‖, 

consideraram que ainda é um conceito inacabado que merece permanente discussão: 

Não obstante as numerosas pesquisas realizadas, ainda não foi elaborada 

uma verdadeira e autêntica teoria da Participação Política que conseguisse 

explicar a variedade de resultados (p. 890). 

 

De outro norte, os autores supracitados destacam a necessidade de compreender a 

cojuntura na qual está sendo utilizada a expressão, tendo em vista que ―a matriz cultural 
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destes estudos faz com que a fundamentação conceptual e o campo de pesquisa nem sempre 

sejam transferíveis para contextos diferentes‖. 

Souza (2006, p. 28) descreve os dois argumentos utilizados para apoiar ou rechaçar a 

participação, quais sejam, a metateoria e empirismo, o primeiro como algo além da teoria e o 

segundo como atuação localizada. Para o autor, a participação se justifica por ter um fim em 

si mesmo no aspecto político-pedagógico e, também, por ser um instrumento de promoção de 

autonomia. A proposta contida nas obras de Castoriadis (1982) e posteriormente de Souza 

(2006) sugerem que é necessário o fomento da participação popular consciente e autônoma. A 

discussão que se desenrola culminará na categoria de democracia direta e autonomia de 

pensamento.  

Numa perspectiva metodológica de análise do paradigma participativo, Arnstein 

(2002, p. 05) sugere que seja feita avaliação acerca do patamar de participação que está sendo 

oferecido pelos governantes. A autora enumera oito andares que escalonam a participação 

com base na sua experiência norte-americana. 

Tabela 2 – Oito degraus da escada da participação cidadã. 

 

Patamares de participação cidadã  

8 Controle cidadão Níveis de poder cidadão 

7 Delegação de Poder 

6 Parceria 

5 Pacificação Níveis de concessão mínima de poder 

4 Consulta 

3 Informação 

2 Terapia Não-participação 

1 Manipulação 

Fonte: Arnstein (2002, p. 5) 

 

A primeira grande categoria afirma não haver participação popular de verdade, mas 

apenas ludibriação para rotular um processo de participativo. Nesta categoria há dois 

patamares: o da manipulação, onde os gestores fornecem informação e opções de escolhas 

tendenciosas, limitando a liberdade do cidadão; e o segundo patamar é chamado de terapia de 

grupo, por si só explicativo. Segue o comentário da autora ao definir o degrau de terapia: 

Em certos aspectos, a terapia grupal disfarçada de participação 

popular deveria estar no degrau mais baixo da escada, pois ela é tanto 

desonesta como arrogante (Arnstein, 2002, p. 05). 

 

Para a segunda categoria, já é admitido algum tipo de participação, ainda que 

reduzida, por haver concessões mínimas de poder. São divididas em três andares: da 
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informação, da consulta e da pacificação. A terceira categoria é a que cinge a participação da 

sociedade em maior grau decisivo, denominada nível de poder cidadão, onde pode haver 

parcerias, delegação de poderes por parte do poder público ao cidadão, ou ainda pode entregar 

o poder verdadeiramente, deixando nas mãos da sociedade a decisão. 

É interessante destacar que a autora coloca a participação popular como forma que os 

―sem-nada‖ tem de redistribuir o poder. Neste contexto, traz-se a baila a reflexão de 

Castoriadis (1982), acerca da necessidade de tornar a prática da cidadania como um ato de 

liberdade, a autonomia que garantiria o pleno exercício da participação com poder cidadão, 

elencado pela autora supracitada. 

Várias outras categorizações têm, de alguma forma, fortes similaridades com a 

clássica classificação de Arnstein (2002), enquanto outras diferem bastante (Freitas, 2012-b). 

As categorizações de Paul (1988), Uemura (1999), Manningel (2002), Aref (2010), Hesselinkj 

et al. (2007), entre outras, são na opinião de Freitas (2012-b) bastante similares à de Arnstein 

(2002). 

Entre as sistematizações que, em termos de categorias e critérios diferem da de 

Arnstein (2002), contam-se a sistematização de Bobbio et al. (1998) 

Tabela 3 – Sistematização da participação. 

 

Classificação de participação  

1 – presença Forma menos intensa e mais marginal de 

participação política, comportamentos 

receptivos/passivos; sem contribuição pessoal 

Exemplo: presença 

em reunião 

2 – ativação Desenvolvimento de atividades delegadas ou 

promovida por si 

Participação em 

manifestação ou 

protesto 

3 – sentido 

estrito 

Indivíduo contribui direta ou indiretamente 

para decisão política – requisito: nº reduzido 

de pessoas, não tem caráter competitivo e 

raramente utilizam mecanismos eleitorais 

Escolha de pessoal 

dirigente 

Fonte: Construído a partir de Bobbio et al. (1998, p. 888-890). 

Em uma de suas pesquisas, Gohn (2011) fez um levantamento das definições de 

categorias da participação, individualizando-as por autor, desta feita: 

Tabela 4 – Classificação autores versus categoria de participação. 

 

Categorias de participação 

Arnstein (1969) 1. manipulação 

2. graus práticos: terapia, informação, consulta; 

3. poder comunitário: conciliação, associação, poder delegado, 
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controle comunitário propriamente dito. 

Castells (1972) Situações sociopolíticas 

Farjado (1981) 1. instrumental 

2. desenvolvimentista 

Pateman (1992) 1. pseudoparticipação; 

2. participação parcial; 

3. participação total. 

Fonte: Construído a partir de Gohn (2011, p. 22 e 23). 

A mesma autora apresenta como paradigmas analíticos sobre a participação 

classificando em clássicas e híbridas (Gohn, 2011): 

Tabela 5 – Paradigmas analíticos da participação. 

 

Paradigmas analíticos da participação 

Clássicas Híbridas 

Liberal Liberal/comunitária 

Autoritária Liberal/corporativa 

Revolucionária Autoritária de direita e de esquerda 

Democrática  Revolucionária gradual e forçada 

 Democrática radical 

Fonte: Construído a partir de Gohn (2011, p. 17-23). 

E como categorias analíticas da participação entende haver três: conceitual, político e 

prática social. Ao contextualizar as proposições sociopolíticas sobre a participação, Gohn 

(2011), traz consigo diferentes teorias: 

Tabela 6 – Teorias sobre a participação. 

 

Período Principais 

pensadores 

Linha teórica e/ou 

ação 

Considerações 

Séc. XVIII J. J. Rousseau Teóricos clássicos e do 

liberalismo 

Participação direta e 

individual é garantia de bom 

governo adequado à vontade 

geral. Funções: educativa e 

social; aceitação da política e 

integração. 

John Stuart Mill Desenvolvimento intelectual 

da comunidade. Função: 

educativa, integração e 

percepção local. 

G. D. H. Cole Considera a vontade 

primordial em detrimento à 

força na participação e 

organização política, deve 

acontecer no âmbito local. 

A. de Toqueville Participação como 

manifestação da força dos 
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homens livres. Função 

educativa. 

Séc. XIX Owen Socialistas utópicos  

Fourrier  

Proudhon Socialistas libertários  

Kroptkin  

Marx Teoria marxista Inserido no contexto de 

outras categorias: lutas e 

movimentos sociais, como 

processo de transformação da 

realidade. 

Engels 

Séc. XX 

 

 

Trotsky Teoria da participação 

das massas 

Alinhadas à teoria marxista. 

Lenin 

Rosa de Luxemburgo 

Gramsci Teoria de análise dos 

conselhos de fábrica 

Mao Tsé-Tung Teoria empreendedora 

da grande marcha 

Pós – 1950 Gorz   

Mandel  

Poulantzas  

Contemporâneos  Verba Outros paradigmas  

Pizzorno Participação a partir de um 

caráter solidário: para 

conservar ou modificar 

estrutura de interesses 

dominantes. 

Hirchman  

Darendorf (entre 

outros) 

 

Fonte: Construído a partir de Gohn (2011, p. 24-32). 

 

De outro norte, Leal (2003, p. 49-53) traz à baila as diferenças das formas de 

descentralização e governança local, ocorridas nos continentes europeu e latino-americano, 

exemplificando o que já vem sido suscitado por Bobbio et al. (1998, p. 888) de que o contexto 

em que a participação política acontece é importante para perceber a forma que ela adotará. 

Assim, na Europa, por já ter havido um estágio avançado de consolidação dos direitos sociais, 

baseado nos princípios do welfare state, a descentralização do poder de decisão intui o 

fortalecimento da democracia. Enquanto que na América Latina, o escopo da política 

descentralizadora do poder foi de desmobilizar a sociedade, legitimando políticas previamente 

estabelecidas, em favor de poderes já consolidado. 

A falta de condições pré-existentes, que o welfare state proporciona, induziu a 

utilização de um modelo político que inicialmente não cabia no contexto político, econômico 
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e social da América Latina. Portanto, foi copiada a ideia e adaptada a realidade local, 

adulterando os princípios norteadores, bem como a finalidade, o que induziu Leal (2003, p.52; 

76) a denominar de fetichiosa. 

Leal (2003, p. 323-324) conclui sua obra, afirmando que é imprescindível o 

estabelecimento de diálogo do poder público com a sociedade civil coligado a publicização do 

espaço público para que seja possível a retomada do controle do Estado pela sociedade. É 

preciso haver a ruptura das relações de clientelismo e corporativismo nas práticas 

participativas, promovendo a descentralização e democratização da gestão pública, dos seus 

recurso e prioridades passando pelo crivo da sociedade. É necessário também, ―reaproximar a 

sociedade de si mesma‖ (Leal, 2003, p. 324). 

Na prática, o processo que envolve a participação dos cidadãos na tomada de 

decisões é complexo, envolve diversos fatores para que se concretize com um caráter mais 

autêntico. Entretanto, uma das dificuldades que se enfrenta é a escolha da metodologia a ser 

aplicada na integração social. Isso decorre da complexidade que envolve o conceito de 

democracia, de participação política e principalmente pelas intenções dos gestores públicos 

que, de certa forma, autorizam o compartilhamento dessa atividade. 

A complexidade inclui, no âmbito brasileiro, os três âmbitos federativos além das 

subdivisões/aglomerações regionais e locais; depende muitas vezes das 

informações/conhecimentos gerados nas comunidades científicas, cuja abordagem parte do 

domínio macro em direção ao micro, sentido esse exatamente oposto ao que se dá na 

―organização‖ da prática participativa. Com base no que apresenta Freitas (2012-a), em 

esquema que ilustra como um processo de participação de vocação emancipatória segue um 

percurso oposto ao da elaboração técnico-científica dos processos de planejamento, há duas 

considerações paralelas, uma diz respeito ao nível federativo de ocorrência das discussões e 

tomadas de decisões acerca de assuntos que envolvam a dinâmica territorial, e a outra 

percepção é sobre a complexidade que entende que deve envolver este processo de discussão 

e tomada de decisão, por envolver interesses públicos, interesses particulares, conhecimento 

técnico e científico e conhecimento popular e, portanto, os atores que representará cada um 

destes interesses, em cada esfera federativa e social. Este levantamento dos elementos 

evolvidos na análise é certamente complexo e, portanto, problemático. 

Vejamos o esquema: 
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Figura 1 – Interrelação complexa entre a dinâmica de elaboração científico-técnica do 

planejamento territorial e a dinâmica da participação popular de vocação autonômica  

 

SEQUÊNCIA

Participação

Elaboração 

científico-

técnica

Complexidade

PARTICULAR

GERAL
FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

LOCAL

 

Fonte: Freitas (2012-a). 

Nesse ínterim, cabe destacar a necessidade de se compor metodologias de 

participação e de avaliação (retroavaliação) para aperfeiçoamento dos meios de acesso à 

tomada de decisões.  

No mesmo documento Freitas (2012-a), apresenta o debate sobre quais deverão ser 

as caraterísticas de um processo participativo sério, profundo e de vocação emancipatória o 

mesmo autor avança com um esboço de proposta de um Decálogo da participação. Com base 

no Decálogo do MCI-Iberoamérica (Barragán, 2008) que aponta os assuntos-chave a serem 

considerados nos processos de gerenciamento costeiro, Freitas (n. public.-a) propõe-se a testar 

e sugere que sejam os seguintes índices (enquanto organizadores de indicadores a definir com 

maior precisão):  

1. Valorização política; 

2. Arcabouço normativo; 

3. Níveis e poderes de decisão; 

4. Atores (partes interessadas); 

5. Estratégias metodológicas; 

6. Recursos humanos; 

7. Recursos econômicos, logísticos; 

8. Compartilhamento e acessibilidade das informações; 
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9. Processos educativos associados; 

10. Continuidade, tempo e transparência. 

Percebe-se que a listagem de indicadores se baseia no relacionamento de elementos 

primordiais para a execução de uma política participativa, independente da área em que será 

aplicada. Assim, é possível identificar que para que se obtenha sucesso em uma política 

participativa é mister que se observe, ao menos, os elementos supracitados. 

Especificamente sobre a participação no ordenamento territorial da zona costeira, o 

recente Decreto Federal nº 5.300 de 07.12.2004, que regulamenta a lei 7.661 de 16.05.1988, 

estabelece que o planejamento e a gestão da zona costeira devem ser integrados e 

participativos.
10

 O referido decreto aponta os colegiados estaduais e municipais como 

instrumentos para participação da comunidade na elaboração das políticas públicas. 

Em 1990, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar – CIRM, promulgou 

a Resolução nº 001, cujo objeto é o detalhamento e operacionalização do Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro - PNGC, aprovado após audiência no Conselho Nacional de Meio 

Ambiente – CONAMA. Mais tarde este plano foi revisto, culminando na Resolução 

005/CIRM de 03.12.1997, que aprovou o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro II – 

PNGC II.  

O PNGC II também incorporou com maior veemência a participação dos estados na 

organização territorial, transcendendo os limites municipais ao perceber a necessidade de 

regionalizar a abordagem, considerando os limites naturais. No entanto, a própria política, em 

outro momento, volta-se à estratégia de organização municipal, ao compreender como 

instrumento o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro e prever a atuação no âmbito 

municipal enfaticamente em outro instrumento que é o Projeto Orla, culminando na 

prevalência dos limites políticos sobre os naturais. 

O PNGC II indicou como instrumento principal de política democrática e promoção 

da participação, o Colegiado Estadual, conforme especificado no anexo ―A‖ deste segundo 

plano aprovado pelo conselho como  

[...] fórum consultivo ou deliberativo, estabelecido ou não por 

instrumento legal, que busca reunir os segmentos representativos do 

governo e da sociedade, que atuam em âmbito estadual, podendo 

abranger representantes do governo federal e dos municípios, para a 

discussão e encaminhamento de políticas, planos e programas e ações 

destinadas à gestão da zona costeira. Trata-se de mecanismo de 

facilitação do processo participativo, que possibilite a mediação dos 

                                                   
10

 Decreto Federal 5.300/2004: art. 2º, I e II; art. 5º, caput, IV e XI; art. 6º, II; art. 9º, caput; art. 13, caput e VIII; art. 

14, caput e VI; art. 25, III e art. 32, caput. 
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conflitos de interesse e o encaminhamento de estratégias de ação 

articulada (grifo nosso). 

 

É interessante notar que, diferentemente da disposição supracitada que opta por 

resguardar ao gestor público a discricionariedade de escolher se quer compor o fórum 

consultivo ou deliberativo, o art. 2º do Decreto Federal 5.300/2004 estabelece que a 

composição do colegiado estadual deve ser, obrigatoriamente, por meio de instrumento legal. 

Outra consideração que merece ser feita é de que o pressuposto da democracia representativa 

está presente em mais este dispositivo, limitando a participação direta dos cidadãos, além de 

deter poder discricionário para deliberar sobre o caráter deliberativo ou consultivo deste 

colegiado.  

Retomando as previsões constitucionais, o art. 225, salienta-se que tais disposições 

vão no sentido de incumbir aos governantes e à sociedade a responsabilidade por sua 

manutenção e defesa. Já a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, garante à sociedade o 

direito ao conhecimento para que ela própria possa atuar pela manutenção de um meio 

ambiente ecologicamente e socialmente equilibrado
11

. 

A sociedade brasileira ganhou uma grande contribuição para o planejamento e gestão 

das políticas públicas dirigidas à urbanidade com o advento do Estatuto da Cidade - EC, 

principalmente no que tange à inserção das comunidades como agentes do processo decisório. 

Entretanto, por maior que seja o avanço, há muitas alterações normativas cabíveis e 

necessárias, principalmente para enveredar a democracia direta. 

Concretamente, o Estatuto da Cidade dispensou um capítulo especificamente à 

gestão democrática da cidade. Vale dizer que o termo gestão empregado na normativa agrega 

também o planejamento, a partir de uma interpretação sistêmica que considera o planejamento 

pressuposto à gestão.  

Mister se faz esclarecer que é compulsória a adoção de instrumentos que promovam 

a democracia, no entanto, o rol não é taxativo sequer exaustivo, ou seja, podem ser adotadas 

outras formas de envolver a população na discussão e elaboração das diretrizes e tomada de 

decisões acerca das políticas públicas, desde que faça cumprir o escopo da lei. 

De toda sorte, os instrumentos elencados no art. 43 são: 

[...] 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. 

                                                   
11

 Lei 6.938/81, art. 2º (princípios). 
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Souza (2006) faz uma reflexão acerca da aplicação dos instrumentos e deles próprios 

ao questionar a real validade dos resultados obtidos, em razão de se basearem na 

representatividade e não na atuação direta dos cidadãos. O autor entende que a participação 

direta e autônoma é que legitimam a democracia e as decisões adotadas em seu nome.  

 

O Brasil tem hoje diversos instrumentos que propõe participação popular em 

processos legislativos e executivos. No entanto, cabe fazer uma avaliação aprofundada para 

identificar quais níveis de participação estão contemplados na legislação atual, e quais níveis 

são efetivamente aplicados. 

 

1.3.4 Atores sociais  

 

A decisão de quais atores sociais poderiam/deveriam ter acesso às discussões e 

definições não é uma tarefa fácil. É fato que a consulta a cada um dos residentes e 

interessados na região de forma direta e em momento e local único inviabilizaria o processo, 

mas é também cediço e fruto de diversas pesquisas acadêmicas e profissionais a existência de 

alternativas de utilização de técnicas que promoção à participação pretendida. A definição dos 

atores dependerá muito da forma utilizada para efetivar esta abordagem, mas ela deve, ao 

menos, utilizar-se de representantes de categorias funcionais, profissionais, setores sociais e 

regionais, buscando cobrir a totalidade dos interesses existentes, físicos ou morais. 

Entretanto, o programa analisado, no tocante a escolha dos participantes, não observou 

um processo a parte, motivado e justificado, mas apenas elencou-se em normas quais atores 

sociais teriam direito de voto na tomada de decisão. Ainda que, de fato as reuniões, 

principalmente nas regionais, não tenham sido exclusivas, tampouco lhes guardaria o caráter 

inclusivo, tendo em vista a baixa divulgação e mesmo a forma e o objetivo de tais audiências, 

que não se prestavam a arrecadar contribuições para a tomada de decisão, no âmbito das 

diretrizes, mas tão somente foi oferecido ao conhecimento de alguns grupos específico o 

produto já existente. Por essa razão é que se questiona a legitimidade de um grupo composto 

basicamente por representantes do governo, portanto, sem autonomia decisória ou sem 

demandas externas à sua área de atuação profissional, em detrimento da participação da 

sociedade civil com a competência de atribuir a noção de realidade por outros pontos de vista, 

que não o mercadológico e o governamental. 



 

64 

 

Para tanto, refere-se brevemente acerca do conceito de atores e grupos sociais 

principalmente por envolver a definição da categoria de participação da sociedade civil. Para 

seguir uma linha de definição dos atores ou grupos sociais relevantes para esta pesquisa, 

destaca-se que a dificuldade de limitá-los de forma equivocada e comprometer a composição 

de informações a ser analisada. 

Diante disto, optou-se por utilizar uma composição externa a esta, pela limitação 

temporal e operativa. Como o objeto da investigação permeia sobre a dificuldade de legitimar 

a tomada de decisões, principalmente aquela baseada em fundamentos representativos, faz-se 

mister apresentar qual o critério utilizado na escolha dos atores e grupos sociais que 

proporcionariam a recolha dos dados, enquanto membros aleatórios da sociedade/comunidade 

afetada. A explicação a seguir explicita a opção adotada: 

Ator social (Br) (I. stakeholder) 

Qualquer pessoa ou instituição que tenha interesse ou que seja afetada por 

decisões tomadas na zona costeira.  

Para Rockloff & Lockie (2004) [ Rockloff, S. & Lockie, S. (2004) - 

Participatory tools for coastal zone management: use of stakeholder analysis 

and social mapping in Australia. Journal of Coastal Conservation, 10:81-

92], atores sociais são ―todos os indivíduos, grupos, organizações e 

comunidades envolvidas ou afetadas por decisões tomadas para planejar e 

gerenciar recursos costeiros.‖ Atores sociais também podem ser entendidos 

como sendo todos os participantes em programas e iniciativas de gestão 

costeira, incluindo as pessoas que vivem na zona costeira, aquelas que usam 

os recursos costeiros e aquelas cujo trabalho seja administrar e regular o uso 

desses recursos, além daquelas pessoas que, mesmo nunca tendo visitado ou 

usado a zona costeira, ainda assim demonstrem interesse por ela (Kay & 

Alder) [Kay, R. & Alder, J. (1999) - Coastal Planning and Management. 

Spon Press, London]. 

Os atores sociais estabelecem relações de poder entre si, caracterizadas por 

uma assimetria de recursos materiais e simbólicos. Tais relações serão 

influenciadas pelo grau de convergência ou divergência entre os interesses, 

valores e aspirações desses atores, o que irá determinar a intensidade e a 

qualidade dos conflitos. Por sua vez, a minimização dosconflitos é 

considerada uma importante maneira para aumentar o diálogo, a 

compreensão mútua, a confiança e a participação dos diversos atores sociais 

envolvidos com a gestão costeira, visando aumentar a racionalidade dos 

processos decisórios. 

Alguns exemplos de atores sociais: 

1-Usuários de recursos costeiros, tais como pescadores, empresas 

exploradoras de petróleo, entidades do setor portuário, entre outros; 

2-Organizações não-governamentais interessadas em assuntos relacionados 

com o espaço costeiro. Exemplos brasileiros incluem a Fundação S.O.S. 

Mata Atlântica e a Agência Costeira, entre outros; 

3-Proprietários de terras na zona costeira, tanto na área urbana como em 

áreas rurais; 

http://www.aprh.pt/rgci/glossario/conflito.html
http://www.aprh.pt/rgci/glossario/conflito.html
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4-Entidades de caráter tecnológico, científico e educacional, como 

universidades e centros de pesquisa; 

5-Órgãos governamentais, como secretarias municipais de meio ambiente e 

instituições estaduais e federais de meio ambiente.
12

 

 

De outro norte e alternativamente a proposta acima, poderia ser, por exemplo, 

adotada a listagem de atores ou grupos sociais a partir da sistematização explicitada abaixo. 

São eles: 

- moradores/residentes; 

- empresários do ramo turístico; 

- empresários do ramo esportivo; 

- empresários do ramo imobiliário (construtora, incorporadora, agência imobiliária); 

- extrativistas em geral (pescadores, agricultores, aquicultores, silvicultores, 

pecuaristas); 

- acadêmicos (estudantes, professores, pesquisadores); 

- servidores públicos (executivo, legislativo e judiciário); 

- movimentos populares (sociais, ambientais, moradia, etc); 

- turista. 

 

A lista supracitada é apenas uma ilustração da dificuldade que pode ser encontrada 

na identificação dos diversos interesses encravados em discussões que envolvam políticas 

públicas, como os grupos e atores sociais podem viciar o processo, baseando-se em processo 

representativo, se o mesmo for enviesado e como estes atores podem ser agrupados ou 

segmentados também em favor de interesses específicos. Com toda a certeza que apenas este 

item poderia ser, só ele, o objeto de toda uma pesquisa por envolver diversos fatores de 

influência.  

De toda sorte, o Decreto Estadual nº 1.591/2008, alterado pelo Decreto Estadual nº 

2.496/2009, que incluiu os dois últimos incisos, indica quais serão os grupos sociais que 

deverão estar representados no Comitê Gestor Integrado, composição seguida também pelos 

Comitês Gestores Regionais: 

Art. 2º O Comitê Gestor Integrado para o Planejamento Territorial da 

Região Costeira do Estado de Santa Catarina será composto por 

representantes, titulares e suplentes, indicados pelos seguintes órgãos: 

I - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento - SPG; 

                                                   
12

 Glossário das Zonas Costeiras. Disponível em http://www.aprh.pt/rgci/glossario/ator-social.html. Acessado em 

10.01.2013. 
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II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e 

Esporte - SOL; 

III - 1 (um) representante da Companhia de Desenvolvimento do Estado de 

Santa Catarina - CODESC; 

IV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico Sustentável - SDS; 

V - 1 (um) representante do Departamento Estadual de Infra-Estrutura - 

DEINFRA; e 

VI - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural – SAR; 

VII – 3 (três) representantes do setor empresarial; e 

VIII - 3 (três) representantes do setor sócio-laboral. 

 

Uma definição mais criteriosa do que seja grupo social, auxilia na compreensão das 

categorias empregadas nesta pesquisa: 

[...] dois ou mais indivíduos devem estar em constante comunicação uns 

com os outros, para que persista o grupo. De acordo com a última definição 

[um grupo social é qualquer número de seres humanos em comunicação 

recíproca], o grupo deixa de existir quando a comunicação recíproca cessa. 

[...] exigimos mais do que a simples possibilidade de comunicação 

recíproca; exigimos uma certa probabilidade de que a comunicação tenha 

lugar, certa ―potencialidade‖ de que ocorra. [...] podemos conceber uma 

―probabilidade de comunicação recíproca‖, de modo que apenas indivíduos 

que aos quais essa probabilidade de intercomunicação se aplique são 

considerados como um grupo social. [...]. [Por fim,] dois ou mais indivíduos 

psicológicos que estão em comunicação efetiva ou potencial. (Ackoff, 1967, 

p. 510-512) 

 

Desta feita, entende-se fundamental para um processo que se pretenda participativo e 

democrático, que a identificação dos atores e grupos sociais seja feita de forma séria e 

comprometida, uma vez que a ausência de representação de interesses significativos pode 

comprometer o processo quanto a legitimidade e mesmo na efetividade, uma vez que ao 

destoar da realidade e sem tem havido sensibilização, pouca capacidade ativa a política terá, 

concretamente. 

Contudo, uma das dificuldades encontradas é a falta de definição metodológica e 

abordagem estratégica para o envolvimento destes atores e/ou grupos sociais.  

 



    
 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 PARADIGMA METODOLÓGICO – MÉTODO MISTO 

 

A preocupação do homem com o conhecimento do mundo em que vive, sempre 

existiu e se materializou de diferentes formas, em diferentes momentos históricos e diferentes 

culturas. Os mitos da Antiguidade, primeiro, logo associados ao desenvolvimento, na 

Antiguidade, de saberes matemáticos, astronômicos, etc. Como o saber se encontrava muito 

unificado (e assim permaneceu até ao desenvolvimento da chamada ciência moderna) saberes 

de natureza empírica (ligados a propriedades terapêuticas de plantas, ritmos e indicadores 

biológicas, práticas e medicina tradicional, etc.) misturavam-se com convicções metafísicas e 

religiosas. 

A chamada ciência moderna (que emergiu no sec. XVII) corresponde a uma nova 

forma de produzir saber que, por consequência de um forte e progressivo movimento de 

feedback do binômio ciência-tecnologia, se acabou impondo como fonte de saber 

preponderante nas sociedades ocidentais e, depois, em todo o mundo. Contudo, o mundo 

científico está longe de ser hegemônico, e um dos grandes debates ainda em curso é a 

afirmação da cientificidade das ciências sociais colocado em xeque pelos cientistas da 

natureza (Minayo, 2001).  

A discussão acerca da validade dos métodos científicos tem influenciado de diversas 

formas as práticas científicas e o debate teórico sobre natureza da ciência. Não sendo aqui o 

momento de fazer eco desse debate, limita-se a detalhar um pouco o tipo de abordagem 

metodológica em que este estudo assenta e a justificar razão de tal abordagem se reveste de 

validade e permite reclamar certas conclusões acerca do problema em estudo. 

 

É costume considerar duas grandes tradições ou dois grandes tipos de enfoque no que 

diz respeito à pesquisa científica: quantitativo e qualitativo. [Arenas (2009); Creswell (2010); 

McMillan & Schumascher (2001); Minayo & Gomes (1993); Sampieri, et al. (2006)]. Vários 

dos autores citados assinalam, também, a mais recente emergência e consolidação de um 

terceiro enfoque, de síntese, denominado como misto [Arenas (2009); Creswell (2010)] ou 

multimodal (Sampieri, et al., 2006). Contudo, subsidiariamente a estas duas abordagens 

metodológicas, se combinam diversas correntes de pensamento e entendimento que acabam 

dando a cada um dos enfoques características particulares. 
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Ao longo da História da Ciência, surgiram diversas correntes de 

pensamento, tais como o empirismo, o materialismo dialético, o 

positivismo, a fenomenologia e o estruturalismo, os quais deram origem a 

diferentes caminhos na busca do conhecimento [...]. Contudo [...], desde a 

segunda metade do século XX essas correntes se encontram polarizadas em 

dois enfoques principais - o enfoque quantitativo e o enfoque qualitativo da 

pesquisa. (Sampieri et al., 2006, p. 4).  

 

Mas comecemos por comparar, de forma breve, as características principais de cada 

um dos tipos de enfoques. 

O enfoque quantitativo ―utiliza a coleta e análise de dados para responder às questões 

de pesquisa e testar as hipóteses estabelecidas previamente‖, este tipo de enfoque ―confia na 

mediação numérica, na contagem e frequentemente no uso da estatística para estabelecer com 

exatidão os padrões de comportamento de uma população‖ (Sampieri et al., 2006, p. 5). Como 

salienta Arenas (2009, p. 16) foram os pesquisadores das ciências naturais que o 

desenvolveram e o difundiram ―como método de pesquisa rigoroso, replicável e controlado‖.  

Já a abordagem qualitativa ―com frequência [...] está basead[a] em métodos de coleta 

de dados sem medição numérica, como as descrições e as observações‖ (Sampieri et al., 2006, 

p. 5). Como aponta Arenas (2009) certos domínios e contextos do mundo humano e social não 

são passíveis ou são dificilmente analisáveis por abordagens quantitativas. Tais domínios e 

contextos exigem que o pesquisador se concentre mais ―no significado e na interpretação de 

experiências e situações do que no processamento de dados numéricos‖ (Arenas, 2009, p. 18).  

Uma eventual dicotomia entre métodos qualitativos e quantitativos é uma celeuma 

ainda não pacificada, havendo espaço para diferentes usos das abordagens. Alguns cientistas 

humanos e sociais ainda preferem o emprego de métodos positivistas/quantitativas, que 

possibilitem a verificação dos resultados por meio de testes empíricos objetivos, em busca de 

uma lei geral que explique diferentes fatos, pressupondo uniformidade dos comportamentos e 

seus significados na vida social. Outros investigadores preferem a utilização de métodos de 

abordagem qualitativa, que forneçam dados específicos sobre determinados grupos, fugindo 

assim da necessidade nomotética dos anteriores; abrindo a possibilidade de análise 

comportamental e posterior atribuição de significado, desengessando a análise e interpretação 

dos dados recolhidos (Boutin et al., 1990, p. 36-47). 

Em linha alternativa, certos autores (Arena, 2009; Robson, 1993) têm se manifestado 

contra o que consideram ter sido um exacerbado confronto entre as perspectivas quantitativas 

e qualitativas. Arena (2009, p. 28), por exemplo, assinala que a ―guerra‖ dos métodos de 

pesquisa ―tem sido equivocadamente mantida e alimentada‖. Por seu turno, Robson (1993, p. 
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303) lembra que ―[...] alguns veem o qualitativo-quantitativo como uma dicotomia 

fundamental na pesquisa em ciências sociais – as bandeiras desfraldadas pelas facções em 

confronto dos etnográficos interpretativos e os cientistas positivistas‖. Declarando que 

considera necessária a queda dessa dicotomia, torna claro que a distinção é, essencialmente, 

de natureza técnica: ―[...] há dados qualitativos e quantitativos e cada um tem que lidar com 

eles de diferentes formas [...]‖ (Robson, 1993, p. 303). 

Aceitando e defendendo o emprego de desenhos de pesquisa e/ou instrumentos tanto 

de natureza quantitativa como qualitativa, vários autores vêm se referindo a essas tendências 

de integração de dados quantitativos e qualitativos como métodos mistos Arenas (2009); 

Creswell (2010) ou modelo multimodal (Sampieri, et al., 2006). 

Uma investigação de métodos mistos é ―um tipo de investigação em, que o 

investigador combina, num só estudo, técnicas, métodos e enfoques, conceitos ou linguagem 

das investigações qualitativa e quantitativa‖ (Johnson & Onwuegbuzie, 2004, apud Arena, 

2009, p. 34). No mesmo sentido vai outra definição que estabelece que métodos mistos ―são 

aqueles que combinam os enfoques qualitativo e quantitativo na metodologia de um só estudo 

ou em um estudo de multifaces‖ (Tashakkori & Teddlie, 2003, apud Arena, 2009, p. 34). 

Sampieri, et al. (2006, p. 7) define modelo multimodal de forma muito semelhante: 

―convergência ou fusão dos enfoques de pesquisa quantitativo e qualitativo‖. Para Creswell 

(2010) sendo os métodos mistos uma abordagem que combina os dois tipos de abordagens,  

[...] é mais do que uma simples coleta e análise de dois tipos de dados; 

envolve também o uso das duas abordagens em conjunto, de modo que a 

força geral de um estudo seja maior do que a da pesquisa qualitativa ou 

quantitativa isolada (Creswell, 2010, p. 27). 

 

Arena (2009) assinala que a dominância e forma de utilização de cada um dos dois 

métodos (quantitativo e qualitativo), depende da natureza da pesquisa. Sampieri, et al. (2006) 

considera a existência de três grandes tipos de modalidade do modelo multimodal: a) método 

das duas etapas, em que um dos enfoques é utilizado primeiro e o outro em seguida; b) 

método do enfoque dominante, em que um dos enfoques prevalece, embora o estudo tenha, 

também, componentes do outro enfoque; c) modelo misto em que os dois enfoques se 

combinam, durante toda a pesquisa com elevado grau de integração. 

Por abordar a questão da participação popular num determinado processo, esta 

pesquisa recorre a métodos mistos de pesquisa (Arenas, 2009; McMillan & Schumacher, 

2001): quantificar atores, participantes e opiniões (por meio de análise documental e 
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sondagem por questionário) e qualificar a sua participação (através de análise documental e 

entrevistas semiestruturadas de profundidade, observação participante). 

A escolha do instrumento a ser utilizado no recolhimento dos dados deve ser 

cuidadosa, a fim de verificar se é o meio adequado para buscar a informação desejada e se 

proporcionará uma análise eficiente dos dados recolhidos. A observação direta e experiência 

pessoal do pesquisador no campo ―propõe que o resultado da pesquisa não seja fruto da 

observação pura e simples, mas de um diálogo e uma negociação de pontos de vista, do 

pesquisador e dos pesquisados‖. No entanto, por aproximar o pesquisador do objeto da 

pesquisa, a técnica qualitativa exige bastante acuidade por parte do observador para não 

frustrar ou tendenciar a observação (Goldenberg, 1999). 

 

Alinha-se ao entendimento atribuído por Boutin et al. (1990, p. 36-47) à Erickson 

(1986, p. 139) de que o modo de pensamento dedutivo e deliberativo acerca da seleção das 

técnicas de observação e recolha de dados é parte integrante do processo, reconhecida a 

importância das abordagens intuitivas e indutivas, senão vejamos: 

Uma outra abordagem consiste em tornar a recolha de dados um processo o 

mais deliberativos possível. [...] Não há induções puras. [...] Podemos 

considerar a recolha de dados, por parte do observador participante, como 

um processo de resolução progressiva de problemas, no decurso do qual se 

combinam as questões de amostragem, de formulação de hipóteses e de 

verificação das hipóteses. [...] Equacionar explicitamente as questões da 

investigação e procurar deliberadamente dados pertinentes, longe de asfixiar 

a intuição, alimentam-na e fortificam-na (Erickson, 1986, p. 139).
13

 

 

Segundo Minayo (2001), teoria e metodologia estão intrinsecamente conectadas e, 

portanto, a metodologia deve estar arraigada em técnicas que possibilitem resolver imbróglios 

teóricos. A mesma autora acrescenta que os instrumentos metodológicos não devem exceder e 

nem ficar aquém da necessidade a fim de evitar formalismos desnecessários ou especulações 

abstratas. Além disso, a autora ressalta a grandiosidade da criatividade do pesquisador, como 

um instrumento de trabalho. Vejamos: ―a metodologia inclui as concepções teóricas de 

abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o sopro divino 

do potencial criativo do investigador‖ (Minayo, 2001).  

Interessante ressaltar que Demo (2008), ao discorrer sobre a autoria no texto 

científico, em certo ponto coaduna com o entendimento de que deve ser incentivada a 

autonomia, inclusive no âmbito metodológico. Buscar a base teórica como fundamento, mas 

                                                   
13

 Recorte extraído de Boutin et al. (1990, p. 17-18). 



 

71 

 

buscar, simultaneamente, autonomia de pensamento que possibilite a crítica e o crescimento 

intelectual. De certa forma, é esse o caminho que pretende o estudo proposto. 

 

2.2 DESENHO DE PESQUISA 

 

Variam muito, entre diversos autores, as formas de sistematizar os desenhos de 

pesquisa. Alguns autores (MacMillan & Schumacher, 2001) consideram os dois tipos de 

paradigmas de pesquisa citados, quantitativo e qualitativo, e elencam dentro de cada um 

desses paradigmas quais os principais tipos de desenho de pesquisa que podem ser 

considerados. Quanto aos estudos de natureza quantitativa esse autores os dividem em 

―experimentais‖ e ―não-experimentais‖. Os desenhos experimentais citados são o 

―verdadeiramente experimental‖, ―quase-experimental‖ e ―sujeito único‖; os não-

experimentais o ―descritivo‖, ―comparativo‖, ―correlacional‖ ―sondagem‖ (survey) e ex post 

fact. Quanto aos desenhos qualitativos os autores citados subdividem-os em ―interativos‖ e 

―não-interativos‖; nos interativos incluem os ―etnográficos‖, ―fenomenológicos‖, ―estudos de 

caso‖, ―teoria fundamentada‖ (grounded theory) estudos críticos. Os não interativos seriam de 

―análise conceitual‖ e de ―análise histórica‖ (MacMillan & Schumacher, 2001, p. 29). 

Outros autores (Robson, 1993) enunciam vários desenhos de pesquisa, mais 

especificamente considera a existência nas ciências sociais de três grandes tipos de desenho 

de pesquisa: ―experimental‖, ―sondagem‖ e ―estudo de caso‖ (Robson, 1993, p. 43), aos quais 

acrescentam depois outros, nomeadamente, os ―estudos de avaliação‖ (p. 170). 

Sampieri et al. (2006), por seu lado falam de quatro grandes tipos de pesquisa - 

―exploratório‖, ―descritivo‖, ―correlacional‖ e ―explicativo‖. Depois, consideram dois grandes 

modelos: ―experimental‖ e ―não-experimental‖. O estudo de caso, para estes autores, por 

exemplo, ―não é uma escolha de método, mas do ‗objeto‘ ou da ‗amostra‘ que serão 

estudados‖ apesar de ―certos autores, como Grinnell (1997), o considerarem como uma 

espécie de modelo‖ (p. 274). Os mesmos autores consideram que o estudo de caso pode 

assumir formato quantitativo ou qualitativo. Consideram também que, normalmente, a 

maioria dos estudos tem populações e amostras (embora admitam que alguns possam não ter). 

Em sentido semelhante é a opinião de outros autores (MacMillan & Schumacher, 2001) que 

sistematizam formas e definição de populações e amostras em estudos quantitativos e 

qualitativos. E poderíamos continuar citando outras semelhanças/diferenças na sistematização 

de tipos, desenhos, modelos e métodos de pesquisa o que, contudo, num trabalho com esta 
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natureza não se adéqua. Quando se considera uma pesquisa de métodos mistos a situação 

ainda se complica mais. 

De acordo com uma opção pragmática consideraremos nossa pesquisa de métodos 

mistos como uma pesquisa descritiva de tipo estudo avaliativo.  

 

2.3 UNIVERSO, AMOSTRA E POPULAÇÃO 

 

A pesquisa incidirá sobre os municípios da zona costeira de Santa Catarina, divididos 

em regionais pela divisão política que instituiu as Secretarias de Desenvolvimento Regionais 

– SDRs. Os municípios compreendidos pelo PEGC-SC estão dispostos no Decreto Estadual 

5010/2006, são eles: 

Art. 3º A faixa terrestre da Zona Costeira, para fins do Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro, é composta pela área dos atuais 36 (trinta e seis) 

municípios, subdivididos em 5 (cinco) Setores Costeiros: 

 I - Setor 1 - Litoral Norte: Araquari, Balneário Barra do Sul, Garuva, 

Itapoá, Joinville, São Francisco do Sul e Barra Velha; 

II - Setor 2 - Litoral Centro-Norte: Balneário Camboriú, Bombinhas, 

Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes, Piçarras, Penha e Porto Belo; 

III - Setor 3 - Litoral Central: Biguaçu, Florianópolis, Governador Celso 

Ramos, Palhoça, São José e Tijucas; 

IV - Setor 4 - Litoral Centro-Sul: Garopaba, Imaruí, Imbituba, Jaguaruna, 

Laguna e Paulo Lopes; 

V - Setor V - Litoral Sul: Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário 

Gaivota, Içara, Passo de Torres, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e 

Sombrio. 

 

Em que pese parecer exaustivo o processo de análise de participação em todos os 

municípios participantes (universo da pesquisa), em virtude de a análise estar pautada sobre 

dois dos instrumentos, quais sejam o PGZC e o ZEEC, será abordado um ponto específico que 

é a metodologia de participação popular. 

No que se refere ao estudo quantitativo, a população de referência são os 

participantes das sessões ocorridas, representantes dos Comitês Temáticos Regionais. A 

amostra convidada era constituída por trezentos e cinquenta e dois indivíduos, correspondente 

a todos os participantes de que foi possível recolher o email. A amostra respondente foi de 28 

dos presentes em todas as sessões. Por certo, é uma amostra muito reduzida, diante do 

universo. Entretanto, a complementação por outras estratégias de recolhimento de dados, 

permite a triangulação de dados, que ajuda a traçar o perfil do processo, sem maior 

comprometimento. 
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O perfil da amostra, conforme dados recolhidos através do preenchimento da 

primeira parte do questionário, era composta por 93% homens (27) e 7% (2) de mulheres. Do 

ponto de vista da ocupação profissional os dados recolhidos constam do gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Representação profissional. 

 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

Foi solicitado ao informante que indicasse de que forma havia participado na 

elaboração do ZEEC, no sentido de esclarecer quais setores sociais estavam representados no 

processo. 

 

Ademais, ressalta-se que para a abordagem mais qualitativa centrada na realização de 

entrevistas, a população considerada era constituída por atuais e anteriores técnicos que, de 

alguma forma, tiveram alguma responsabilidade no gerenciamento costeiro estadual e pessoas 

ligadas à empresa contratada. A amostragem foi feita por conveniência (três técnicos ligados 

ao processo de elaboração dos instrumentos do GERCO na atualidade, um de outro momento 

e dois da empresa). 

 

O corpus da análise documental foi constituído por todas determinações legais, 

programas, informativos, e processo administrativo do Ministério Público. Destaca-se, 

apenas, que ao fazer a análise do documento que apresenta o ZEEC por setor, em razão da 
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similitude optou-se por adotar uma como exemplo, e foi escolhido o documento referente ao 

Setor 3 – Litoral Central. 

Figura 2 – Universo da pesquisa: municípios componentes do Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina (Fonte: PEGC-SC, 2010). 

 

Fonte: SPG-PGZC-R, 2010. 
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O trabalho será desenvolvido em duas etapas, sendo a primeira de levantamento 

bibliográfico e levantamento cartográfico e a segunda envolvendo a coleta de dados em 

campo. Para cada objetivo específico elencado, será adotada uma estratégia para garantir sua 

concretização. Antes, porém, serão referenciados os critérios de cada um dos métodos de 

recolha de dados adotados. 

 

2.4 TÉCNICAS DE RECOLHIMENTO DE DADOS 

 

 

2.4.1 Entrevista semiestruturada 

 

Considera-se a entrevista, entre os instrumentos de recolhimento de dados, um dos 

mais complexos e polêmicos. Há discussões profundas sobre a validade da aplicação dessa 

estratégia, no que tange ao comportamento do entrevistador, o local de realização da 

conversa, o assunto que está sendo abordado, a forma como a pergunta é elaborada, como ela 

é direcionada ao interlocutor, se há outras pessoas junto ou se é em grupo, entre outros fatores 

que são/devem ser levados em conta pelo pesquisador no momento de recolher as 

informações, pois também gerarão implicações no tratamento e análise desses dados, tendo 

em vista que uma vez considerado ou desconsiderado um destes elementos, a interpretação do 

dado e o resultado gerado por ele poderão ser fictos ou contestáveis. 

De forma geral, a entrevista é uma conversa com objetivo, que requer estudo para 

executá-la, possibilitando uma maior eficácia e diversidade das respostas, proporciona a 

interação direta. A característica mais marcante é este instrumento de pesquisa, mantém o 

entrevistado em atividade, proporcionando a reformulação do questionamento ou ainda o 

aprofundamento do quesito. 

Nesse sentido, para nós, a entrevista pode ser concebida como um processo 

de interação social, verbal e não verbal, que ocorre face a face, entre um 

pesquisador, que tem um objetivo previamente definido, e um entrevistado 

que, supostamente, possui a informação que possibilita estudar o fenômeno 

em pauta, e cuja mediação ocorre, principalmente, por meio da linguagem. 

Essa definição encampa diferentes tipos de entrevista, como a semi-

estruturada, estruturada ou não estruturada (Manzini, 2004, s/p). 

 

As entrevistas semiabertas ou semiestruturadas caracterizam-se, prioritariamente por 

basear-se em um guia, que deverá orientar o recolhimento dos dados. Contudo, o pesquisador 

está livre para alterar a ordem das perguntas, permite que diversos informantes possam 
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responder as mesmas perguntas, além de reservar liberdade ao entrevistador flexibilizar a 

exploração das questões. 

Há uma corrente defendida por Triviños (1987, p. 146) que entende que a entrevista 

semi-estuturada deve estar pautada nos referenciais teóricos e nas hipóteses do tema da 

pesquisa; enquanto outra, representada por Manzini (1990/1991, p. 154), entende que a 

entrevista está focada no assunto que específico sobre o qual o roteiro foi confeccionado, 

podendo ser um único objetivo específico da pesquisa, que podem ser complementadas a 

medida que o entrevistador sinta necessidade, abrindo oportunidade para a insurgência de 

informações não previstas. 

Outrossim, para ambos há a necessidade de elaborar um roteiro flexível, com 

perguntas basilares, direcionado ao atendimento do objetivo aspirado, previamente definido, 

viabilizando a interação entre entrevistador e entrevistado, oportunizando novas e inesperadas 

informações. 

Esta pesquisa se baseou nestes princípios para a elaboração do instrumento 

escolhido, de entrevista semiestruturada, cujo roteiro encontra-se relacionado como anexo do 

presente (Anexo 1 – Roteiro de entrevista). 

 

2.4.2 Observação  

 

Entre as técnicas utilizadas no recolhimento de dados em investigações qualitativas, 

a observação está inserida, como uma forma importante de investigação. Este instrumento, 

segundo Boutin et al. (1990, p. 144), pode assumir duas formas, uma direta-sistemática e 

outra participante. 

Nesta pesquisa foram utilizadas as duas formas, complementarmente, visto que em 

algumas das sessões o pesquisador esteve pessoalmente presente, inclusive mantendo diálogo 

com os demais participantes, enquanto que em outras, apenas foi possível observar por meio 

de gravações as reuniões ocorridas, dando a possibilidade de avaliar enquanto agente externo 

ao acontecimento. 

Enquanto observador externo tem-se acesso à identificação de diversas 

características e propriedades da situação observada, possibilitando a percepção da frequência 

de acontecimentos interessantes e a repetição dos mesmos. É notável, igualmente, as 

características dos discursos, identificando quem e de onde fala o orador. Por outro lado, a 

vantagem de o observador estar inserido no contexto do discurso, abre a possibilidade para 
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que ele tenha acesso aos mesmos sentimentos que os observados, além de revelar fenômenos 

latentes (Boutin et al., 1990, p. 144-155). 

Para a concretização de uma boa observação, faz-se necessário o uso de ferramentas, 

e a sua escolha definirá o grau do tipo de estratégia adotada, variando entre tipologias de 

sistemas de registro dos dados coletados mais abertos aos mais fechados, dependendo da 

adoção de categorias pré-determinadas ou não, da natureza do sistema, da forma de registro 

dos dados coletados, do método e dos objetivos.  Os sistemas podem ser descritivos, 

narrativos ou tecnológicos, respectivamente do mais fechado para o mais aberto. 

De toda a sorte, na observação participante, é mesmo o observador o principal 

instrumento observatório. 

Isto significa que, de acordo com os postulados epistemológicos do 

paradigma interpretativo ou compreensivo, o investigador pode 

compreender o mundo social do interior, pois partilha da condição humana 

dos indivíduos que observa. Ele é um ator social e o seu espírito pode 

acender às perspectivas de outros seres humanos, ao viver as mesmas 

situações e os mesmos problemas que eles (Boutin et al., 1990, p. 155). 

 

Ainda que esta pesquisa não tenha caráter antropológico de elaborar uma etnografia, 

a observação participante contrapõe paradigmas, dando asas às contradições paradigmáticas e 

possibilitando uma dialética sobre verdades antes engessadas. 

 

2.4.3 Questionários  

 

A técnica de recolhimento de dados por meio da aplicação de questionários é 

empregada com maior interesse pelas investigações que buscam base de dados quantitativos. 

Novamente deve-se ter o cuidado de destacar que, por ter sido adotada nesta pesquisa a 

possibilidade de mistura de métodos quantitativos e qualitativos, dependendo do objetivo a ser 

alcançado, passa-se a análise do instrumento. 

Os questionários são, devido a sua natureza indireta, mais formal, o que garante certo 

distanciamento entre investigador e investigado. Esta distância traz diversas desvantagens, 

como a dificuldade da percepção de expressões da comunicação não verbal. Por outro lado, 

deixa o investigado mais a vontade para responder, sem que seja julgado imediatamente.  

É fato que, diante da apresentação da pesquisa, o questionado poderá tendenciar suas 

respostas, almejando atender as expectativas do investigador. De outro norte, é também sabida 

a complexidade que envolve o desenrolar de uma entrevista pessoal, cujos aspectos éticos são 

fatores demasiadamente relevantes na desenvoltura e sucesso do recolhimento dos dados. O 
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intuito não foi excluir uma técnica em detrimento da outra, ao contrário. Buscou-se a 

utilização de ambos métodos, obtendo dados complementares, para que, desta forma, fosse 

possível uma proximidade maior com a verossimilhança dos fatos. 

Na utilização de questionários, seguiram-se as recomendações oferecidas por 

Schrader (1974, p. 120-123), senão vejamos: 

para o questionário são válidas algumas limitações[...], pois a situação de 

mensuração deve ser controlada por esse meio. A configuração gráfica por 

isso é de suma importância. 

[...] 

Por um lado, exigem-se perguntas abertas, a fim de que o entrevistado, na 

ausência do entrevistador, não se sinta constrangido a dar ―respostas por 

gentileza‖; por outro lado, exigem-se perguntas fechadas, tendo em vista 

que essas possibilitem uma resposta mais rápida. 

[...] 

A dramaturgia do questionário deve cuidar não apenas para que o 

entrevistado não interrompa ou deixe de responder algumas perguntas, mas 

envie de volta o questionário.  

[...] 

As desvantagens, resumidamente, consistem na impossibilidade de controle 

da situação de mensuração, na constatação de quem efetivamente preencheu 

o questionário e, por último, na limitação quanto à universalidade do 

método. (Schrader, 1974, p. 120-123) 

 

Ademais, salienta-se opção pelo uso desta técnica em razão da acessibilidade física e 

social dos atores sociais envolvidos no universo da pesquisa. 

 

2.4.4 Pesquisa documental 

 

Na pesquisa documental, prima-se pela identificação de dados disponíveis no 

conteúdo, relativos ao assunto em análise, normalmente oriundo de fonte original, oficial ou 

pública e, normalmente, escrita. Note-se que o foco principal é a análise de conteúdo, 

entretanto, podem ser consideradas uma análise formal do material disponível, principalmente 

porque este estudo admitiu o uso de métodos mistos de investigação. 

Para Boutin et al. (1990, p.143), 

embora a expressão análise documental possa remeter-nos para o polo 

teórico devido a utilização do termo análise, ela é igualmente utilizada para 

designar um tipo de recolha de dados nas ciências humanas; é este aspecto 

técnico que nos interessa aqui. Na análise documental, os documentos 

analisados pelo investigador não são, evidentemente, da sua autoria (Boutin 

et al., 1990, p. 143). 

[...] 
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No modo de análise documental: [para obtenção de dado qualitativos, 

concentra-se na análise de conteúdo; trata-se de uma técnica que tem, com 

frequência, uma função de complementaridade na investigação qualitativa, 

isto é, que é utilizada para triangular os dados obtidos através de uma ou  

duas técnicas (Boutin et al., 1990, p. 144). 

 

As fontes documentais podem ter origem privada ou oficial, demonstrar tendências, 

comportamentos, atributos ou fatos, e implicar uma análise qualitativa ou ainda quantitativa 

dos dados recolhidos (Boutin et al., 1990, p. 146). 

 

2.5 TÉCNICAS DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

De acordo com a linha adotada por Boutin et al., (1990, p. 107-130), que sintetiza as 

teorias de outros autores, a análise e interpretação dos dados coletados na fase empírica da 

investigação pode ser estudada em três etapas: 

 - redução de dados; 

 - organização e apresentação dos dados; 

 - interpretação e verificação das conclusões. 

A redução dos dados pode acontecer de forma antecipada, concomitante ou posterior 

ao recolhimento das informações. Na fase que antecede o recolhimento, o preparo envolve a 

delimitação de um quadro conceitual, elucidação de questões atinentes a ele, delimitação da 

amostragem e seleção dos instrumentos que serão utilizados na obtenção das informações. A 

fase seguinte, durante a recolha de dados, serão utilizadas na redução dos dados as folhas de 

resumo da visita, as palavras-chaves, breves resumos conceituais, relatórios de sessão de 

trabalho e das etapas de estudo. 

No tocante a organização e apresentação dos dados, os mesmos autores (Boutin et 

al., 1990, p. 117-121) corroboram o entendimento de divisão em duas categorias para 

apresentação dos modos de apresentação dos dados – figuras/gráficos e matrizes/quadros, 

cada uma subdividida em categorias descritivas e explicativas.  

 

Na interpretação e verificação das conclusões, propriamente ditas, busca-se a 

atribuição de significado dos dados reduzidos por meio de analogias, que englobam 

encenação (transposição analógica e dinâmica) e advinhação (revelação do oculto). Ainda, 

sugerem a adoção de princípios para nortear a interpretação: respeito ao paralelismo 

intersubjetivo, sobreposição das estruturas aparentes e reveladas, documentação das regras 

utilizadas, respeito à consistência e coerência na aplicação das regras, manutenção da 
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orientação dos planos antes e depois da codificação e cumprimento dos formatos originais dos 

valores de códigos. Para efetivar a verificação das conclusões, trilha-se por meio do controle 

externo e interno, da triangulação dos dados, exame de casos extremos e feedback dos 

informantes. 

Não obstante, os autores Boutin et al., (1990, p. 122-130) elencam como estratégias 

para a obtenção de conclusões a partir da organização dos dados recolhidos, a enumeração, o 

destaque da relação entre os elementos da pesquisa, o uso de metáforas, o fracionamento das 

variáveis, a abstração e o estabelecimento de ligações lógicas para proporcionar a 

compreensão dos dados. 

 

2.6 TÉCNICAS ADOTADAS PARA ATENDIMENTO DE CADA OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

 

Para a execução desta pesquisa, foram propostos como objetivos específicos, 

elencados abaixo. Entretanto, para viabilizar a investigação, fez-se necessária a escolha da 

estratégia que seria adotada, tanto para o recolhimento, quanto para o tratamento dos dados, 

que proporcionarão uma análise e conclusões posteriores (a ser apresentadas na próxima 

secção). 

Passa-se a discorrer sobre as estratégias adotadas para cada um dos objetivos 

específicos  

 

2.6.1 Objetivo específico 1: Descrição da concepção 

 

1. Descrever como foi concebido o envolvimento da sociedade civil – 

metodologia de participação da sociedade civil – no processo de elaboração dos instrumentos 

ZEEC e PGZC do PEGC-SC; 

 

Para concretizar a descrição proposta pelo objetivo apontado, foi adotado o 

levantamento de dados proveniente de fontes documentais, tais como os boletins informativos 

publicados pela Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão – SPG, desde que foi 

repassada a ela a responsabilidade de coordenação do Programa de Gerenciamento Costeiro, 

para tentar identificar a estratégia prevista e a metodologia que de fato foi utilizada para o 

envolvimento da comunidade: 
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I. Diretrizes gerais para a Política Nacional para os Recursos do Mar-PNRM – 

Dec. Presidencial-1980; 

II. Política Nacional do Meio Ambiente-PNMA – Lei Federal nº 6.938-1981; 

III. Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro-PNGC – Lei nº 7661-1988; 

IV. Constituição Federal – 1988; 

V. Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro-PNGC I – Resolução CIRM nº 

001-1990; 

VI. Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro-PNGC II – Resolução CIRM nº 

005-1997; 

VII. Plano de Ação Federal para a Zona Costeira-PAF-ZC – Resolução CIRM nº 

005-1998; 

VIII. Decreto Federal nº 5.300-2004 – Regulamenta a Lei Federal nº 7.661-1988; 

IX. Plano de Ação Federal para a Zona Costeira Revisto-PAF-ZC-Rev. – 

Resolução CIRM 007-2005; 

X. Política Nacional para os Recursos do Mar-PNRM – Aprovação - Decreto 

Federal nº 5.377-2005; 

XI. VIII-Plano Setorial para os Recursos do Mar-VIII PSRN (2012-2015). 

 

Além disso, foram analisadas orientações do Ministério do Meio Ambiente e da 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar - Projeto de Gestão Integrada da Orla 

Marítima-Projeto Orla, a Resolução CONAMA 292/2002, o Relatório do I Seminário 

Nacional de Participação Social, a Constituição Estadual de Santa Catarina e os Informativos 

publicados pela Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão. 

 

2.6.2 Objetivo específico 2: Descrição da implementação 

 

2. Descrever como foi implementada a estratégia de envolvimento da sociedade 

civil – metodologia de participação da sociedade civil – no processo de elaboração dos 

instrumentos ZEEC e PGZC do PEGC-SC; 

 

A análise documental, neste momento como recolha de dados, buscou evidenciar 

aspectos que delineassem o processo pelo qual a política pública de gestão costeira passou, 

identificando no escopo do processo a intenção de envolvimento da população comum, 

representantes de diversos grupos e atores sociais, para que estivessem presentes e tivessem 
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voz na tomada de decisão. Para alguns documentos, houve necessidade de transcrição de parte 

dele a fim de proporcionar uma análise mais fidedigna possível. 

A referida análise pautou-se na legislação estadual: a Lei Estadual nº 13.553/2005 

que institui o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro-PEGC; o art. 25 do ―Ato das 

disposições constitucionais transitórias‖ da Constituição Estadual de 1989; o Decreto Estadual 

nº 5.010/2006; o Decreto Estadual nº 1.591/2008 e; o Decreto Estadual nº 2.496/2009. Além 

disso, foram analisados também os Informativos publicados pela Secretaria de Estado do 

Planejamento e Gestão; os Produtos entregues pela empresa – ZEEC e PGZC e; listas de 

presença das sessões ocorridas. 

 

No tocante às entrevistas, consideraram-se os aspectos objetivos da fala do 

informante, assim como os aspectos subjetivos das expressões corporais, sendo que a maior 

relevância é o conteúdo das informações prestadas, que visam esclarecer as intenções dos 

executores do plano, em momentos diversos. Com esse mesmo instrumento, foi possível 

resgatar antecedentes históricos da política pública em análise ao entrevistar uma técnica da 

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão, que esteve presente em versões anteriores da 

elaboração da mesma política pública em tela. Além disso, foi entrevistado outro técnico, que 

participou da atual versão do plano, também vinculado à Pasta responsável, que elucidou 

alguns pontos do processo.  

 

Por último, também foi feita observação em sessões no decorrer do processo, das 

quais o pesquisador participou como convidado, não representante de nenhum setor social, 

com o intuito de identificar a prática do envolvimento popular nessas sessões. Em algumas 

delas a observação se deu de forma presencial e participativa, em sessões, nas quais coube 

apenas observação sistemática, considerando que foi realizada por intermédio tecnológico – 

gravação. 

 

2.6.3 Objetivo específico 3: Avaliação metodológica 

 

3. Avaliar as metodologias de participação da sociedade civil na elaboração do 

ZEEC e do PGZC do PEGC-SC de acordo com um conjunto de indicadores definidos; 

 

Para dar conta deste objetivo complexo, foi necessária a adoção de diferentes 

instrumentos que proporcionassem o acesso aos dados de natureza qualitativa, mas também 
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quantitativa. Dessa forma, dotada de informações complementares, possibilitou a triangulação 

dos dados, verificando e corroborando a validade.  

Para concretizar tal objetivo, foi adotado como paradigma o decálogo da 

participação, traçando como linha mestra para a obtenção de resultados. Contudo, foram 

realizadas entrevistas com os técnicos vinculados ao processo, tanto da empresa consultora, 

quanto da Secretaria responsável.  

Mais uma vez foi lançada mão da análise documental, tendo sido objeto deste 

trabalho uma apresentação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, além do 

processo administrativo investigatório instaurado pelo Procurador da República Roger Fabre 

do Ministério Público Federal – Procuradoria da República Polo nos Municípios de Itajaí e 

Brusque - SC, o Inquérito Civil Público - ICP nº 1.33.008.000062/2009-91, com o objetivo de 

acompanhar a implementação dos instrumentos do Gerenciamento Costeiro no litoral de Santa 

Catarina, especialmente o Diagnóstico Ambiental, o Zoneamento Ecológico Econômico 

Costeiro e o Plano de Gestão das cinco regiões do PEGC-SC, trabalho desenvolvido pela 

empresa que firmou contrato com o Estado de Santa Catarina, após ter logrado êxito na 

Tomada de Preços executada no Edital nº 012/2008 – SPG/SC.
 14

 

 

O ICP supracitado está disponível na página da internet do Parquet, aparentemente 

de forma integral, conforme descrição divulgada no próprio sítio: 

 Volume I, II e III – correspondem aos volumes principais do ICP 

 Volume IV - PA 1.33.008.000066/2009-70 – Procedimento Administrativo 

referente ao Projeto Orla; 

 Volume V – Anexo I, com documentos diversos; 

 Volume VI - Anexo II, com documentos enviados pela Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Regional Araranguá; 

 Volume VII – Anexo III, com documentos enviados pela Secretaria de Estado 

do Planejamento e Gestão de Santa Catarina; 

 Volume VIII – Anexo IV, com documentos enviados pela Secretaria de Estado 

do Desenvolvimento Regional de Itajaí. 

 

O questionário – entrevista escrita para alguns autores – foi elaborado e encaminhado 

em meio digital, buscou a contribuição de todos os participantes do processo de discussão e 

                                                   
14

 Disponível em http://www2.prsc.mpf.gov.br/sedes/prm-itajai/gerco. Acessado em 14.01.2013. 

http://www2.prsc.mpf.gov.br/sedes/prm-itajai/gerco
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elaboração do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina, ocorridos a partir 

do lançamento do edital licitatório que culminou na contratação de empresa de consultoria. O 

contato – endereço eletrônico – dos inquiridos (universo de informantes) foi obtido nas atas 

de presença de todas as sessões ocorridas ao longo de todo o litoral catarinense dividido em 

cinco setores e o intuito deste instrumento foi contribuir para a descrição de como foi 

implantado o envolvimento da população nesse processo. 

Cabe destacar que dos 352 (trezentos e cinquenta e dois) contatos recolhidos e para 

os quais foi enviado o link do questionário online a ser respondido, dos quais apenas 28 (vinte 

e oito) pessoas o responderam. Da totalidade das correspondências eletrônicas encaminhadas, 

aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento) dos endereços remeteram respostas 

automáticas de não recebimento do usuário. Diante disso, reduziram-se consideravelmente as 

possibilidades de sucesso na obtenção de informações. 

Não obstante, deve ser avaliado e considerado o receio que os usuários têm de 

correspondências que enviam link de acesso a outra página, ainda que o investigador tenha 

feito a devida apresentação da pesquisa com o intuito de motivar a participação dos 

informantes. 

Como os dados obtidos por meio desse instrumento proporciona tanto a análise 

quantitativa – por meio das questões fechadas, quanto à análise qualitativa – por meio das 

questões abertas ou semiabertas, o tratamento dos dados recolhidos seguirá a linha 

paradigmática coerente com cada dado produzido. 

Para aferição do instrumento, além de ter sido submetido à análise de experts em 

pesquisa, foi aplicada de forma presencial aos participantes da sessão de 10.05.2012, cujo 

objeto era a aprovação da revisão do Decreto Estadual nº 1.591/2008, que impulsionou 

profundas modificações na ferramenta, culminando no questionário encaminhado por correio 

eletrônico (Anexo 2 – Questionário aplicado). 

Foi adotado como estratégia de avaliação um quadro sinótico basilar, contendo 

dimensões a serem observadas nos processos de definição de políticas públicas, mais voltadas 

àquelas de competência territorial, mas cabível à outras situações. 

 

2.6.4 Objetivo específico 4: Contribuição 

 

4. Contribuir para a organização e implementação da participação da sociedade 

civil na elaboração de política pública de planejamento e gestão do território. 
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Este último objetivo destoa dos anteriores por não ser baseado em uma técnica 

específica de recolhimento de dados, mas ocupa-se, ao mesmo tempo, de todas as técnicas 

aplicadas juntas, mas principalmente do resultado obtido a partir do conjunto das informações 

arrecadadas. 

Entende-se que este objetivo é uma tentativa de síntese dos resultados obtidos nos 

demais, além de ser composto por um exercício de reflexão mais debruçada sobre a 

fundamentação teórica apresentada inicialmente, mas principalmente, reflete diversas 

discussões e alternativas que se apresentaram no decorrer do processo de construção desta 

pesquisa, essencialmente no tocante ao quadro de dimensões a serem observadas no 

envolvimento da sociedade civil. 

Portanto, essencialmente serão aplicados métodos de interpretação para atingir este 

objetivo, ainda que não estejam descartados os métodos de recolha de dados. 

 

A construção do quadro de dimensões, conforme já esclarecido, é decorrente de um 

direcionamento dos assuntos-chave levantados por Muñoz (2008), adaptados às necessidades 

de um processo de construção de política pública, no qual a participação da sociedade civil é 

essencial. O desenvolvimento desse instrumento se dá paralelamente a essa pesquisa, tendo 

sido desenvolvida por Freitas (n.public.-a), como contribuição a ela. O delineamento dos 

indicadores, decorrentes das dimensões, foram construídos coletivamente no trabalho a ser 

publicado Freitas et al. (n. public.-b). 

 Veja: 

Tabela 7 – Comparação dos quadros sinóticos. 

 

Los asuntos claves para el 

manejo costero integrado 

en iberoamerica 

Dimensões para a construção de 

processos efetivamente 

participativos 

1.  Política 1. Valorização política 

2. Normativa 2. Arcabouço normativo 

3. Competencias 3. Níveis e poderes de decisão 

4. Instituciones 4. Atores (partes interessadas) 

5. Instrumentos 

Estratégicos y 

Operativos 

5. Estratégias metodológicas 

6. Formación y 

Capacitación 
6. Recursos humanos 

7. Recursos 

Económicos 
7. Recursos econômicos, logísticos 

8. Conocimiento 

E información 

8. Compartilhamento e 

acessibilidade das informações 
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9. Educación para 

La sostenibilidad 
9. Processos educativos associados 

10. Participación 

Ciudadana 

10. Continuidade, tempo e 

transparência 

Fonte: Adaptado de Munõz (2008) e Freitas (2012-a). 



    
 

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Conforme se delineiam os objetivos específicos, o primeiro bloco compreende a 

descrição da metodologia de envolvimento da sociedade civil inicialmente planejada, seu 

processo de implantação e os resultados obtidos. Por isso mesmo, envolve a avaliação que 

está prevista no segundo objetivo explicitado. 

Já no segundo bloco de considerações, traz-se apontamento sobre o que esta pesquisa 

indica de elementos e fatores relevantes, que não estão presentes no Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina, buscando contribuir para o aperfeiçoamento da 

elaboração e implementação de política pública participativa. Parte-se, então, para 

apresentação da resposta percebida para cada item apontado. 

 

3.1 CONCEPÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

 

Apresentam-se os dados coletados das diretrizes nacionais de orientação de como 

deveria ser envolvida a sociedade civil na tomada de decisões de planejamento territorial 

regionalizado da zona costeira brasileira. Em seguida, passa-se à análise da situação 

específica de Santa Catarina. 

 

3.1.1 Política e normativas federais15  

 

Os dados apresentados resultam da análise dos documentos de abrangência nacional:  

 

I. Política Nacional do Meio Ambiente-PNMA – Lei Federal nº 6.938-1981: o instrumento 

apresenta apenas uma menção expressa e específica acerca da participação da sociedade 

civil, ao indicar quais seriam os membros do Conselho Superior do Meio Ambiente-

CSMA, no art. 7º, inciso XVIII. Entretanto, esta disposição foi revogada pela Lei Federal 

nº 8.028-1990. No mais, é possível visualizar a proposta de cumprimento dos princípios da 

informação e publicização (art. 4º, V), além de promover a capacitação da sociedade civil 

                                                   
15

 Não foi possível realizar a análise de dois documentos importantes, que restaram inviabilizadas em virtude da 

indisponibilidade de arquivo digital ou físico. São eles: Diretrizes gerais para a Política Nacional para os Recursos 

do Mar-PNRM – Dec. Presidencial-1980 e Plano de Ação Federal para a Zona Costeira-PAF-ZC – Resolução 

CIRM nº 005-1998. 
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para que a mesma possa participar ativamente na defesa do meio ambiente, de acordo com 

o disposto no art. 2º, X, que trata justamente da educação ambiental. 

II. Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro-PNGC – Lei nº 7661-1988: não há menção 

expressa sobre a forma de participação da sociedade civil, nem aponta se será possível sua 

participação nas tomadas de decisões que se seguirão. 

III. Constituição Federal-1988: a Carta Maior inicia seu texto destacando a condição de Estado 

Democrático de Direito, no qual ―todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente‖ (art. 1º). Ao longo das disposições, a Constituição 

assegura a diversos setores da sociedade a participação na tomada de decisões 

setoriais/temáticas (saúde, seguridade social, cultura, política agrícola, assistência social, 

trabalhadores rurais e urbanos, combate a erradicação da pobreza, políticas direcionadas 

aos idosos, crianças jovens e adolescentes), garantindo ainda, no art. 37, §3º, XXII, de 

forma ampla a participação dos usuários no âmbito da Administração Pública como um 

todo, cuja forma deveria ser regulamentada por lei. 

IV. Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro-PNGC I – Resolução CIRM nº 001-1990: no 

preâmbulo do primeiro plano de gerenciamento costeiro brasileiro, está colocado como 

objetivo ―planejar e gerenciar, de forma integrada, descentralizada e participativa, as 

atividades antrópicas na Zona Costeira e seu mais amplo equacionamento com o meio 

ambiente‖. A possibilidade de participação da sociedade civil também aparece como 

possibilidade na construção de apenas um dos instrumentos para a gestão de utilização dos 

recursos da zona costeira, o Plano de Gestão. De toda sorte, foi reafirmado como objetivo o 

planejamento e gestão participativa no tocante ao Sistema Nacional de Gerenciamento 

Costeiro. Ainda consta como ações programadas a implantação do sistema de 

planejamento e gerenciamento costeiro em cada um dos estados e municípios qualificados 

como litorâneos. Previa ainda a construção de plano de fomento à atividade turística e de 

manejo das microbacias hidrográficas participativos, considerando-os como instrumentos 

setoriais que comporiam o plano de gestão. 

V. Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro-PNGC II – Resolução CIRM nº 005-1997: a 

segunda versão do plano de gestão costeira, prevê a revisão das demandas surgidas na 

sociedade, destacando-se a Rio-92 e a Agenda 21. Adota como princípios, entre outros, ―a 

construção e manutenção de mecanismos transparentes e participativos de tomada de 

decisões‖ (2.6) e descentralização e cooperação dos diversos níveis governamentais e 

sociedade no estabelecimento de políticas públicas. Da mesma forma que o PNGC 

antecessor, prevê a participação popular na construção do Plano de Gestão, assim como 
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estabelece como objetivo a adoção de processo de gestão e ações programadas 

participativas. Por fim, salienta, ao definir os colegiados estaduais e municipais, que eles 

contarão com ―mecanismos de facilitação de processo participativo, que possibilite a 

mediação de conflitos de interesses e o encaminhamento de estratégias de ação articuladas‖ 

(Anexo A, do PNGC II). 

VI. Decreto Federal nº 5.300-2004 – Regulamenta a Lei Federal nº 7.661-1988: por ser um 

instrumento regulamentador, tem por objetivo esclarecer itens da aplicação da legislação 

referente. Entretanto, como já havia precedentes regulamentadores, ainda que não fosse o 

instrumento jurídico apropriado, como é o caso do PNGC I e II, publicados em forma de 

Resolução da Comissão Interministerial para os recursos do Mar, o presente decreto, 

aparentemente, organizou e publicizou as informações sob uma forma jurídica mais 

apropriada. Por isso mesmo, traz novamente a definição dos colegiados estaduais e 

municipais, os quais incluem a participação da sociedade civil, bem como ratificam o 

posicionamento de manter como princípio a ―construção e manutenção de mecanismos 

participativos‖ (art. 5º, IV) e ―comprometimento e cooperação entre as esferas de governo, 

e dessas com a sociedade, no estabelecimento de políticas, planos e programas federais, 

estaduais e municipais‖ (art. 5º, XI). Traz, ainda, a previsão do ―estabelecimento do 

processo de gestão, de forma integrada, descentralizada e participativa, das atividades 

socioeconômicas na zona costeira [...]‖ (art. 6º°, II) como objetivo da gestão da zona 

costeira. O art. 9º traz expressa a previsão de construção participativa do Zoneamento 

Ecológico Econômico Costeiro, mas não esclarece a quem será permitida a participação. 

No estabelecimento das competências, os estados e municípios são os responsáveis por 

envolver a sociedade nas discussões, estabelecendo o colegiado estadual como estratégia 

de envolvimento social, ao que parece. No tocante aos instrumentos, o caput do art. 25 

aponta para a elaboração de um Plano de Intervenção que, dentre outras coisas, deve contar 

com o estabelecimento de diretrizes a serem elaboradas de forma participativa, e define 

como esfera competente para tal, a municipal. 

VII. Plano de Ação Federal para a Zona Costeira Revisto-PAF-ZC-Rev. – Resolução CIRM 

007-2005: o documento de revisão do PAF-ZC adota como parâmetros de partida as 

disposições da Lei Federal 7.661/1988 e a Resolução CIRM nº 005/1997. Ao abordar, no 

item 7º da primeira linha de ação – ordenamento ambiental/territorial da zona costeira – as 

estratégias de implementação e envolvimento institucional, o Plano prevê a necessidade de 

interação entre as três esferas de governo com a sociedade civil, a fim de que a proposta 

seja exequível e consistente. A segunda estratégia prevista para a primeira linha de ação é o 
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Projeto Orla, que pontua como objetivo geral a capacitação municipal e sua articulação 

com a esfera estadual optam por fazê-lo mediante parcerias entre a esfera governamental e 

a sociedade. A próxima linha de ação é a conservação e proteção do patrimônio natural e 

cultural e a estratégia sugerida é a proposta de reserva de áreas para a proteção ambiental 

sustentável da zona costeira e marinha, e dentro desta perspectiva, sugere-se a elaboração 

de um Plano Nacional de Áreas Protegidas, cuja construção deverá contar com a 

participação da sociedade civil organizada. Consta como ações e atividades específicas a 

elaboração, revisão e implementação de Planos de Manejo das Unidades de Conservação 

criadas, cuja identificação e zoneamento das áreas deverão ser acompanhados de 

―participação social em todo o processo‖ (Anexo 2, 2.1 – 5.2.2). A estratégia seguinte da 

segunda linha de ação contempla a Agenda Ambiental Portuária, para a qual apenas os 

agentes envolvidos com as atividades portuárias se fazem presentes. A terceira linha de 

ação é o controle e monitoramento, que conta com o Programa de Monitoramento 

Ambiental/Territorial da Zona Costeira Brasileira, que por sua vez engloba diversos 

instrumentos, já definidos pela Lei Federal nº 7.661/1988, Lei Federal nº 6.938/1981, além 

dos elencados na Resolução CIRM nº 005/1998. Para tanto, estão previstas estratégias de 

articulação interinstitucional, governamental e sociedade civil organizada. A sociedade 

está envolvida ainda na obtenção de dados que alimentarão o sistema de monitoramento, 

bem como na fiscalização (terceira estratégia de controle e monitoramento). 

VIII. Política Nacional para os Recursos do Mar-PNRM – Aprovação - Decreto Federal nº 

5.377-2005: adota como princípio ―a execução descentralizada e participativa, 

incentivando as parcerias da União, dos Estados, dos Municípios, do setor privado e da 

sociedade‖. No mais, se fazem presentes algumas estratégias que visam o desenvolvimento 

com uma diretriz sustentável. 

IX. VIII-Plano Setorial para os Recursos do Mar-VIII PSRN (2012-2015): a introdução do 

instrumento alberga veementemente a necessidade de participação das comunidades 

acadêmicas e científicas, bem como da iniciativa privada, e se propõe a introduzir um novo 

modelo de gestão participativa. No entanto, o que se denota do documento é que, para 

realizar/executar todas as atividades previstas no VIII-PSRN serão buscadas parcerias com 

a iniciativa privada, à academia e à organização de pesquisa, limitando-se basicamente a 

esses atores a chamada participação da sociedade. 

 

Acerca das orientações do Ministério do Meio Ambiente e da Comissão 

Interministerial para os Recursos do Mar, no tocante ao envolvimento da sociedade nas 
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discussões e decisões de políticas, programas e ações estatais, parece haver um cabedal de 

resoluções, sem que nenhuma delas albergue, efetivamente, o âmago da questão. Quer dizer, 

de forma explícita que, normalmente, a participação não está contemplada ou está colocada de 

forma retórica. 

Há que se destacar o Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima-Projeto Orla, 

atuação conjunta do Ministério do Meio Ambiente-MMA, por meio da Secretaria de 

Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável-SEDR e do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão-MPOG, por intermédio da Secretaria do Patrimônio da União-SPU, foi 

concebido com um dos objetivos de aprimorar mecanismos que possibilitassem a participação 

e o controle social, aberto à recepção das contribuições da sociedade civil, que não por meio 

dos seus representantes eleitos. Note-se: 

Suas ações buscam o ordenamento dos espaços litorâneos sob domínio da 

União, aproximando as políticas ambiental e patrimonial, com ampla 

articulação entre as três esferas de governo e a sociedade. Os seus objetivos 

estão baseados nas seguintes diretrizes: 

 Fortalecimento da capacidade de atuação e articulação de diferentes 

atores do setor público e privado na gestão integrada da orla, aperfeiçoando 

o arcabouço normativo para o ordenamento de uso e ocupação desse espaço; 

 Desenvolvimento de mecanismos de participação e controle social para 

sua gestão integrada; 

 Valorização de ações inovadoras de gestão voltadas ao uso sustentável 

dos recursos naturais e da ocupação dos espaços litorâneos.
16

 

 

Entretanto, parece que o programa voltou-se, quase exclusivamente, para o 

assessoramento das atividades de desenvolvimento, aplicação, integração e articulação de 

políticas públicas para a zona costeira das diferentes esferas administrativas, prestado aos 

gestores municipais, sem que houvesse de fato envolvimento social. Essa atividade é 

imprescindível para o bom andamento dos planos de gerenciamento costeiro, entretanto não 

atendem a necessidade do envolvimento social. 

É interessante notar a discrepância na execução das políticas: enquanto na esfera 

federal, voltando à atenção ao meio ambiente, a Resolução CONAMA 292/2002 prevê a 

impossibilidade de instituições laborais e empresariais, além das religiosas, ainda que se 

dediquem a questão ambiental, de efetuar registro no Cadastro Nacional das Entidades 

Ambientalistas-CNEA e, consequentemente, candidatar-se ao Conselho Nacional do Meio 

Ambiente-CONAMA; a política de gestão costeira estadual de Santa Catarina considera como 

categorias aptas a participar do Conselho de Gestão Integrada-CGI enquanto sociedade civil, 

                                                   
16

  Disponível em http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro/projeto-orla. Acessado em 

31.01.2013. 

http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro/projeto-orla
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justamente as excluídas da política anteriormente citada: classe patronal (empresariado) e 

classe trabalhadora (laborativa).  

Essa constatação, só ressalta a dificuldade existente na cooperação entre diferentes 

órgãos e entes federativos, e como isso reflete na elaboração das políticas públicas, no 

envolvimento da população na tomada de decisões, culminando, muitas vezes em normativas, 

políticas, programas ou ações contraditórias entre si. 

 

Desta feita, percebe-se que os instrumentos normativos federais disponibilizados aos 

gestores das políticas públicas direcionadas à zona costeira brasileira que busquem 

proporcionar o envolvimento da sociedade civil como um todo é limitado, não 

operacionalizável e, ainda mais, acabam por não incentivar uma real participação da 

sociedade civil, seja na forma representativa, delegativa ou direta. 

 

É importante esclarecer que, sob o sistema representativo que o Brasil vivencia, a 

eleição de um partido à ocupação do cargo de chefe do executivo, seja federal, estadual ou 

municipal, possibilita a sociedade escolher diretrizes de condução das políticas públicas. Ou 

possibilitaria. Isso, porque a dificuldade hermenêutica de se extrair a essência das políticas 

aplicadas não é acessível ao grande grupo social brasileiro. Seja em razão das dificuldades 

educacionais, culturais ou econômicas que privam os indivíduos de observar com acuidade as 

entrelinhas das medidas adotadas pelos governantes eleitos. Por isso, a possibilidade de 

acesso ao levantamento de diretrizes em âmbito local ou ainda setorial (temático), no qual as 

pessoas pudessem ter maior domínio e segurança para opinar, além de maior liberdade, 

proporcionasse a execução de políticas públicas que atendessem com maior afinco os 

interesses da sociedade brasileira, como um coletivo nacional. 

Retira-se do Relatório do I Seminário Nacional de Participação Social
17

, promovido 

pela Secretaria Nacional de Articulação Social: 

As mudanças políticas ocorrem quando há uma confluência entre a ação da 

sociedade civil, o suporte do governo, a mobilização da mídia, a 

colaboração dos pesquisadores, dentre outros fatores. A sociedade civil tem 

o papel de levar as demandas até o governo. Ela e o Estado se constituem 

mutuamente. Embora a imaginação comum tenda a concebê-los como entes 

separados, a pesquisa conduzida por Gaventa mostra o contrário. Ele afirma 

que, em muitos casos, por trás de políticas inovadoras estão cidadãos ativos. 

Além disso, cidadãos ativos constroem Estados responsáveis, provêem 

                                                   
17

 Disponível em .http://www.secretariageral.gov.br/art_social/seminario/relatorio-final. Acessado em 29.01.2013. 

Texto transcrito baseia-se na Conferência de Abertura proferida por John Gaventa, p. 12-13. CEBRAP 

 

http://www.secretariageral.gov.br/art_social/seminario/relatorio-final.%20Acessado%20em%2029.01.2013
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legitimidade, avançam a responsabilidade e a accountability desse Estado, 

demandam e estendem novos direitos. O Estado, por sua vez, oferece 

quadros legais, apoia e regulamenta associações, estende a participação do 

nível local ao nível nacional e preserva e protege a esfera pública local.  

 

Em que pese toda a estrutura oferecida pelo Estado para o envolvimento da 

sociedade civil, não há sensibilização garantida por meios educativos e o estabelecimento de 

uma relação de confiabilidade com as atitudes dos governantes, nem distribuição adequada 

dos níveis de poder de decisão, além de diversos outros fatores que seriam necessários para 

viabilizar efetiva participação da sociedade. 

 

3.1.2 Política e normativas estaduais  

 

a) A Carta Estadual:  

No tocante às regras estaduais que pudessem orientar a concepção de um processo 

participativo, destacam-se os dispositivos da Constituição Estadual. Identifica-se, por 

exemplo, a previsão da participação da sociedade civil no âmbito da Administração Pública:  

Art. 14 — São instrumentos de gestão democrática das ações da 

administração pública, nos campos administrativo, social e econômico, nos 

termos da lei:  

I - o funcionamento de conselhos estaduais, com representação paritária de 

membros do Poder Público e da sociedade civil organizada;  

II - a participação de um representante dos empregados, por eles indicado, 

no conselho de administração e na diretoria das empresas públicas, 

sociedades de economia mista e suas subsidiárias.  

[...] 

Art. 18 — A lei disciplinará a forma de participação do usuário na 

administração pública direta ou indireta, regulando especialmente: 

 I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 

asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a 

avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;  

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 

atos de governo, observado o disposto no art. 5°, incisos X e XXXIII, da 

Constituição Federal; e  

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo 

de cargo, emprego ou função na administração pública.  

§ 1º — As entidades e as associações representativas de interesses sociais e 

coletivos, vinculadas ou não a órgãos públicos, quando expressamente 

autorizadas, são partes legítimas para requerer informações ao Poder 

Público e promover as ações que visem à defesa dos interesses que 

representam, na forma da lei. [...]. 
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É interessante destacar que, assim como a Constituição Federal, a Carta Estadual 

prevê diferentes formas de operacionalização do princípio democrático, tais como a 

participação da Ordem dos Advogados do Brasil como representante da coletividade em ações 

específicas, judiciais ou não, a garantia ao direito de petição, de reclamação, de opção político 

partidária, sufrágio universal, possibilidade de propositura legislativa, ainda que deficientes. 

Igualmente, está presente a possibilidade de participação em decisões afetas à área da 

saúde, assistência social, cuidado com idosos, meio ambiente, direitos trabalhistas e 

previdenciários, entre outros. E especificamente, chama-se atenção à disposição acerca da 

participação nas políticas que envolvem o desenvolvimento territorial, conforme se abstrai: 

Art. 141 — No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao 

desenvolvimento urbano, o Estado e o Município assegurarão: 

I – política de uso e ocupação do solo que garanta:  

a) controle da expansão urbana;  

b) controle dos vazios urbanos;  

c) proteção e recuperação do ambiente cultural;  

d) manutenção de características do ambiente natural;  

II - criação de áreas de especial interesse social, ambiental, turístico ou de 

utilização pública;  

III - participação de entidades comunitárias na elaboração e implementação 

de planos, programas e projetos e no encaminhamento de soluções para os 

problemas urbanos; [...]. 

 

Assim, conclui-se que a concepção e, consequentemente, o conceito de participação 

da sociedade civil adotado na política de gerenciamento costeiro estadual tem guarida tanto 

em normativas federais quanto em estaduais, ainda que haja indefinições ou mesmo 

controvérsias na implantação. Cabe o destaque que toda a gama normativa ou orientativa 

levantada aqui segue uma política de estado, visivelmente adotada pelos últimos governos de 

desestatização, em prol de uma política neoliberal, ainda que por vezes escamoteada.   

Observa-se que os paradigmas das raras possibilidades de participação da sociedade 

civil, dizem respeito não ao envolvimento social a fim de promover um Estado Democrático 

de Direito, com o intuito de tornar o Estado um instrumento de coordenação de políticas que 

promovam a equidade social, mas sim de legitimar o processo, cumprindo os requisitos 

obrigatórios, a partir de uma concepção de minimalização do Estado. 

Outrossim, ainda que pareça uma carga negativa ao cidadão, ele é titular de direito e 

de dever de inteirar-se das políticas adotadas na condução do Estado. E por parte do Estado, 

leiam-se gestores e legisladores públicos, é dever a promoção de espaço e fomento à efetiva 

participação desses cidadãos portadores do direito e do dever de envolver-se.  
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b) Outras normas estaduais:  

Inicia-se a apresentação dos dados obtidos por meio da análise dos instrumentos 

jurídicos estaduais, norteadores juntamente com os instrumentos federais apresentados 

anteriormente da implementação do programa de gerenciamento costeiro estadual. 

O primeiro instrumento é a Lei Estadual nº 13.553/2005 que institui o Plano Estadual 

de Gerenciamento Costeiro-PEGC. De acordo com as informações prestadas pelos 

entrevistados vinculados à Pasta responsável pelo programa (um deles participou da 

elaboração da redação da minuta do projeto de lei), tal normativa sofreu alteração no projeto 

inicialmente proposto em razão da finalidade pretendida com o instrumento que, segundo 

pode-se depreender e interpretar, buscava atender interesses específicos do setor imobiliário. 

Este entendimento surge ao observar o condicionante inserido pelo art. 25 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias-ADCT da Constituição Estadual de 1989: 

Art. 25 - Até a promulgação da lei que instituir o Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro não poderão ser expedidas pelos Municípios 

localizados na orla marítima normas e diretrizes menos restritivas que as 

existentes sobre o uso do solo, do subsolo e das águas, bem como sobre a 

utilização de imóveis no âmbito de seu território. 

 

Não obstante, a aludida Lei Estadual nº 13.553/2005 não aponta diretamente, em 

nenhum dos seus dispositivos, a participação da população na elaboração e 

execução/implantação do programa como prioridade. Indiretamente, entretanto, ela se remete 

aos princípios normativos, às diretrizes e objetivos específicos do Programa Nacional de 

Gerenciamento Costeiro-PNGC (art. 2º).  

Ademais, o art. 4º, da mesma lei garante a criação de um grupo de coordenação dos 

trabalhos de elaboração e, quando necessário, atualização do PEGC, cuja forma de atuação e 

composição ficariam a cargo de um decreto regulamentador definir. 

Por sua vez, o Decreto Estadual nº 5.010/2006, que regulamenta a lei supracitada, em 

que pese citar a necessidade de envolvimento popular no processo de elaboração e execução 

do PEGC (art. 2º, II e IV; art. 4º, VI; art. 5º, III e VI; art. 6º; art. 7º; art. 12 e; art. 28), só cita a 

participação da sociedade civil na composição dos Comitês Temáticos Regionais, ainda 

assim, gera dúvidas à sua interpretação, uma vez que dispõe: 

Art. 7º Os Comitês temáticos de Gerenciamento Costeiro, serão criados 

dentro dos Conselhos regionais de desenvolvimento costeiros composto de 

forma paritária com representação do Governo do Estado, dos Municípios e 

da Sociedade Civil organizada com sede e atuação no setor costeiro. 

 



 

96 

 

A dúvida que se coloca é acerca da paridade: município e estado tem reservado o 

direito de compor os colegiados igualmente com os outros dois membros citados, ou estão 

sendo considerados os dois membros federativos como representantes estatais, portanto 

dividindo a mesma cota de vagas, assim: Administração Pública (compreendido município e 

estado) + sociedade civil organizada? ou separados por ente federativo: Administração 

Pública Municipal + Administração Pública Estadual + sociedade civil organizada? Ainda que 

pareça não haver sentido na celeuma apontada, ressalta-se que o poder decisório atribuído ao 

Estado ou à sociedade civil, ainda que limitada às organizadas, é bastante destoante nas duas 

situações apresentadas, considerando a conjuntura política-partidária existente no momento da 

tomada de decisão, que poderia inviabilizar a importância da opinião social.  

O Decreto Estadual nº 1.591/2008, que ―constituiu o Comitê Gestor Integrado para o 

Planejamento Territorial da Região Costeira do Estado de Santa Catarina‖, preliminarmente, 

se absteve de incluir como membros do Comitê Gestor Integrado - CGI os representantes da 

sociedade civil, garantido nos termo do Decreto anteriormente citado. Outrossim, foi editado 

outro Decreto Estadual nº 2.496/2009, a fim de retificar a disposição oferecida sobre os 

componentes do CGI, incluindo os incisos VII e VIII, os quais previram a complementação da 

composição do Comitê por três representantes do setor empresarial e três representantes do 

setor sociolaboral.  

Não parece ser acertada a possibilidade de limitar a sociedade civil organizada em 

apenas dois setores, ainda que de acordo com uma definição ideológica marxiana tenha 

guarida tal separação. Neste exato momento do processo de elaboração do programa estadual 

é que se entende que deveria ter sido usufruído do trabalho de uma consultoria técnica que 

fizesse um levantamento profundo e criterioso acerca dos atores e grupos sociais envolvidos e 

atingidos pela política pública que se visava implementar, ainda que tal levantamento se 

mantivesse sujeito a alterações futuras, pela própria contribuição recebida destes atores. 

Reitera-se a importância da definição desses atores e grupos sociais envolvidos à 

medida que a política ou ação pública regulará e incidirá diretamente nas suas vidas 

cotidianas. E, mais uma vez, diga-se que é por esta razão que não pode ser negligenciada a 

oitiva e discussão promovida por esses atores. É esta a principal fundamentação à necessidade 

de participação da sociedade civil na tomada de decisões dos gestores públicos, uma vez que a 

função desses gestores públicos é responder às demandas sociais na forma de ações, políticas 

ou programas, ou em caso de impossibilidade, justificar-se diante dos seus representados, 

sejam eles seus eleitores ou não. 

Segue-se, agora para análise dos informativos. 
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3.1.3 Informativos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

 

Os Informativos publicados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

indicam quais parâmetros foram utilizados no desenvolvimento do projeto. 

O primeiro Informativo datado de novembro de 2009 traz a concepção normativa de 

como deverá ser o processo de implantação, contida no art. 5º do Decreto Estadual nº 

5.010/2006. Mais a frente destaca que haverá necessidade de dividir em duas fases de 

implantação, uma primeira tendo sido objeto da contratação da Empresa Ambiens de 

Consultoria Ambiental e a segunda, ainda em andamento, sendo executada pela SPG, que é a 

Pasta responsável atualmente pela coordenação do programa. 

Sinteticamente, as fases compreendem os seguintes instrumentos: 

1ª. FASE, até ABRIL DE 2010: Elaboração para cada um dos cinco setores 

costeiros dos instrumentos: 

I. Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC) e  

II. Plano de Gestão da Zona Costeira (PGZC), 

2ª. FASE, a partir de maio de 2010: Implementação dos instrumentos 

complementares do PEGC: 

III. Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro (SIGERCO);  

IV. Sistema de Monitoramento Ambiental (SMA/ZC); 

V. Relatórios de Qualidade Ambiental (RQA/ZC); 

VI. Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla). 

(Informativo Nov/2009) 

 

Outrossim, apresenta o programa, delimita a abrangência territorial e, por fim declara 

que o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro será pautado pela integração e participação, 

subsidiado com cronograma detalhado da implantação. 

O referido cronograma abarca os seguintes tipos de atividades: 

1. Reuniões de apresentação do programa em cada uma das Secretarias de 

Estado de Desenvolvimento Regional para tratar: 

- informes da coordenadoria regional SPG/DCID [Diretoria de Cidades da 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão] e da empresa consultora 

- providências para designar Coordenador GERCO regional 

- providências para designar Comitê Temático Regional do GERCO 

- providências para designar Coordenadores GERCO municipais e 

representantes da sociedade organizada em cada município. 

2. Entrega do DSA: Diagnóstico Socioambiental: A empresa consultora 

entrega a documentação produzida à DCID, a qual a disponibilizará no site 

GERCO da Secretaria de Estado de Planejamento-SPG. Haverá um prazo de 

15 dias para apresentação, por parte da sociedade, de sugestões e 

modificações.  
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3. Seminário Regional-SR para discutir o ZEEC-Zoneamento Ecológico 

Econômico Costeiro: A empresa consultora apresentará a proposta de ZEEC 

a que será analisada e debatida em seminário regional com participação de 

representantes da sociedade, convocados pelos Coordenadores GERCO 

regionais e municipais e acompanhados pelo Comitê Temático Regional-

GERCO. A Consultora terá 15 dias para entregar à DCID a proposta de 

ZEEC devidamente corrigida após o SR. A mesma será disponibilizada no 

site GERCO da SPG. Haverá um prazo de 15 dias para apresentação, por 

parte da sociedade, de novas sugestões e modificações.  

4. Seminário Regional para discutir o PGZC-Plano de Gestão da Zona 

Costeira: A empresa consultora apresentará a proposta do PGZC a que será 

analisada e debatida em seminário regional com participação de 

representantes da sociedade, convocados pelos Coordenadores GERCO 

regionais e municipais e acompanhados pelo Comitê Temático Regional-

GERCO.A Consultora terá 15 dias para entregar a proposta do PGZC 

devidamente corrigida após o SR. A mesma será disponibilizada  no site 

GERCO da Secretaria de Estado de Planejamento – SPG. Haverá um prazo 

de 15 dias para apresentação, por parte da sociedade, de novas sugestões e 

modificações.  

5. AP – Audiência Pública Regional: A Consultora entregará a versão 

final do ZEEC e do PGZC, que será apresentada para avaliação e aprovação 

de Audiência Pública com participação da sociedade regional e municipal, 

coordenada pela DCID/SPG.  

6. Ouvidoria do CONSEMA – Conselho Estadual de Meio Ambiente: 

Uma vez concluídas as Audiências Públicas dos cinco (05) setores da Zona 

Costeira de Santa Catarina, a documentação dos ZEEC e PGZC 

completadas pela Programação (I.P. Implantação do Programa) para a 

Segunda Fase do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, será 

apresentada para a ouvidoria do Conselho Estadual de Meio Ambiente e 

finalmente remetidas ao Poder Executivo para a edição do Decreto 

correspondente.  

7. Compilação e encadernação: Finalmente, a DCID/SPG, procederá à 

reprodução em meios impresso e digital dos documentos do produto final 

aprovado pelo Governo de Estado. 

 

O segundo Informativo publicado é de janeiro de 2010 e inicia citando o art. 6º do 

Decreto Estadual nº 5.010/2006, o qual esclarece que a coordenação do PEGC-SC estará sob a 

tutela de uma secretaria de estado (que foi trocada), municípios costeiros, iniciativa privada e 

sociedade civil organizada. Esta classificação, por si só, já é uma incoerência, como se 

iniciativa privada fosse algo apartado da sociedade civil. 

Em seguida o mesmo informativo dispõe: 

Cada Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional deverá designar 

um Coordenador GERCO Regional e seu respectivo suplente, para 

complementar a Coordenação Estadual e atender as necessidades do PEGC 

no âmbito de cada região e dos municípios que compõem a Zona Costeira. 

Caberá a eles coordenar junto aos municípios a escolha de representações 
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para integrar os Comitês Temáticos Regionais de Gerenciamento Costeiro – 

CTRs, conforme dispõe o Art. 7º do Decreto 5010 de 2006.   

Cada município deverá designar para o Comitê Temático Regional do 

GERCO-CTR um representante (titular e suplente) dos três setores: 

governamental, empresarial e sócio-laboral. Recomenda-se que o 

representante da prefeitura - que responderá pela Coordenadoria do GERCO 

Municipal - seja, no possível, funcionário de carreira e com conhecimentos 

relativos às questões de planejamento ambiental e territorial. Os setores 

representativos da sociedade organizada do município deverão escolher seus 

representantes (titular e suplente) para integrar o Comitê Temático Regional, 

numa reunião convocada pelos Coordenadores regional e municipal.  

Cada Comitê Temático Regional - CTR deverá ser homologado pelo 

respectivo Conselho de Desenvolvimento Regional ao qual deverá 

pertencer. 

 

Exigir-se-ia, muito mais. Não entrando agora no que se considera que seria mais 

adequado, cita-se a título exemplificativo uma normativa que esclarece a forma de escolha 

dos representantes que comporão os conselhos, trazida pelo Decreto nº 47.303/2002, do 

Estado de São Paulo: 

Artigo 9.º- Os representantes da sociedade civil organizada nos Grupos 

Setoriais serão eleitos por uma das seguintes formas de eleição: 

I - por indicação dos representantes das entidades civis cadastradas no 

Comitê de Bacia Hidrográfica correspondente ao respectivo setor costeiro; 

ou 

II - em reuniões públicas, especialmente convocadas para esse fim. 

§ 1.º - A opção pela forma de eleição será feita por cada grupo setorial até 3 

(três) meses antes do término do mandato dos representantes da sociedade 

civil organizada. 

§ 2.º - Em caso de silêncio ou de manifestação tardia adotar-se-á a forma 

estabelecida no inciso I deste artigo. 

§ 3.º - Para o primeiro mandato, adotar-se-á aforma estabelecida no inciso I 

deste artigo. 

§ 4.º - Em caso de opção pela forma estabelecida no inciso II proceder-se-á 

da seguinte forma: 

1. as reuniões públicas serão convocadas pelo Coordenador do Grupo 

Setorial, através de edital, com 30 (trinta) dias de antecedência mínima 

indicando dia, hora e local da reunião, o qual deveráser publicado na 

imprensa oficial e em jornais de circulação regional ou nacional; 

2. das reuniões poderão participar entidades civis, sem fins lucrativos, com 

sede e atuação no respectivo setor costeiro, constituídas há mais de 1 (um) 

ano, tendo por finalidade social a defesa de interesses econômicos, 

profissionais, sociais e ambientais, previamente inscritas em cadastro 

especialmente organizado para esse fim e obedecidos os critérios 

estabelecidos pela Secretaria do Meio Ambiente, através de resolução 

específica. 

§ 5.º - Os representantes da sociedade civil têm mandato de 2 (dois) anos, 

podendo ser reeleitos. 
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§ 6.º - A eleição dos representantes da sociedade civil organizada, 

estabelecida pelo inciso I, deve ser procedida por indicação entre seus pares, 

em reunião convocada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do respectivo 

Setor Costeiro, especialmente para este fim, ocasião em que todas as 

entidades terão direito a voz e voto. 

 

Volta-se a salientar que não se está fazendo alusão à normativa como ato perfeito de 

regulamentação das atividades e forma ótima de solucionar todos os impasses, apenas se está 

citando uma forma mais transparente, com critérios objetivos e explícitos de eleição dos 

representantes, por isso mesmo, dos interesses que serão salvaguardados com maior afinco na 

composição da política. 

Os demais informativos se propõem a atualizar os interessados sobre o andamento do 

programa, de acordo com a previsão do cronograma que vem sendo retificado a cada 

mudança. A partir do quinto informativo, datado de julho de 2010, verifica-se que houve uma 

alteração significativa da agenda, em virtude de uma sessão pública ocorrida na Assembleia 

Legislativa de Santa Catarina, convocada por membros daquela casa e cuja deliberação 

incluiu a dilação de prazo para a discussão do ZEEC e a sua compatibilização com os planos 

diretores municipais. 

Diante disso, surgiu a necessidade de realizar oficinas de treinamento de técnicos 

municipais – uma em cada setor – capacitando-os no tocante a ―metodologia e diretrizes 

espaciais do ZEEC e do Anexo do Decreto 5010/06, incluindo as modificações sugeridas ao 

longo do processo de discussão dos mesmos‖ (Informativo nº 06, agosto/2010). Desta feita, 

transferiu-se ao município a incumbência de compatibilizar os zoneamentos contidos no 

plano. Senão vejamos: 

Esse treinamento permitirá aos coordenadores e/ou técnicos municipais 

voltar aos seus municípios com subsídios para realizar um amplo processo 

de discussão municipal que terá como finalidade a de compatibilizar o 

zoneamento do GERCO com os zoneamentos dos Planos Diretores 

(Informativo nº 06, agosto/2010). 

 

Em consequência, aos técnicos das Secretarias de Desenvolvimento Regionais ficou 

delegada a competência de coordenação, junto com os técnicos do município de realizar as 

―Jornadas Municipais do ZEEC X PDM‖.  

Nessas Jornadas deverá ser assegurada a ampla participação da sociedade 

municipal, incluindo ainda representantes das respectivas Câmaras de 

Vereadores. Estaremos também convidando representantes das Associações 

de Municípios, do CREA/SC e do IAB/SC, instituições que manifestaram 

sua vontade de participar nesse processo, e cuja contribuição será de grande 

valia para a fundamentação técnica das propostas municipais (Informativo 

nº 06, agosto/2010). 
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Mais do que só compatibilizar, ficaram igualmente responsáveis por assegurar 

―ampla representação dos segmentos da sociedade civil organizada em nível municipal‖ 

(Informativo nº 06, agosto/2010). Tais Jornadas tinham a pretensão de reunir ―todos os atores 

envolvidos, para discutir compatibilidade dos critérios de zoneamento do GERCO com o 

zoneamento de cada PD, ou outro instrumento de planejamento que seja utilizado pela 

Prefeitura‖ (Informativo nº 06, agosto/2010). O sétimo informativo, de dezembro de 2010, 

traz um esquema sintético da concepção de participação adotada pelo programa estadual. 

 



    
 

Figura 3 – Esquema de composição do CGI, CTR's e CTM's. 

 
Fonte: SPG, Informativo nº 07, dez/2010

18
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 Disponível em http://www.spg.sc.gov.br/gercold.php. 



    
 

 

É importante perceber que, sem critérios explícitos, foi realizada uma escolha de 

representantes da chamada sociedade civil organizada e da iniciativa privada, coordenada 

pelos gestores municipais e gestores vinculados às Secretarias de Desenvolvimento Regional 

competente, não deixando evidentes quais interesses estavam sendo guarnecidos pelos grupos 

e/ou atores sociais presentes. A proposta não é indicar pontualmente quais interesses foram ou 

não defendidos, porque demandaria uma pesquisa muito maior, no entanto, cumpre alertar que 

o número reduzido de participantes externos ao governo exige que a escolha dos 

representantes seja bastante transparente e busque, sobremaneira, a legitimação dos mesmos 

pelo restante da comunidade representada. 

Ainda em janeiro/2010 foi sentida a dificuldade de compor os comitês, o que 

acarretou certo atraso nos trabalhos. A entrega dos produtos que no primeiro cronograma 

estava previsto para o ZEEC até final de fevereiro/2010, no segundo cronograma já estava 

para o início de maio/2010; e o PGZC, inicialmente previsto para ser entregue até o final de 

abril/2010, no segundo já contava ser entregue no final do mês de junho/2010. 

No entanto, a alteração relevante consoante à projeção inicial e a final é perceptível 

nos expedientes seguintes que, em decorrência de uma audiência pública requerida por 

parlamentares catarinenses, houve a necessidade de estender um pouco mais a discussão sobre 

o ZEEC apresentado, tornando possível a compatibilização dele com os planos diretores 

municipais. Inicialmente, a proposta para entrega dos produtos referentes à primeira fase, 

produzidos pela empresa consultora, encerraria em abril/2010. Entretanto houve dilação do 

prazo, tendo sido entregue em dezembro/2010. 

Destaca-se que as audiências públicas setoriais, previstas desde o primeiro 

Informativo, ainda não aconteceram.  

 

A documentação informativa da SPG oferece alguns esclarecimentos, como por 

exemplo, o fato de os cronogramas elucidarem que os produtos elaborados pela empresa 

consultora seriam submetidos para avaliação dos CTR‘s, ou seja, a elaboração é 

assumidamente de gabinete, sem a intervenção social. A submissão aos CTR‘s é meramente 

avaliativa. Essa informação coaduna-se com a retirada da entrevista com técnicos da empresa 

contratada. Não houve oportunidade para discussão sequer sobre a importância de ser 

implantada uma política como esta no âmbito estadual. Note-se que não é uma crítica 

direcionada aos executores do projeto de ZEEC e PGZC, mas a concepção da política e a 

própria práxis democrática.  
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As políticas públicas surgem normalmente de iniciativa do Poder Executivo, mas a 

sua eficácia depende muito da aceitação e incorporação dela pela sociedade. Nesses termos, se 

não houver uma demanda social pertinente, a política tornar-se-á inócua.  

Outro exemplo da falta de consideração da repercussão social se apresenta na falta de 

levantamento de diretrizes gerais para a referida política. A simples delimitação espacial, sem 

objetivos norteadores pode acarretar não só a inocuidade, mas principalmente ações 

controvertidas ou com efeitos inesperados. De acordo com as informações obtida junto a 

servidora da Secretaria de Estado do Planejamento entrevistada, de fato, a política só foi 

mesmo iniciada, e vem sendo feita, à revelia dos interesses públicos, a fim de atender 

interesses específicos, que demandariam atitudes do governo, como para o atendimento da 

disposição da ADCT Catarinense, com o fim específico de facilitar a utilização do espaço 

costeiro catarinense por grandes empreendimentos, principalmente focando o turismo, 

condizendo com o tipo de política empregada no governo executivo estadual de 2003-2010, 

mais enfaticamente, mas que esteve presente tanto nos seus antecessores quanto no sucessor.  

Não é por menos que o projeto, além de estar sendo negligenciado pelos gestores de 

alto escalão, é imaturo, ineficaz, estando à mercê de poucos zelosos que tentam fazê-lo 

funcionar. Reitera-se a pergunta: essa é uma demanda necessária ou a política tem o escopo 

de atender a demanda verdadeiramente existente no meio social? E para o saneamento desta 

dúvida, caberia a resposta: pergunte-se à população. 

 

3.2 IMPLANTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE 

CIVIL  

 

3.2.1 Entrevista 

 

Em entrevista a uma geógrafa, membro da equipe que iniciou os trabalhos 

relacionados ao gerenciamento costeiro em Santa Catarina, esclareceu que Santa Catarina teve 

seus primeiros trabalhos voltados ao planejamento e gestão costeira ainda no final da década 

de 1980, conforme relatam também os documentos públicos. E completa: 

E mais ainda, na Constituição do Estado de Santa Catarina vai aparecer um 

artigo referente à necessidade da elaboração do Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro, já em 1989, me lembro bem que na época foi uma 

solicitação inclusive do pessoal envolvido no Gerenciamento Costeiro lá da 

Diretoria [de Geografia e Cartografia do GAPLAN – Secretaria de Estado 

de Planejamento] junto aos constituintes estaduais. É super novo, em 1987 

aparece aqui no Estado e em 1989 já tem um artigo [art. 25, do Ato das 
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Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, parte integrante da 

Constituição do Estado de Santa Catarina], mas já vai aparecer exigência e 

necessidade de que o estado tivesse um Plano Estadual de Gerenciamento 

Costeiro. 

 

A entrevistada alude o fato de que o Brasil vivia a transição de sistema de governo, 

voltando-se a uma república democrática, fundada na eleição direta dos chefes do executivo 

nas três esferas de governo.  

Nessa época, estava correndo no Brasil todo o processo estatuinte. Era o 

início do processo estatuinte, estávamos na abertura política e, então, os 

movimentos sociais se fortalecendo, exigindo maior participação até por 

conta do processo da elaboração da constituição de 1988. Mas essas 

questões ligadas aos movimentos sociais e a participação no planejamento, 

ainda não se materializavam nessas ações do governo federal para o governo 

estadual, embora a questão da participação não vá aparecer [na Lei 

7.661/1988], mas já na constituição de 1988 aparece a importância da zona 

costeira nacional brasileira, da questão ambiental, e a questão da 

participação. Então, embora nesse primeiro contato de 1987, esses trabalhos 

do gerenciamento costeiro situados aqui em Santa Catarina não 

vislumbrassem a participação, a gente acompanhava e via que isso estava 

sendo contemplado na Carta Magna.  

 

Com essa movimentação política nacional, a orientação metodológica que os 

técnicos vinham recebendo da coordenação dos trabalhos de gerenciamento costeiro, a 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar-CIRM, como vinham sendo conduzidos 

os demais projetos de desenvolvimento territorial, sofreu alterações na medida em que  

aquela metodologia mais cartográfica dos anos 1980 sai e dá espaço a uma 

nova proposta, com participação e metodologias que contemplassem essa 

abordagem da questão ambiental, onde entram os consultores 

principalmente das universidades de São Paulo - USP e ao longo desses 

anos 90 vão aparecer também consultores da UFRJ e vão acabar publicando 

pequenos livros de metodologias e republicando temas financiados pelo 

Governo Federal e relacionados ao Gerenciamento Costeiro. 

 

Por fim explica um pouco da situação e dificuldade vivida pelos responsáveis pela 

coordenação da construção da política pública em voga: 

Quando passa para o governo Esperidião Amin, então é feito finalmente 

uma primeira proposta, um primeiro projeto, um anteprojeto de lei do Plano 

Estadual de Gerenciamento Costeiro. Para se chegar a esta proposta se 

utilizou, pode se dizer que pela primeira vez, se tentou buscar esse viés 

maior da participação, porque a gente tinha uma preocupação muito grande 

em trazer a participação para dentro do gerenciamento costeiro, porque até 

então, sempre foi uma ação muito imposta, seja do governo federal, seja do 

governo estadual. Mas nós técnicos sentíamos, porque acompanhávamos as 

discussões que estavam ocorrendo, porque eu também fazia mestrado, a 

gente acompanhava como deveria acontecer este processo de planejamento, 
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nós tínhamos essa preocupação, mas eu me lembro muito bem que a gente 

não conseguia imaginar como efetivar essa participação, de que maneira 

efetivar isso. E por incrível que pareça, a participação era, nesse período, 

também exigida pelo Governo Federal, pelo Ministério [do Meio 

Ambiente]. Toda a metodologia exigia, precisa ter participação. Assim 

como a questão ambiental tinha que ser abordada, a questão da participação 

deveria ser abordada também. Mas a gente não conseguia [saber] como 

materializar essa participação. Como fazer ela acontecer? Então, na época, 

imaginamos e acabamos fazendo seminários para discutir uma proposta de 

Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, que havíamos feito. E foram 

feitos seminários juntando alguns municípios, geralmente eram os 

municípios de uma associação de municípios, então, os municípios 

litorâneos participavam de alguns seminários – às vezes participavam 2 ou 3 

municípios, dependendo do setor, o setor era dividido em várias reuniões 

municipais, mas não por município, os municípios eram convidados a 

participar dos eventos, onde então foi apresentada essa proposta e foi 

discutido, e as propostas que vinham destas discussões eram incorporadas, 

na medida em que se achava que elas tinham uma contribuição 

principalmente do ponto de vista ambiental. 

 

E acerca da primeira proposta apresentada de um anteprojeto de lei que instituía e 

dispunha sobre o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina, no início da 

década de 2000, a entrevistada explica:  

Era uma proposta extremamente ambientalista, ela era extremamente 

restritiva para ocupação. Inclusive a proposta quase impedia qualquer 

expansão de ocupação no município, se o município não tivesse plano 

diretor. E naquele momento nós fizemos um levantamento: eram 

pouquíssimos municípios que tinham plano diretor. Então a grande maioria 

dos municípios não tinha plano diretor e essa proposta veio: enquanto não 

tiver um plano diretor, as construções estavam proibidas, literalmente. E na 

elaboração de um plano diretor, esse novo plano diretor deveria seguir as 

proposições que estavam apresentadas neste anteprojeto de lei do PEGC. 

Então, nesse projeto de lei se colocava que os primeiros 100 metros 

deveriam ser áreas de lazer ou de APP‘s e que não poderia ter ocupação e 

que, depois os outros 100 metros poderia ter ocupação, mas que essa 

ocupação dos 100 para os 200 metros não poderia ter mais do que dois 

gabaritos, depois três gabaritos só depois dos 300 metros. Bom, daí 

inviabilizava boa parte das construções, mesmo tendo plano diretor teria que 

seguir, porque não existia Projeto Orla ainda neste momento, essas normas 

de uso e ocupação destes primeiros 500 metros a partir da linha de preamar 

média de 1831 das terras de marinha. Então foi um plano muito expressivo. 

Também exigia que cada nova construção, mesmo que fosse unifamiliar ou 

multifamiliar, teria que ter um sistema de eliminação eficiente dos seus 

dejetos, com tratamento, então tinha uma série de exigências. A gente 

imagina que se esse plano tivesse mesmo sido aprovado, Santa Catarina, o 

litoral catarinense hoje teria outra cara, completamente diferente, estaria 

paralisado no tempo. Ele era muito restritivo, mas era bem recebido nestes 

seminários. 
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Em momento seguinte, salienta seu entendimento sobre a necessidade de repensar a 

metodologia do gerenciamento costeiro, inclusive no tocante ao envolvimento popular, 

considerando a dinâmica social, buscando torná-la mais apta para atender as necessidades 

regionais e, mais do que isso, torná-la eficaz.  

Destaca-se da fala da técnica estadual que, ao ser finalizado essa primeira proposta 

legislativa de instituição de um plano de gerenciamento costeiro, que pautado em parâmetros 

metodológicos e ideais relevantemente diferentes do atual, por volta dos anos 2000/2001, tal 

proposta foi encaminhada à Secretaria de Estado da Casa Civil, para obter o aval do Chefe do 

Executivo e finalmente ser encaminhado à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em 

cumprimento às normas relativas à edição de atos legais. Só mesmo após a posse do novo 

Governador Estadual é que foi retomado o programa, reiniciando os trabalhos, tendo pouca 

coisa sido aproveitada do trabalho anterior. 

Assim, como se verificará mais adiante, as normas que se sucederam vieram, 

primeiramente, atender uma demanda do setor imobiliário e turístico, garantido a 

possibilidade de licenciamento de grandes empreendimentos na zona costeira, e depois 

seguiram sem muita acuidade, o que tornou os instrumentos, ao menos até o presente 

momento, inócuo e ineficaz quanto ao objetivo de normatizar o uso e ocupação do solo. Parte-

se para a descrição das normas estaduais específicas. 

 

Em entrevista a outro técnico da SPG, que colaborou na equipe de coordenação do 

atual projeto, reiterou o que já se sabia pelos Informativos, sem que nos fosse possível 

identificar o acréscimo de informações. Àquela época, já havia a necessidade de prorrogação 

do prazo de entrega, entretanto ainda estava previsto para entregar em agosto/2010.  

 

3.2.2 Produtos entregues pela empresa contratada 

 

Ao resgatar os produtos entregues pela empresa de consultoria ao Governo Estadual, 

observa-se que houve a entrega dos dois instrumentos contratados, conforme dispunha o edital 

de licitação, quais sejam, o Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro – ZEEC e o Plano de 

Gestão da Zona Costeira – PGZC, separados por setores do litoral catarinense, de acordo com 

a definição do art. 3º do Decreto 5.010/2006: 

Art. 3º A faixa terrestre da Zona Costeira, para fins do Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro, é composta pela área dos atuais 36 (trinta e seis) 

municípios, subdivididos em 5 (cinco) Setores Costeiros: 
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I - Setor 1 - Litoral Norte: Araquari, Balneário Barra do Sul, Garuva, Itapoá, 

Joinville, São Francisco do Sul e Barra Velha; 

II - Setor 2 - Litoral Centro-Norte: Balneário Camboriú, Bombinhas, 

Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes, Piçarras, Penha e Porto Belo; 

III - Setor 3 - Litoral Central: Biguaçu, Florianópolis, Governador Celso 

Ramos, Palhoça, São José e Tijucas; 

IV - Setor 4 - Litoral Centro-Sul: Garopaba, Imaruí, Imbituba, Jaguaruna, 

Laguna e Paulo Lopes; 

V - Setor 5 - Litoral Sul: Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário 

Gaivota, Içara, Passo de Torres, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e 

Sombrio. 

 

Por esse motivo, foi entregue, ainda, um relatório contento as estratégias e propostas 

da empresa contratada para implantação dos demais instrumentos. O que se percebe, no 

entanto, é uma inversão de valores no que diz respeito à escolha dos instrumentos prioritários 

à implantação do PEGC, tendo em vista que é imprescindível o acesso à informação, tanto aos 

técnicos quanto aos cidadãos que por ventura participem das discussões, para que todos 

tenham subsídios para uma ampla discussão acerca das diretrizes que o programa deve seguir, 

ou na definição de um ponto específico de zoneamento, de forma de gestão, de 

monitoramento, entre outras. 

Ao invés de implantar prioritariamente, por exemplo, o Sistema de Monitoramento 

Ambiental da Zona Costeira-SMA-ZC, Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro-

SIGERCO, o Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira-RQA-ZC e o Projeto Orla, 

que serviriam de subsídio às discussões e tomadas de decisões, priorizou-se imediatamente a 

construção do ZEEC, com o mínimo de discussões, acabando por albergar interesses já 

previamente acordados em negociações político-partidárias, em corporações associativas, em 

irmandades, interesses que nem ao longe vislumbram o bem coletivo e público. 

Assim, os instrumentos criados, ainda não implementados, de PGZC e ZEEC, são 

incidentes em vício se não forem devidamente legitimados e incorporados pelos atores sociais 

das zonas costeiras abordada por eles. Vê-se, a seguir, quais foram as metodologias aplicadas 

no envolvimento popular no processo de elaboração de PEGC-SC, com o intuito de identificar 

se foi satisfatória no sentido que, de fato, legitima os instrumentos criados, ou se houve mera 

simulação. 

 

a) Plano de Gestão da Zona Costeira – PGZC: 

 

Passa-se a análise do Plano de Gestão Regional (SPG-PGZC-R, 2010), um dos 

produtos apresentados pela empresa consultora à Secretaria Coordenadora dos trabalhos. 
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Nesta publicação está explicitada, de forma genérica, como se deram os trabalhos nos cinco 

setores regionais da zona costeira catarinense. 

Para o Plano de Gestão da Zona Costeira Estadual, foi utilizada a definição apontada 

no PNGC II, que o compreende como ―conjunto de ações estratégicas e programáticas, 

articuladas e localizadas, elaboradas com a participação da sociedade, que visam orientar a 

execução do Gerenciamento Costeiro‖ (Resolução CIRM nº 005/1997). Foi apontado como 

objetivo do PGZC o incentivo à participação e o estabelecimento de programas de gestão que, 

entre outras coisas, passaria pela educação para a cidadania. A metodologia também se 

apresenta indicando que deverá ser adotada uma postura participativa no desenvolvimento do 

PGZC. Destaca-se que a metodologia previu, como plano de ação, a descrição dos ―atores 

sociais e instituições envolvidas‖ (SPG-PGZC-R, 2010, p. 09), para cada um dos cinco 

setores. Na transcrição a seguir, está evidenciada a metodologia efetivamente aplicada: 

Os programas e ações do PGIZC/SC foram sendo compiladas ao longo de 

todas as oficinas e reuniões de trabalho relacionadas ao desenvolvimento 

dos instrumentos do Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro. Foram 

34 reuniões/oficinas ao longo de 20 meses (SPG-PGZC-R, 2010, p. 10). 

 

O documento traz um elenco, ao que parece de sugestões, de Programas Estratégicos 

Regionais, sendo um deles a ―implantação de mecanismos de comunicação e participação 

pública‖ (SPG-PGZC-R, 2010, p. 12). Outra destas medidas estratégicas aponta para a 

conservação dos recursos históricos e culturais, para a qual está prevista a ―participação das 

comunidades indígenas e quilombolas no processo de gerenciamento costeiro em Santa 

Catarina‖ (SPG-PGZC-R, 2010, p. 45). Vejamos o que se considerou sobre o fomento à 

comunicação e a participação: 

3.1.2 Programa: Implantação mecanismos de comunicação e participação 

pública 

Os objetivos deste programa são facilitar e promover a participação cidadã 

na conservação dos recursos naturais e na melhor da qualidade ambiental da 

zona costeira de Santa Catarina. Este programa conta com as seguintes 

Linhas de Atuação:  

a. Implantação de canais de comunicação e informação sobre o GERCO/SC 

para os entes governamentais e não governamentais  

b. Incentivo à participação pública no processo de gerenciamento costeiro 

em Santa Catarina  

c. Promoção da integração entre os diversos atores envolvidos  

d. Educação Ambiental na Zona Costeira 

 

Entretanto, o Plano de Trabalho apresentado pela empresa consultora cita o seguinte 

sobre a participação:  
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14. Participação da Sociedade: A participação da sociedade estará garantida 

pelas apresentações dos produtos em oficinas e seminário para os quais 

serão convidados representantes da sociedade civil organizada, membros do 

Comitê do Projeto Orla, Universidades relevantes, Comitês da Bacia e 

técnicos governamentais, da administração estadual e municipal 

(AMBIENS, n. public., 2009).  

 

Assinala-se que, se for levado em conta somente o que está exposto na afirmativa 

supra, tranquilamente pode ser asseverado que não houve participação efetiva e envolvimento 

da sociedade civil. Isso porque, a assertiva leva a crer que as sessões terão caráter meramente 

ratificador das decisões já tomadas, sem qualquer possibilidade de modificação. É, mais uma 

vez, a clássica legitimação do posicionamento interessante aos tomadores de decisão, estes 

sim dotados de informações, capacidade e liberdade para deliberar conforme melhor atendam 

seus interesses, sejam eles coletivos ou egoísticos. É o que se busca identificar. 

O documento que apresenta o plano de gestão regional relaciona como um dos 

fatores a serem considerados na priorização das ações, os atores sociais envolvidos. Da 

mesma forma, indica que a inexistência de ―mecanismos para incentivar a organização, a 

participação e o envolvimento dos diversos atores da zona costeira‖ (SPG-PGZC-R, 2010, p. 

24-25) é fator direto que pode levar a não realização do PG-ZC. 

Ainda, ao analisar o anexo que descreve o Programa 2 – Implantação de Mecanismos 

de Comunicação e Participação Pública, que busca especificar os planos de ação para cada 

linha de atuação, nota-se que a representação da sociedade civil resumem-se as universidades, 

centros de pesquisa, ONG‘s, iniciativa privada e, ainda que controversos, os comitês 

temáticos regionais de gerenciamento costeiro e de bacias hidrográficas. O que mais chama a 

atenção para a escolha dos grupos a serem convidados a integrar os trabalhos, é que o critério 

de seleção baseia-se nos atores que poderão contribuir materialmente com a execução da 

atividade proposta. Segue, abaixo, a relação de planos de ação: 
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Figura 4 – Linhas de ação. Anexo ao Plano de Gestão
19

. 

 
Fonte: Plano de Gestão (SPG-PGZC-R, 2010, p. 34-35). 

 

                                                   
19

 Para melhor visualização, ver Anexo 3. 
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Há que se buscar esclarecer se, pelo menos na definição das linhas de atuação, a 

população que receberá tal intervenção foi ouvida. Para tanto, retira-se do Plano de Gestão 

entregue pela empresa consultora para o Setor 3 – Litoral Central: 

2.1 Obtenção das informações para a gestão  

Conforme colocado na metodologia apresentada, uma das fontes de 

informação para o desenvolvimento dos Planos de Gestão resulta da análise 

do Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC). Assim, na oficina 

de trabalho que teve como objetivo apresentar o resultado do Zoneamento 

Ecológico Econômico Costeiro no Setor 3 – Litoral Central (realizada no dia 

29 de abril de 2010) os grupos de trabalho fizeram considerações que 

julgaram necessárias propondo alterações no zoneamento ou ações de 

gestão. Juntamente com os mapas do ZEEC foi entregue aos grupos uma 

tabela de Ações / Propostas a fim de complementar as observações feitas 

nos mapas. Nessas tabelas os participantes anotaram suas sugestões que 

correspondiam a um número no mapa, identificando o município/localidade. 

Juntamente com a equipe do GERCO/SC definiu-se se tal proposição seria 

encaminhada ao ZEEC, fazendo-se as alterações necessárias neste, ou se 

seria encaminhado ao plano de gestão, o qual apontaria diretrizes e 

estratégias das ações que devem ser implementadas pelos órgãos 

competentes. Os municípios também foram estimulados a analisar, discutir e 

compatibilizar zoneamento do GERCO/SC e do zoneamento de cada Plano 

Diretor municipal, refletindo em ações de zoneamento e de plano de gestão. 

Essas discussões se deram em oficinas municipais ou jornadas municipais. 

Assim, os municípios puderam apresentar à coordenadoria estadual 

documentação com resultados destas discussões em oficinas de 

consolidação. A oficina de consolidação do Setor 3 aconteceu em 12 de 

novembro de 2010. Além dos dados relativos à faixa terrestre, a equipe 

também estudou e selecionou as ações de gestão sobre a faixa marítima, a 

partir das discussões realizadas nas reuniões de trabalho sobre esta faixa e 

dados obtidos no diagnóstico socioambiental do setor. Todas as ações 

possíveis de serem espacializadas foram assim feitas nos mapas resultantes 

das oficinas e que podem ser vistas no Apêndice 0. As ações nos mapas 

receberam um número de identificação nos quais estão elencados na tabela 

das ações de gestão encontradas no Apêndice 4.1. Com o intuito de 

complementar a obtenção de informações para que fosse traçado o Plano de 

Gestão da Zona Costeira, a equipe do GERCO/SC elencou uma série de 

programas, linhas de atuação e planos de gestão para a zona costeira de 

Santa Catarina e em especial do Setor 3. Essa busca de dados também se 

baseou nos problemas apresentados pelo diagnóstico socioambiental deste 

setor, assim como nas diretrizes apontadas pelo Plano de Gestão da Zona 

Costeira de Santa Catarina, datado de 1996 (SPG-PGZC-R, 2010, p. 08-09). 

 

Cabe uma crítica à concepção de atores sociais utilizados na metodologia de trabalho 

da empresa. Explica-se a necessidade da crítica, em razão da complexidade que o trabalho 

envolve, mas que, nem por isso, deve se negligenciar suas falhas, bem como seus acertos. Se 

por um lado, ao identificar o setor institucional que deverá se responsabilizar pela execução 

da ação que culminará na concretização da política, os atores sociais envolvidos pela política 



 

113 

 

pública de gerenciamento costeiro não se limitam aos órgãos executores. Ao contrário, os 

atores sociais, conforme citação feita na explanação da metodologia deste trabalho, são 

considerados como  

[...] qualquer pessoa ou instituição que tenha interesse ou que seja afetada 

por decisões tomadas na zona costeira [...]. 

Os atores sociais estabelecem relações de poder entre si, caracterizadas por 

uma assimetria de recursos materiais e simbólicos. Tais relações serão 

influenciadas pelo grau de convergência ou divergência entre os interesses, 

valores e aspirações desses atores, o que irá determinar a intensidade e a 

qualidade dos conflitos. Por sua vez, a minimização dosconflitos é 

considerada uma importante maneira para aumentar o diálogo, a 

compreensão mútua, a confiança e a participação dos diversos atores sociais 

envolvidos com a gestão costeira, visando aumentar a racionalidade dos 

processos decisórios.
20

 

 

Justamente por isso que não se aceita pacificamente, sem qualquer reparo ou ajuste a 

concepção empregada, efetivamente, no processo de construção do Plano de Gestão e 

Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro dos setores litorâneos de Santa Catarina. 

Esclareça-se que o intuito não é descartar todo o trabalho já realizado, mesmo porque 

a diagnose pode ser complexa e demorada, enquanto que a construção de um plano de gestão, 

por se pautar na mediação de interesses por vezes controversos e buscar traduzir tais 

discussões em diretrizes e estratégias de ação, são tarefas ainda mais difíceis de serem 

executadas.  

Entretanto, é necessário que as diretrizes e estratégias de ações decorrentes do 

processo construtivo, que envolve necessariamente os atores sociais, por força normativa, 

tenham a garantia de legitimidade. Sem essa prerrogativa, além da dificuldade de fazer como 

que os governados incorporem tal política, garantindo eficácia e efetividade dela, acabará por 

atender interesses específicos e tornar-se, juridicamente, irregular e ilegítimo. 

 

b) Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro – ZEEC: 

 

Para descrever a metodologia aplicada para o envolvimento popular no Zoneamento 

Ecológico Econômico Costeiro e Plano de Gestão até o momento, foi utilizado como base 

informativa o Relatório da Implantação do PEGC – Fase I – ZEEC do Litoral Central.  

Segundo este Relatório e, constante do Edital de Licitação- Tomada de Preços nº 

012/2008, a Empresa Ambiens – Consultoria Ambiental, foi contratada para realizar o 

                                                   
20

 Glossário das Zonas Costeiras. Disponível em http://www.aprh.pt/rgci/glossario/ator-social.html. Acessado em 

10.01.2013. 

http://www.aprh.pt/rgci/glossario/conflito.html
http://www.aprh.pt/rgci/glossario/conflito.html
http://www.aprh.pt/rgci/glossario/ator-social.html
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Diagnóstico Socioambiental, o Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro e o Plano de 

Gestão para os cinco setores litorâneos catarinense. Para o ZEEC, foram utilizadas duas 

estratégias, ainda segundo o Relatório, de geoprocessamento e reuniões participativas (SPG-

ZEEC, 2010, p. 09) 

No tocante ao desenrolar dos trabalhos referentes ao Zoneamento Ecológico-

Econômico Costeiro, identifica-se que as atividades aconteceram concomitantemente à 

elaboração dos Planos de Gestão, como se denota da documentação que narra às sessões 

públicas. 

O presente documento apresenta os procedimentos e resultados alcançados 

do instrumento Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro do Setor 3. A 

elaboração do ZEEC ora apresentada consiste do produto alcançado a partir 

da combinação de duas etapas: Geoprocessamento e reuniões participativas. 

Os procedimentos de geoprocessamento utilizaram cartografia temática, 

síntese e análise espacial, e contribuições advindas das diversas reuniões 

participativas, de caráter de retroalimentação. O componente de 

participação, contou com a presença de representantes da sociedade civil, 

instituições governamentais e setoriais, e realizou a revisão dos critérios de 

enquadramento das zonas do ZEEC, constantes no anexo do Decreto nº 

5.010/06, bem como a análise ao material cartográfico em diferentes versões 

atualizadas posteriormente a estas reuniões (SPG-ZEEC, p. 9). 

 

A metodologia empregada pela empresa consultora traz aspectos interessantes de 

coleta de informações do público presente, adotando estratégias que visam tratar de forma 

mais coloquial informações técnicas, ampliando o acesso à participação dos não-experts no 

assunto ou na metodologia debatida. Esta facilitação dos termos empregados é um fator 

fundamental de acessibilidade às políticas públicas que se pretendem democráticas. 

Entretanto, também é preciso avaliar a legitimidade dos participantes. É possível 

identificar nas listas de presenças das atividades que são, em sua grande maioria, 

representantes do executivo estadual ou municipal, representantes de setores econômicos 

patronais e instituições de ensino, além de muitos representantes da Marinha do Brasil em 

todas as sessões.  

O mesmo documento, mais a frente, especifica as metodologias utilizadas para a 

participação, in verbis: 

O processo participativo esteve baseado na representatividade dos comitês 

temáticos de gerenciamento costeiro. Tais comitês foram criados dentro dos 

Conselhos regionais de desenvolvimento costeiros e compostos de forma 

paritária com representação do Governo do Estado, dos Municípios e da 

Sociedade Civil organizada com sede e atuação no setor costeiro, de acordo 

com o estipulado pelo Decreto Estadual nº 5.010/2006. Neste processo de 

construção do zoneamento os enquadramentos de cada zona foram 
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discutidos em cerca de 20 reuniões ao longo de todo o litoral de Santa 

Catarina com presença de representantes dos Comitês Temáticos, sendo que 

cinco destas reuniões foram dirigidas especialmente aos planejadores do 

território no âmbito municipal. Assim, o resultado final da discussão dos 

enquadramentos do Anexo I do Decreto Estadual nº 5010/2006, o qual 

define em última instância o ZEEC, reflete as necessidades dos participantes 

que concordaram com o acordado. Dessa maneira, as consequências dos 

enquadramentos, refletido diretamente no planejamento do uso do solo e nos 

usos e atividades de todos os atores sociais da zona costeira, são colocadas 

de forma clara e abertas às discussões. Nas reuniões realizadas em 

abril/maio de 2010, em cada setor, apresentou-se o zoneamento ecológico 

econômico costeiro/faixa terrestre baseado no trabalho técnico, resultante da 

aplicação dos enquadramentos acordados nas reuniões prévias. A partir da 

realidade levada à reunião em forma de mapeamento/zoneamento procedeu-

se uma sessão de debates e sugestões com relação ao ZEEC apresentado. As 

sugestões e críticas foram anotadas pelos participantes em fichas próprias de 

maneira a expressar a sugestão, localidade/região e a determinação se a 

alteração sugerida deveria resultar em uma modificação do ZEEC ou 

deveria ser tratada como uma ação de planejamento, dentro dos planos de 

gestão futuros (Anexo 9.1 e 9.2). 

Conjuntamente com o preenchimento das fichas os participantes poderiam 

marcar nos mapas apresentados suas sugestões, utilizando-se de canetas 

coloridas. O resultado destas Oficinas de Trabalho se traduziu no ZEEC 

analisado, sugestões feitas e tabelas preenchidas. Todas as sugestões 

apresentadas foram levadas em consideração na sistematização final do 

ZEEC. Pontos isolados de conflito de interesses foram levados à discussão 

com os atores diretamente envolvidos, sendo para isso necessárias reuniões 

específicas em diferentes municípios costeiros (ex. Laguna, Imbituba, 

Itajaí). 

 

Os atores sociais envolvidos, que foram citados em diversos momentos, carecem, no 

entanto, de uma definição específica. Afinal quem são os indivíduos que se enquadram no rol 

de atores sociais relevantes para este trabalho?  

Ressalta-se que, no que tange a composição das reuniões participativas, não houve 

muito discrepância entre projeto e implantação, tendo em vista que desde a concepção foi 

considerada a representação mediante convite e escolha discricionária, outorgada às SDR‘s 

juntamente com os municípios.  

 

Não obstante, tem-se a impressão que a empresa consultora foi um tanto presunçosa 

ao referir-se que levou a ―realidade‖ em forma de ―mapeamento/zoneamento‖, objeto da 

apresentação e no qual foram trabalhados os pontos fortes e fracos. Talvez não tenha sido uma 

presunção, mas apenas um equívoco na redação do Relatório. Mas o fato é que asseverou que 

o ponto de partida é a realidade, traduzida na cartografia disponibilizada, por isso mesmo 

indiscutível, a não ser para breves reparos. Entretanto, essa assertiva expõe a real finalidade 
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incutida na realização de sessões públicas: de corrigir um trabalho, sem que houvesse a 

possibilidade de decidir sob quais parâmetros a política seria desenhada. A atividade 

restringia-se a legitimar, ainda que de forma discutível, a política já pronta. 

Somente pelo exposto anteriormente, é possível verificar que as diretrizes basilares 

da política pública já haviam sido previamente delineadas pelos gestores públicos, em 

especial a cúpula do executivo, preocupada em atender os interesses dos seus potenciais/atuais 

apoiadores e financiadores de campanhas eleitorais. Não parece estar aberta, em qualquer 

momento do processo, a possibilidade de serem discutidos diretamente pela sociedade civil os 

princípios norteadores da política de planejamento e gestão costeiras. Fez-se a escolha ao 

depositar o voto na urna. 

Ademais, surge um problema basilar, que põe em voga o projeto apresentado pela 

empresa consultora, que é a fidedignidade do diagnóstico socioambiental, base de 

informações que subsidiaria a tomada de decisões, tanto do poder público, quanto dos demais 

atores envolvidos. O diagnóstico baseia-se em informações secundárias e ultrapassadas. 

Cabe fazer um destaque a esta situação: uma discussão no mundo acadêmico acerca 

da metodologia a ser implantada na atividade de planejamento e gestão costeira, considera a 

sequência de implantação de cada um dos instrumentos previstos para a atividade. A 

dificuldade reside no fato de que os instrumentos não são independentes, senão 

interdependentes, por isso mesmo, um subsidia o outro na sua construção e melhoramento. 

Em Santa Catarina, por exemplo, os instrumentos priorizados são o Plano de Gestão e o 

Zoneamento Ecológico-Econômico, além do diagnóstico supracitado. 

As atividades de elaboração e revisão do ZEEC foram conduzidas pela empresa 

consultora, sob a coordenação da equipe da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. 

No I Seminário Regional – Setor 3 – Litoral Central, os participantes foram divididos em 

grupos de trabalho por proximidade geográfica, cujos moderadores foram os profissionais 

envolvidos na elaboração dos instrumentos, ligados a empresa consultora.  

Ressalta-se que, muito provavelmente, tais moderadores não tenha recebido 

capacitação específica para esta atividade, além da sua condição de profissional técnico 

habilitado para desenvolver trabalhos pontuais em sua área de atuação. É ainda um 

dificultador o fato de ser o seu próprio trabalho posto à prova, o que é desfavorável na atuação 

como mediador, uma vez que a autodefesa é inerente ao ser humano (é ao menos a 

consideração que se entende pertinente e reflete a opinião do autor desta pesquisa).  

Outrossim, adverte-se para a importância de um moderador qualificado para 

ponderar os diversos interesses presentes, provocar a reflexão nos atores sociais envolvidos e, 
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de acordo com a deliberação obtida, saiba expressar em termos acessíveis e ao mesmo tempo 

não contraditórios e adequados a finalidade que se espera, para que o processo adquira 

confiança de ter sido conduzido da forma mais transparente e fiel aos interesses sociais. No 

entanto, voltamos a salientar que o que estava em discussão não eram as bases para a política, 

mas sim os detalhes da sua execução, que já subestima sobremaneira os participantes e a 

sociedade como um todo. 

 

As sessões regionais intitulada de seminários foram conduzidas da seguinte forma: 

- apresentação dos mapas com o zoneamento; 

- entregues tarjetas aos participantes para que respondessem a duas questões; 

 1- Pontos fortes e prontos fracos do zoneamento apresentado;  

 2- Propostas para o ZEEC. 

- apresentação dos resultados e 

- indicação das próximas fases do processo. 

Obteve como resultado duas tabelas com os apontamentos feitos pelos grupos de 

trabalho, um painel de pontos fortes e fracos e um painel de propostas. 

Ao analisar as referidas tabelas, percebeu-se que há muita dificuldade em identificar 

o motivo ou mesmo o sentido de afirmativas incluídas na síntese.  

Outro ponto que merece relevância é a escolha das perguntas a serem trabalhadas no 

seminário, sendo ela o fator de corroboração da metodologia adotada, com caráter meramente 

revisional. Ao levantar pontos fortes e fracos, o intuito é apenas melhorar o que já está 

estabelecido, e as propostas apenas cumprem o papel de dar executoriedade às demandas de 

revisão percebidas. Reitera-se que não esteve em jogo a delineação da linha de atuação do 

Governo estadual, frente às demandas territoriais da zona costeira, esteve apenas o 

cumprimento de uma meta postulada de legitimação do processo, ainda que enviesado. 

As perguntas se limitam ao diagnóstico do trabalho já realizado, e para esta 

finalidade, o questionário alcança a sua demanda. O que não alcança é a demanda da 

sociedade, a identificação das prioridades da região, traduzidas em diretrizes, princípios que 

mais tarde se manifestariam em formas cartográficas e em planos de ação.  

As tabelas de compilação dos resultados obtidos por meio da metodologia pontos 

fracos/fortes demonstram a falta de qualificação específica aos moderadores para esta 

atividade, crucial, em razão do conteúdo contraditório, inócuo ou incompreensível.  

Qual o objetivo real do ZEEC? Ele serve para quais interesses? Almeja limitar ou 

integrar? Porque ser ele o primeiro instrumento a ser construído, tem a ver com o 
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licenciamento? Como construir instrumentos mais elaborados se não há instrumentos 

basilares previstos, construídos e instrumentalizados, como é o caso dos sistemas de 

informação? Estas são algumas das perguntas que ainda parecem retóricas. 

A questão posta, portanto é a seguinte: a metodologia cita reuniões deliberativas, no 

entanto são apenas consultivas. Não obstante, já há uma gama de diretrizes prontas para serem 

aplicadas, que foram submetidas à análise apenas para revisão e melhoramento. Ou seja, não 

foi aberta a discussão das diretrizes que serão adotadas e priorizadas, foi aberto, apenas, 

enquanto política de governo já definida para avaliação pública, não para a tomada de decisão 

conjunta. 

De outro norte, questiona-se se é realmente um processo ou se é mero projeto 

pontual: é mais fácil e mais interessante estrategicamente para o governo – política eleitoral – 

contratar terceiro para executar uma atividade pontual, com a qual será dividida a 

responsabilidade, portanto a culpa, do que tomar as rédeas do Programa e torná-lo de fato um 

processo permanente. 

Percebe-se que tem uma demanda reprimida, ao identificar questões que extrapolam 

as perguntas de partida da metodologia de envolvimento dos atores sociais. Portanto, mesmo 

que as perguntas não estivessem adequadas para esse tipo de resposta, a demanda se 

manifestou, demonstrando interesses diversos, não necessariamente voltados ao bem comum, 

mas que deixaram de ser abordados no projeto desenvolvido. 

Afinal, qual é mesmo o objetivo de haver mais um instrumento de ordenamento 

territorial se, mesmo os de escala local – que são mais executáveis – acabam por não ter 

eficácia e efetividade garantida? A distância entre o legislativo e o executivo, provoca uma 

grande dificuldade na aplicação normativa; sendo estes ainda mais distantes do judiciário e da 

sociedade, acabam por deslegitimar as políticas aplicadas. 

O segundo Seminário Regional Setor 3 objetivou a apresentação, análise e discussão 

da revisão do Anexo I do Decreto Estadual nº 5.010/2006. Por ocasião da I Reunião Técnica 

do mesmo setor 3, foi apresentado aos gestores municipais o Programa Estadual de 

Gerenciamento Costeiro, inquiridos sobre dados ainda faltantes e exposto o resultado da 

revisão do Decreto. Na I Oficina de Trabalho do ZEEC-Setor 3, foi esclarecido o cronograma 

antecedente e o futuro, explicitada a metodologia de trabalho e, ao dividir em grupos menores, 

foi discutido o ―ZEEC técnico‖ (SPG-ZEEC, 2010, p. 59). Das discussões, os apontamentos 

que não cabiam ao ZEEC foram destacados e inseridos no Plano de Gestão, tendo sido esta a 

oportunidade para participação nos Planos de Gestão Regionais. 
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Foram realizadas, igualmente, Reuniões de Capacitação e Consolidação 

compreendendo uma videoconferência com os coordenadores regionais e municipais do 

Gerenciamento Costeiro, cujo objetivo era informar o novo cronograma de atividades, sendo 

seguidas por reuniões nos Comitês Temáticos Regionais para orientação dos técnicos 

municipais quanto à metodologia e diretrizes espaciais a serem utilizadas. Retira-se dessa 

informação que a municipalidade ficou incumbida de resolver a demanda de compatibilização 

e envolvimento comunitário. Ainda mais porque no âmbito estadual, a compatibilização do 

zoneamento, por exemplo, limitou-se à recepção dos termos dos Planos Diretores Municipais, 

ao que parece. 

Por fim e, somente nas considerações finais do relatório, foi ponderada a necessidade 

de compatibilização e integração do zoneamento produzido no âmbito deste Programa de 

Gerenciamento Costeiro com programas de prevenção e gestão de áreas suscetíveis a eventos 

catastróficos (encostas instáveis, linha de costa expostas a movimentos de muita energia, entre 

outros). O documento encerra afirmando que o zoneamento construído deve ser balizador de 

outras políticas territoriais, por estar eivado de discussões provenientes da sociedade, devendo 

ser incorporado pelos planos de maior detalhamento cartográfico. 

Os resultados obtidos pelo processo de geoprocessamento e participação, 

ocorreram em tempo expedito, e demonstraram forte coerência com a 

legislação ambiental e com os preceitos técnicos da dinâmica natural e 

socioambiental na escala regional. Desta forma, representam um avanço na 

organização espacial em escala regional e estadual, o qual deverá servir de 

base para o planejamento e readequações ao planejamento territorial, 

municipal e setorial na zona costeira do Estado de Santa Catarina. 

 

O que se depreende da integralidade do documento é que, por ainda ser pioneira a 

construção e implantação de planos de gestão regionais, que extrapolem os limites de 

competências jurídicas municipais e que não abranjam todo o território estadual, é por isso 

mesmo dificultoso adotar metodologias que, apesar de terem obtido sucesso em outros 

âmbitos de atuação, estão fadados ao fracasso na esfera regional. Esta realidade é ainda mais 

evidente quando se considera o sistema político eleitoral brasileiro, cujos municípios vizinhos 

são governados por partidos políticos rivais entre si e/ou com o governo estadual. A 

compatibilização de qualquer política nesse contexto é profundamente prejudicada. 

Não se pode deixar de apontar a dificuldade que existe na aplicação de metodologias 

ainda mais específicas como de envolvimento popular, em qualquer âmbito de atuação, mas 

visivelmente na escala regional. A escolha dessa metodologia deve ser bastante pensada, para 
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evitar que simples críticas desconstituam todo um trabalho por falta de legitimidade. 

Infelizmente, não há grandes motivos de enaltecimento da estratégia utilizada neste programa.  

Há que se ressaltar que, por mais boa vontade que a empresa consultora, por ventura, 

tenha tido, o tempo restrito, os recursos limitados e o engessamento das diretrizes norteadoras 

comprometeram a idoneidade e legitimidade exigida para a plena e eficiente aplicação dos 

instrumentos construídos. 

 

3.3 AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL  

 

3.3.1 Entrevistas  

 

a) Empresa consultora: 

Ao ser entrevistada, uma das técnicas da empresa de consultoria, avaliou o processo 

de construção do ZEEC e do PGZC, desta primeira fase com as seguintes considerações: 

- a escala utilizada (1:50.000) é muito detalhada para um plano estadual, por isso 

houve tanta dificuldade com especificidades; 

- o diagnóstico socioambiental foi muito detalhado, não havia essa necessidade, 

considerando a escala de trabalho, mas principalmente porque o importante eram os 

levantamentos normativos e de políticas públicas coincidentes, a fim de promover a 

integração entre elas; 

- não houve priorização institucional ou devida valorização do programa por parte do 

governo que, se de alguma forma se mobilizou, foi em decorrência do entrave causado pelo 

dispositivo do Atos e Disposições Constitucionais Transitórias-ADCT, da Constituição 

Estadual de 1989, que limitava a flexibilização de licenças na falta de um plano de 

gerenciamento costeiro estadual; 

- as pessoas só estão acostumadas a reclamar o seu interesse particular ou do grupo, 

com interesses específicos, não buscando, em geral, discutir e defender interesses 

comuns/coletivos o que afeta a qualidade das contribuições dos participantes;  

- é necessária a apropriação do plano pela comunidade, para que ela ajude a executar 

e não fique só contestando; 

- a estratégia de participação representação, era problemática por serem pessoas 

indicadas pelas prefeituras municipais, sem critérios específicos e claros, mas destaca que o 

convite era aberto para que qualquer ONG participasse; 
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- foi buscado o apoio de ONG‘s ambientalistas, porque os participantes (maior parte 

empresariado) considerava o plano ―verde‖ demais e por sua vez, os ambientalistas 

consideravam desenvolvimentista demais; 

- no norte do estado (Joinville) e extremo sul (Criciúma) os participantes estiveram 

bastante engajados e, por isso mesmo, foram bastante produtivas as oficinas realizadas 

naquela região; 

- na região central (Florianópolis, São José, Biguaçu) a participação foi, além de 

muito pequena, meramente contestativa, sem que houvesse uma contribuição efetiva; 

- os participantes eram principalmente dos setores econômicos (construção civil, 

imobiliária, industrial, comercial) com interesses bem dirigidos; 

- ressalta que a empresa é que tomou a iniciativa de aumentar a quantidade de 

contatos com a comunidade (oficinas e seminários) ―mesmo que para isso fosse necessário 

tirar do próprio bolso‖, porque os governantes e gestores nem sequer tinham interesse ou 

conhecimento da obrigatoriedade dessa participação; 

- ao ser questionado sobre alternativas metodológicas de envolvimento popular, a 

entrevistada lembrou-se de um exemplo externo ao Brasil, em que os representantes da 

comunidade seriam eleitos por meio de uma chamada pública, para a qual as pessoas 

interessadas se candidatam; 

- ressalta a necessidade do acompanhamento das sessões públicas por mediadores 

que oportunizem a gestão de conflitos; 

- entende que deve ser estabelecida uma política de envolvimento popular, 

considerando a utilização de canais mais abertos e mais eficientes de sensibilização da 

comunidade para participar do processo; 

- falou bastante da necessidade de educação formal e educação para a cidadania; 

- disse que o canal de comunicação existe, ele foi criado, que foi a política, mas ele 

precisa ser mais bem trabalhado e melhor explorado. 

 

Outro membro da equipe contratada para produzir dois instrumentos do PEGC-SC 

foi entrevistado, e fez os seguintes apontamentos: 

- ―o Estado não está conseguindo trazer estes setores para a discussão‖. E, quando 

houve uma evolução metodológica de percepção dos atores sobre gerenciamento costeiro, e 

ela foi incorporada, a resposta que se alcança não é a esperada pelos governantes. No estado 

do Espírito Santo, eles queriam que o gerenciamento costeiro chegasse com medidas 

imediatas, como por exemplo, determinação da área recuperável para adequar e ao status de 
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área de preservação permanente. A metodologia do decálogo [proposta pelo professor Muñoz 

(2008) e disposta no primeiro capítulo deste trabalho] trouxe a percepção à equipe da empresa 

consultora que a sociedade quer o ordenamento do gerenciamento costeiro, quer que as 

câmaras setoriais e as comissões regionais funcionem, e o informante chega à conclusão que 

não está funcionando; 

- falta sensibilização por parte do governo, interna e externamente. Em razão disso, a 

equipe é escassa e as condições de trabalho são sucateadas, e a cada ano vai ficando pior. Nas 

palavras do entrevistado ―Quando a questão é discutir, gerenciar conflito o governo não faz o 

seu papel que seria de chamar esses atores. E esses atores também não fazem o seu papel, 

muitas vezes a própria universidade com uma capacidade crítica muito grande, mas sem uma 

capacidade de trazer soluções, de participar do processo‖. 

- os Ministérios Públicos, que não cobram a continuidade do programa ao governo 

estadual.  

- a legislação estadual precisa ser alterada ―radicalmente‖, no sentido de tornar o 

ZEEC com caráter orientativo, não determinante, em razão da escala que foi concebido 

(1:50.000); 

- a falta de estrutura para que o Estado de Santa Catarina assuma o gerenciamento 

costeiro e a necessidade alteração na legislação para que o instrumento de zoneamento do 

gerenciamento costeiro se torne orientativo e não determinante, impede o funcionamento e/ou 

andamento do programa nesse estado; 

- para ter eficácia, o gerenciamento costeiro deveria ser trabalhado de forma 

integrada com as demais políticas e entes políticos e federativos, no qual o ZEEC interaja com 

instrumentos como o abatimento no Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação 

de Serviços – ICMS-ecológico, por exemplo, enquanto proposições de desenvolvimento e não 

ser meramente legalista e espacializadora das disposições protetivas previamente outorgadas. 

No entendimento do informante o gerenciamento costeiro tem que ser o indutor do 

desenvolvimento estadual, tem que oferecer diretrizes, evitando limitar-se a polaridade 

ambientalista-desenvolvimentista. 

- foi adotado como princípio não contrapor-se ao ordenamento municipal, buscando, 

de forma orientativa, a adequação do plano municipal ao estadual. No entanto, percebe-se que 

essa atuação permitiu a incorporação integral dos planos diretores recebidos.  

 - necessidade de investir em gestão de conflitos, e pondera que isso não aconteceu 

porque o programa não era prioridade do governo estadual; 
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- ressaltou que percebeu o sentimento dos participantes de que faltou envolvimento 

governamental, intesetoriais, para criar condições de concepção, implantação e aplicabilidade 

da política; 

- não há maturidade dos atores locais para exigir; falta a cobrança dos governantes 

por parte do Ministério Público. E quanto aos participantes, entende que falta educação: só 

fala quem é contra, não é estimulado a contribuir;  

No tocante ao chamamento dos participantes, entende que se deve criar uma 

excitação por meio de agencia de comunicação, e não meramente da forma que foi feita, por 

meio de ―convite formal, chapa branca‖, percebe que não é feita uma mobilização 

sensibilizadora. ―Se o governo não está sensibilizado, não sensibiliza ninguém‖. 

- o informante esclarece que é filiado a uma metodologia  que diverge de outros 

profissionais/pesquisadores, entendendo que para haver discussão com a sociedade deve haver 

um produto a ser discutido, não construí-lo desde o início por meio de discussões abertas à 

sociedade; 

- por esse mesmo motivo, ao ser questionado sobre o que considerava ponto forte do 

trabalho produzido pela empresa consultora a qual está vinculado, ratifica o entendimento de 

que a base técnica dos instrumentos criados é esta fortaleza. Com relação aos pontos fracos, 

cita a falta de interesse e priorização governamental para com a política em voga e finaliza 

com a proposta de maior investimento financeiro, assim como lapso temporal para realização 

de produtos.  

 

b) Administração Pública: 

Foram ainda entrevistados dois técnicos da SPG, coordenadores do programa no 

âmbito estadual. Inicialmente foi dado um panorama geral sobre o processo de construção do 

gerenciamento costeiro desde a assunção do Governador Luiz Henrique da Silveira até 

meados de 2011. Ao esclarecerem sobre o sistema de participação da sociedade no referido 

processo, citaram a coordenação estadual, descentralizada às SDR‘s por meio de 

coordenadores regionais, que por sua vez eram intermediários dos CTR‘s e canal de 

comunicação com os municípios. Destacaram que a escolha dos representantes partiu de uma 

listagem de cadastro de empresários, ONG‘s e outras entidades que o Estado de Santa 

Catarina mantém, ao que parece foram encaminhados convites a estes atores, mas que ainda 

permitiam que o município fizesse a sua própria divulgação e que escolhesse os componentes 

do CTR. Seus principais apontamentos foram os seguintes: 
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- faltou acrescentar como componentes dos comitês as ONG‘s, destacando que os 

coordenadores regionais se destinaram apenas a cumprir as tarefas burocráticas, os 

representantes empresariais defendiam seus próprios interesses, igualmente agiam os 

representantes laborais; 

- não havia possibilidade de assegurar participação a movimentos sociais que não 

fossem legalmente registrados (CNPJ); 

- a competência para acompanhar e monitorar a participação era das regionais e a 

qualidade desta atividade dependia muito do engajamento do coordenador regional; 

- faltou diálogo com os órgãos ambientais, federais, estaduais e municipais; 

- as discussões foram boas nas regionais; 

- sobre a integração, entendem necessária, mas suscitam a dificuldade encontrada no 

alinhamento da dinâmica dos diversos entes governamentais estaduais, além de haver uma 

infinidade de diferentes programas específicos, com grupos temáticos e, por isso, a integração 

é complexa, dependendo de muita vontade política, o que normalmente não está presente; 

- falta de participantes dos comitês das bacias hidrográficas e da Área de Preservação 

Ambiental da Baleia Franca; 

- enalteceram o instrumento inaugurado para promoção da participação por meio 

digital, local onde todos poderiam opinar, criticar, sugerir. E ao ponderarem sobre a 

dificuldade de acesso ao veículo virtual ou dos termos técnicos, concluíram que bastava que o 

interessado se informasse e/ou solicitasse auxílio à alguém que pudesse oferecer suporte, que 

seria a atitude de quem realmente quisesse contribuir. 

 

Estes técnicos forneceram um material de reunião ocorrida no âmbito do CGI, cuja 

pauta era a avaliação das atividades do Comitê Gestor Integrado. O balanço apresentado de 

sessões ocorridas ao longo do processo 

 

  



 

125 

 

Figura 5 – Ações desenvolvidas e cronograma do GERCO-SC 

 

 

Fonte: Slide de apresentação da SPG em reunião sobre avaliação das atividades do CGI (n. 

public.) 

 

3.3.2 Análise documental  

 

a) Inquérito Civil Público  

Numa breve análise do Inquérito Civil Público nº 1.33.008.000062/2009-91, 

promovido pelo Ministério Público Federal-MPF e presidido por um Procurador da República 

com sede em Itajaí, cujo objetivo inicial era apurar a eventual duplicidade de contratos para 

realização do ZEEC da região centro-norte de Santa Catarina e, por fim, o Procurador 

responsável determinou (às folhas 120 dos autos do processo administrativo) o 

acompanhamento da nova proposta de ZEEC que, em verdade acompanhou todo o desenrolar 

da primeira fase de implantação do PEGC, para a qual a empresa consultora foi contratada 

para realizar grande parte dos trabalhos, estendendo a investigação até mesmo após a entrega 

dos produtos pela empresa à Secretaria de Estado do Planejamento. 

De forma geral, o que se depreende da documentação acostada aos autos 

administrativos é que, boa parte do fôlego do Procurador da República foi gasto em 

AÇÕES DESENVOLVIDAS E CRONOGRAMA – GERCO/SC

3

16/09/2008   INSTALAÇÃO DO CGI

23/04/2009 - Lançamento do programa – Teatro Pedro Ivo 

Reuniões regionais para apresentação do Plano de Trabalho - ano 2009

maio – agosto 5 reuniões 

Entrega do diagnostico sócio ambiental - ano 2009

04 - 22 setembro 7 reuniões 

Discussão do diagnóstico e apresentação da primeira versão do ZEEC

outubro – dezembro    7 reuniões 

Reuniões CTR e técnicos dos PD municipais – ano 2010

fevereiro – março 

* 11 maio – 21 junho solicitadas  p/ prefeitos e Conselho Regional de Laguna      7 reuniões

Reuniões técnicas :  revisão de ZEEC Parte marítima

26 fevereiro a 04 de maio (seis reuniões) c/ representantes de: MPA, Marinha e MMA.

10 reuniões

Apresentação e discussão do ZEEC

abril – maio 5 reuniões

Homologação dos CTR’s

maio – junho 4 reuniões

AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA : 06 julho                                           

total : 46

+  Reuniões setoriais, SPG, Ambiens, Deinfra, Codesc, Epagri, Universidades, etc. 
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contestação da qualidade técnica desenvolvida nos trabalhos de Diagnóstico Socioambiental – 

DSA e Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro – ZEEC, cujo aporte encontra guarida nos 

pareceres exarados por órgãos ambientais, pesquisadores independentes, instituições de 

ensino, entre outros.  

No tocante à legitimidade propositiva, enquanto política pública que prescinde de 

participação popular houve críticas registradas, entretanto, não atinge o cerne da questão 

participativa que habita na legitimidade dos representantes dos atores sociais envolvidos, bem 

como a própria nominação de grupos a merecerem acesso à participação.  

Em uma manifestação específica, firmada por outra Procuradora da República 

sediada na capital, assevera que o MPF é deliberadamente contrário a metodologia 

empregada:  

Em aditamento ao que foi dito na reunião realizada em data de 29 de 

outubros do corrente [2010], venho por meio deste esclarecer  que este 

MPF diverge da metodologia adotada por essa Diretoria para a elaboração 

do projeto de regulamentação de usos na zona costeira – zoneamento 

ecológico econômico -, haja vista que a opção pela contratação de uma 

consultoria técnica com objetivos e cronograma restritos não cumpre com o 

princípio da participação informada sobre as decisões sobre meio ambiente, 

nem colabora com a construção de soluções adequadas para o uso dessa 

importante parcela do território catarinense (ICP nº 1.33.008.000062/2009-

91 – MPF/PRSC- Itajaí, p. 321-322, Procurador da República responsável: 

Roger Fabre).
21

 

 

Os autos trazem, igualmente, o Ofício nº 0910/11/DCID/SPG (p. 411-429), cuja 

documentação descreve o caráter do CGI e dos CTR‘s como consultivos, ou seja, não há 

outorga deliberativa para estes colegiados. Além disso, em despacho exarado em 29.08.2012, 

de autoria do Procurador da República responsável pelo feito, foram indicadas diligências, 

entre as quais, deveria ser oficiada a SPG para que esclarecesse, por exemplo, como se deu o 

convite aos participantes do CGI em reunião específica, e ―no sentido de que o CGI tem 

caráter consultivo, esclarecer quem toma as decisões em matéria de GERCO estadual‖ (s/ p.). 

Nesta mesma ocasião, solicita também a listagem dos representantes de cada município, pediu 

que se esclarecesse como foi feita a definição dos representantes para cada regional. Em 

resposta à demanda ministerial, a SDR-Itajaí apontou que a designação dos coordenadores 

regionais foi decidida em sede de Secretaria, tendo sido oficiados os municípios para que 

encaminhassem a listagem de representantes, cuja aprovação dos nomes foi homologada pelo 

Conselho de Desenvolvimento Regional. 

                                                   
21

 O ICP referido encontra-se digitalizado e disponível na página da Procuradoria da República: 

http://www2.prsc.mpf.gov.br/sedes/prm-itajai/gerco.  

http://www2.prsc.mpf.gov.br/sedes/prm-itajai/gerco
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Ademais, identifica-se na documentação que as mudanças decorrentes da assunção 

eleitoral prejudicam sobremaneira a continuidade das atividades, inclusive havendo perda de 

informação nas transições. 

 

3.3.3 Questionário 

 

Ao aplicar os questionários, conforme a metodologia já explanada, obtiveram-se os 

resultados demonstrados nos gráficos abaixo. 

 

Gráfico 2 - Setores sociais representados. 

 

 
 

Conforme se depreende da análise do gráfico 2, grande parte (quinze) dos inquiridos 

participou nas reuniões como representante da Administração Pública.  

Embora, como já se assinalou, estejamos perante uma amostra não significativa e, 

portanto, com reais dificuldades de generalizar resultados, esta tendência confirma-se em 

dados recolhidos de outras formas, como por exemplo, consulta de atas de reuniões. Para se 

ter uma ideia, no I Seminário Regional da Grande Florianópolis, assinaram a lista de presença 

oitenta e uma pessoas, das quais aproximadamente metade identifica-se como representante 

de algum órgão ou entidade da Administração Pública. 

Outros

Individual

Representante de entidade civil sem fins 
lucrativos (p. ex. associações, entidades …

Representante de entidade civil com fins 
lucrativos (empresarial)

Representante da Administração Pública 
(Federal, Estadual ou Municipal) (todos os …

Representante de entidade de classe profissional

Representante direto da comunidade
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No que se refere ao tipo de reuniões em que os inquiridos participaram, observe-se o 

gráfico a seguir: 

Gráfico 3 - Tipo de reunião que participou. 

 

 

Outrossim, foi requerido o apontamento da atribuição da situação do litoral e da 

importância do ordenamento costeiro, cujos resultados estão apresentados respectivamente, 

abaixo: 

 

Gráfico 4 - Situação do litoral catarinense. 

 

 

Gráfico 5 - Importância do ordenamento costeiro. 
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Ao serem questionados sobre sua lembrança da proposta do ZEEC, 39% (trinta e 

nove por cento) dos inquiridos respondeu que não se recorda de como ficou, enquanto que 

61% (sessenta e um por cento) respondeu que ainda lembrava. Ainda que possa parecer 

especulação, o índice de esquecimento pode configurar a falta de apropriação e aproximação 

dos participantes com o produto, ou ainda, pode sequer ter conhecido a proposta final. É 

possível, ainda, criar um cenário: o alto índice de indivíduos que se lembram do processo é 

coincidente com o grande número de representantes da Administração Pública que 

responderam o questionário. Entretanto, são apenas evidências. 

 

Em seguida, buscou-se apreender, mais diretamente, o sentimento dos participantes 

no tocante a condução do processo, especificamente sobre como se deu a participação da 

sociedade nele.  

Dentro das perspectivas introduzidas lá no primeiro capítulo no tocante às dimensões 

de avaliação da participação social nas tomadas de decisões, quando se sentiu a necessidade 

de se compor metodologias de participação e de avaliação (retroavaliação) para 

aperfeiçoamento dos meios de acesso à tomada de decisões.  

Após algum debate sobre os elementos fundamentais que deveriam caracterizar um 

processo participativo comprometido, intenso e com vocação emancipatória, Freitas (n. 

public.-a) apresenta uma proposta de Decálogo da Participação, em alusão ao Decálogo do 

MCI-Iberoamérica (Muñoz, 2008), cujos componentes são: 

 

Tabela 8 – Decálogo da participação. 

 

Dimensões  Indicadores 

Valorização política  Valorização política declarada 

(documentos de planejamento, 

regulamentos, discurso) 

 Valorização política efetivamente 

praticada 

 Valorização da participação consolidada 

em outras políticas complementares 

Arcabouço normativo  Grau de clareza do arcabouço normativa 

no que tange à participação 

 Grau de cumprimentos do arcabouço 

normativo 

Níveis e poderes de decisão  Clareza na definição dos níveis de 

decisão e respectivos poderes 

 Grau de partilha do poder de decisão 
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por diferentes atores inicialmente 

previsto 

 Peso efetivo atribuído às várias partes 

interessadas 

 Peso efetivo do processo participativo 

nas decisões finais tomadas 

Atores (partes interessadas)  Qualidade do levantamento e definição 

das partes interessadas; 

 Legitimidade dos representantes 

(critério de escolha e interesses por ele 

defendido) 

 Número/proporção de atores envolvidos 

(pessoas, grupos, instituições) 

Estratégias metodológicas  Definição clara de estratégias de 

promoção da participação 

 Grau de implementação das estratégias 

de participação previamente definidas 

 Dinâmica aplicadas nas sessões 

Recursos humanos e tempo  Quantidade de recursos humanos 

capacitados para a promoção de 

participação 

 Capacitação dos recursos humanos para 

a participação 

 Existência de mediadores independentes 

do poder político  

Recursos econômicos e logísticos  Previsão expressa dos recursos 

econômicos e logísticos necessários à 

implementação da participação 

 Montante de recursos econômicos e 

logísticos realmente postos em ação 

promoveram uma efetiva participação 

 Qualidade (grau) dos recursos logísticos 

realmente postos em ação promoveram 

uma efetiva participação 

Compartilhamento e acessibilidade das 

informações 
 Existência de dados necessários ao 

processo de elaboração dos 

instrumentos do GERCO; 

 Relevância e utilidade  dos dados 

existentes e/ou disponibilizados; 

 Acessibilidade aos diversos públicos do 

dados existentes 

 Qualidade do processo de partilha de 

saber ao longo de todo o processo 

Processos educativos associados  Processos educativos explicitamente 

previstos de enquadramento de todo o 

processo participativo 

 Quantidade, qualidade e abrangência 

dos processos educativos realmente 

implantados 
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Continuidade, tempo e transparência 

da participação 
 Continuidade da dinâmica de 

participação (desde o início – ou mesmo 

antes – até final) 

 O tempo disponibilizado para efetiva 

participação (tempo total do programa e 

tempo das sessões) 

 Grau de transparência na prestação de 

contas em relação à participação 

 

O instrumento de inquérito buscou avaliar o processo vivenciado em Santa Catarina, 

por ocasião da construção de dois instrumentos do Gerenciamento Costeiro, o ZEEC e o 

PGZC. Serão apresentados seguidos gráficos sobre essa perspectiva. 

Os primeiros correspondem à busca de informações para verificar se a primeira 

dimensão – valorização política – está contemplada. Embora as respostas traduzam a 

percepção de poucos indivíduos, percebe-se que a maior parte deles consideram medianas as 

ações que primariam pela valorização política, seja ela no âmbito conceitual ou prático. 

 

Gráfico 6 - Planejamento do processo participativo. 

 

 

Gráfico 7 - Integração das participações já existentes em outras políticas governamentais. 

 
 

Os gráficos seguintes complementam a informação requerida, na tentativa de compor 

o quadro acerca do decálogo das dimensões participativas, agora no tocante ao arcabouço 

normativo da mesma forma que os anteriores considera razoável a estrutura jurídica.  
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Gráfico 8 - Efetividade normativa da participação (leis, decretos, portarias, regulamentos). 

 
 

Em seguida, com o intuito de identificar os níveis e poderes decisórios, apresentam-

se os gráficos abaixo, que permanecem exprimindo o caráter mediano do processo: 

 

Gráfico 9 - Grau de influência das contribuições dos participantes. 

 

 

Gráfico 10 - Consideração dos interesses públicos. 

 

 

Gráfico 11 - Transparência dos níveis e poderes de decisão no processo. 
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Para identificar a condição dos atores sociais envolvidos, a representatividade e 

legitimidade delas, almejou-se aferir se estavam presentes os indicadores listados para a 

execução da dimensão que se ocupa das partes interessadas. É o que se denota: 

 

Gráfico 12 - Diversidade de atores envolvidos no processo. 

 

 

Para as questões a seguir, em que pese terem uma abordagem muito direta, suas 

respostas pairam na nuvem do subjetivismo, tendo em vista que busca impressões pessoais 

acerca dos atores sociais, e ainda assim se limitam a apresentar uma realidade monótona de 

mediatriz intermediária: 

Gráfico 13 - Quantidade de participantes. 

 
 

Gráfico 14 - Representatividade dos participantes. 
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Gráfico 15 - Qualidade das participações. 

 

 

Gráfico 16 - Empenho dos representantes. 

 

 

Infelizmente, e só foi possível fazer tal constatação neste momento, a formulação das 

questões tendo como opção de resposta um valor mediano/razoável, acaba por induzir os 

informantes confusos, os que não querem comprometer-se em julgar, os que não querem 

comprometer-se em prestar a informação fidedigna ou que a desconhecem e ainda assim 

respondem ao questionário a responder de forma confortavelmente centralizada. E, por outro 

lado, mascara resultados, dando feição de fictos a dados verdadeiros e o contrário. Ainda 

assim, vale avaliá-los até o fim. 

7%

32%

39%

14%

7%

1 - Pouco representativos

2

3

4

5 - Bastante representativos

4%

25%

43%

21%

7%

1 - Muito fracas

2

3

4

5 - Muito boas

4%

14%

43%

32%

7%

Péssimo

Ruim 

Razoável

Bom

Excelente



 

135 

 

O quinto elemento de análise são as estratégias metodológicas, sob o aspecto do 

indicador de metodologia utilizada nos encontros, considerada boa por quase metade dos 

inquiridos: 

 

Gráfico 17 - Metodologias utilizadas nos encontros. 

 

No que tange aos recursos humanos – sexta dimensão – e recursos econômicos e 

logísticos – sétima dimensão – disponibilizados para a concretização do processo, focando a 

participação dos representantes populares, o resultado é próximo ao anterior, sendo 

considerado adequado pelos informantes: 

 

Gráfico 18 - Recursos humanos e materiais disponibilizados. 

 

 

Quanto ao compartilhamento e acessibilidade das informações, destaca-se que devem 

ser considerados não apenas os discursos formais, técnicos e acadêmicos, que a interação das 

informações envolve a troca de experiências, a aceitação da declaração popular, do 

conhecimento geral não metodológico, mas que por sua natureza realística tem muito à 

contribuir, principalmente em se tratando de uso de um bem tão público quanto é o território, 

quiçá o litoral.  

Por isso, essa dimensão está colocada e é absolutamente relevante para um processo 

que se pretende participativo. Entretanto, para que ela se concretize, é necessário que outras 

dimensões sejam consideradas tão relevantes quanto ela: valorização política, garantia 
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normativa, estratégias metodológicas inclusivas, atores responsáveis, acesso ao poder 

decisório, disponibilização de recursos econômicos, financeiros, logísticos e humanos 

condizentes com a demanda, estar guarnecido de educação para a cidadania, para angariar e 

transmitir informações e conhecimentos, além de privilegiar a continuidade e transparência do 

processo. 

Não obstante, a avaliação dos informantes ponderam adequadas as informações 

disponibilizadas, bem como a linguagem como ela foi transmitida.  

 

Gráfico 19 - Disponibilização de informações essenciais à participação 

 

 

Gráfico 20 - Linguagem utilizada nas reuniões. 

 

 

A nona dimensão, busca saber o grau de satisfação com as ações educativas que 

guarneceram as atividades participativas, pendendo para uma avaliação mais negativa.  

 

Gráfico 21 - Articulação de ações educativas com as de participação. 
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Por fim, chega-se à ultima dimensão, que intui avaliar a continuidade do processo e 

foi qualificada como razoável: 

 

Gráfico 22 - Continuidade do processo de participação (mudanças de governos, alterações de 

estratégias). 

 

 

Essa mesma dimensão avaliada aponta para uma maior satisfação dos inquiridos, no 

tocante ao tempo dispensado aos participantes nas sessões: 

 

Gráfico 23 - Tempo disponibilizado aos participantes. 

 

 

Com o interesse de perceber o sentimento geral dos inquiridos, fez-se uma pergunta 

genérica sobre o grau de satisfação pessoal com relação a participação no decorrer do 
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processo de elaboração dos dois instrumentos primeiros, PGZC e ZEEC, para o qual se obteve 

o seguinte resultado: 

 

Gráfico 24 - Grau de satisfação em relação ao processo participativo. 

 
 

Desta feita, os resultados obtidos e expostos nos gráficos acima não chegam a ser 

surpreendentes, uma vez que se deve levar em conta quem foram os atores sociais que deram 

resposta ao instrumento de pesquisa: pouco mais da metade absoluta das respostas foram de 

representantes da Administração Pública, em diferentes esferas de atuação. As respostas 

traduzem certa complacência com o andamento do processo: todas as respostas, sem exceção, 

ficaram entre bom e razoável.  

De certa forma, é compreensível, uma vez que os atores que mesmo não tendo 

atuado diretamente no processo, conhecem as dificuldades enfrentadas pela máquina pública, 

e consideram que deva ser valorizado todo o esforço que possa ter sido empregado nele. É 

cediço os entraves e dificuldades enfrentadas, entretanto, não são justificáveis. Principalmente 

quando se opta por pactuar com um prestador de serviços que, notoriamente entende 

descabida a construção do processo, desde a concepção, com a participação pública. Note-se 

que não passa de uma constatação, relativa à entrevista, e não tem caráter de julgamento, mas 

sim de identificação da corrente metodológica adotada pela Administração Pública para este 

programa específico.  

 

3.3.4 Avaliação da participação da sociedade civil 

 

De forma geral, as conclusões acerca da avaliação do processo de construção de dois 

instrumentos do PEGC-SC, baseado do decálogo de dimensões para a participação da 

sociedade civil, são as seguintes: 
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a) Valorização política: 

 Valorização da política declarada: a política nacional correspondente, o princípio 

democrático do sistema político brasileiro e o enunciado constitucional acerca de 

políticas territoriais garantem a representação da sociedade civil; entretanto a 

normativa que criou o programa estadual e que o regulamentou enunciaram 

inicialmente que não haveria representação social nos comitês, posicionamento que foi 

revisto e retificado, incluindo seis representantes da sociedade civil (três do setor 

empresarial e três do setor laboral).  

 Valorização política efetivamente praticada: executada com reservas, já que o 

empenho na manutenção dos representantes pareceu insuficiente para manter os 

comitês completos e funcionando; além disso, a falta de critérios objetivos para a 

escolha dos representantes municipais obscureceu sobremaneira a legitimidade das 

representações. 

 Valorização da participação consolidada em políticas complementares: não executado, 

com exceção do município de Itajaí, os demais não tem representantes que 

compunham o comitê de bacias hidrográficas, do plano diretor municipal, ou de outras 

políticas públicas. 

 

b) Arcabouço normativo:  

 Grau de clareza do arcabouço normativo acerca da participação: é claro no que diz 

repeito a quem está autorizado a participar enquanto representante da sociedade civil 

nos comitês regionais, mas não esclarece os critérios de definição representativa no 

âmbito dos municípios, bem como não expressa o caráter do colegiado, definido mais 

tarde, na prática e em expediente rotineiro. 

 Grau de cumprimento: a princípio parece não ter havido problemas com o 

cumprimento, em que pese ainda não ter sido findado o processo, tendo em vista que 

os instrumentos ainda não foram submetidos à audiência pública, prevista. 

  

c) Níveis e poderes de decisão: 

 Clareza na definição dos níveis de decisão e respectivo poder: frágil, considerando que 

não esteve claro o poder decisório dos comitês.  

 Grau de partilha do poder de decisão por diferentes atores inicialmente previstos: 

baixo, considerando que inicialmente estavam previstos apenas representantes da 
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Administração Pública e no segundo momento os representantes do Estado ainda 

tiveram garantidos metade dos assentos de representantes. 

 Peso efetivo atribuído às diversas partes interessadas: em primeiro lugar, com a grande 

reserva de assentos aos representantes estatais, a primeira vista estaria garantida a 

supremacia do interesse público, tendo em vista o caráter que deveria ter a 

Administração Pública, entretanto, é notório que esta premissa não é absoluta. Com 

relação às cadeiras restantes, ao ser definidas o total de seis reservadas aos 

representantes da sociedade civil, já previamente limitada à organizada, reduziu ainda 

mais ao segmentá-la em setor empresarial e laboral. Portanto, para esta análise, não se 

considera que a atribuição de importância tenha sido adequada às diversas partes 

interessadas. 

 

d) Atores: 

 Qualidade do levantamento e definição das partes interessadas: pouco relevante. 

Conforme já esclarecido, não se considera legítima a segmentação da sociedade civil 

em dois setores apenas, ainda que categoricamente sejam uma definição importante na 

definição econômica, mas os interesses não parecer poder ser reduzidos à apenas estas 

duas categorias. Esse entendimento corroborado à medida que se leva em conta a falta 

de critério de chamamento de representantes para esses mesmos segmentos, sem que 

de fato representem interesses importantes a cada um dos atores sociais 

atingidos/afetados pela política pública em voga. 

  Legitimidade dos representantes: já vem sendo esclarecido o entendimento de que um 

grupo de seis indivíduos, sem critério claro de escolha e sem o devido respaldo social, 

não pode ser considerado legítimo. 

 Número/proporção de atores envolvidos: a quantidade poderia ser mais significativa, 

inclusive mais agregadora, se conseguisse albergar diferentes setores sociais, 

entretanto, a melhor distribuição das vagas já seria um grande avanço. De outro norte, 

a presença da Administração Pública deveria estar imbuída de caráter orientativo e 

coordenador do processo, não concorrendo em votos com os representantes sociais. 

 

e) Estratégias metodológicas: 

 Definição clara de estratégias de promoção da participação: tanto não há definição 

clara das estratégias de envolvimento, que elas vão se moldando no decorrer do 
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processo, sem ainda que haja sua descrição. Não quer se dizer com isso que as 

estratégias definidas são engessadas e não podem sofrer alterações no decorrer do 

processo, contudo deve haver uma estratégia inicial clara e que sofra alterações na 

medida da necessidade ou de surgimento de opções melhores, mas que ainda assim 

seja deliberada, normatizada e instrumentalizada para que todos os representantes e 

representados possam acompanhar o trabalho que está sendo ou que será 

desenvolvido, não tendo sido esta a situação vivenciada. Não está claro como será 

feito o envolvimento, depois de feito só é narrado superficialmente, não esclarece 

porque um grupo está representado e outro não, além de sequer haver definição clara 

do tipo de sessão que ocorrerá, qual o objetivo dela e qual a estratégia de condução 

será/foi adotada. 

 Grau de implementação das estratégias de participação: as estratégias previstas no 

cronograma, destacadas todas as ressalvas feitas acima, sofreram modificações, 

portanto não forma implementadas na data prevista. Como não houve definição prévia 

acerca de cada etapa, não é possível aferir se foram cumpridas com êxito. 

 Dinâmica aplicada nas sessões: variaram dependo da região, da quantidade de 

representantes participantes e do tipo de sessão, mas reitera-se que por falta de 

definição prévia, não é possível efetuar avaliação mais profunda. 

 

f) Recursos humanos e tempo:  

 Quantidade de recursos humanos capacitados para a promoção da participação: a 

princípio, pelo que se pode verificar por meio dos instrumentos de pesquisa, não 

houve capacitação específica para a promoção da participação ou para mediação dos 

conflitos de interesses surgidos no âmbito das sessões. 

 Qualidade/capacitação dos recursos humanos para a participação: aparentemente não 

houve qualificação específica para esta finalidade. 

 Existência de mediadores independentes do poder público: ao que parece, em apenas 

um encontro contou-se com a presença de um mediador, mas fora designado pela 

coordenação do evento. 

 

g) Recursos econômicos e logísticos: 
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 Previsão expressa de recursos econômicos e logísticos necessários à implementação da 

participação: dos recursos econômicos e alguma coisa de logístico ficou definido no 

edital de licitação que culminou na contratação da empresa de consultoria.  

 Montante de recursos econômicos e logísticos disponibilizados promoveram efetiva 

participação: os recursos econômicos e logísticos não foram insuficientes para a 

participação empregada. Talvez com mais recursos deste tipo fosse possível contar 

com capacitações específicas, profissionais habilitados, maior número de sessões, mas 

ainda assim a participação ficaria comprometida caso não estivessem empenhados 

outras dimensões apontadas nesta seara. 

 Qualidade dos recursos logísticos disponibilizados promoveram uma efetiva 

participação: ratifica-se o que já foi dito no item anterior, que houve disponibilização, 

mas o engessamento pelo contrato licitatório e a falta de uma metodologia específica 

retirou o foco desta competência. 

 

h) Compartilhamento e acessibilidade das informações: 

 Existência de dados necessários à construção dos Instrumentos do PEGC-SC: de 

acordo com diversos pareceres integrantes do ICP-MPF nº 1.33.008.000062/2009-91, 

o diagnóstico, base informativa essencial para a tomada de decisões acerca do 

zoneamento e do plano de gestão, é precário e não guarnece os tomadores de decisão 

dos subsídios necessários à formulação de um convencimento. 

 Relevância e utilidade dos dados existentes: reafirmando a assertiva acima, a base 

informativa era defasada. 

 Acessibilidade aos diversos públicos dos dados existentes: afora a dificuldade 

linguística encontrada no uso de termos técnicos, a acessibilidade fica prejudicada, por 

exemplo, ao usar software fechado/pago. 

 Qualidade do processo de partilha do saber ao longo de todo o processo: dificuldade 

de agregar dados que não sejam tecnicistas, principalmente por falta da participação de 

representantes legítimos. A partilha de dados, quando acontece, limita-se ao 

fornecimento de alguma informação do técnico/Administração Pública ou por quem os 

faça às vezes, mas dificilmente estes atores estão abertos a recepção de dados que não 

sigam os mesmo signos, ou seja, técnicos. 

 

i) Processos educativos associados: 
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 Processos educativos explicitamente previstos de enquadramento de todo processo 

participativo: não há processos educativos previstos para esta etapa do processo. 

 Quantidade, qualidade e abrangência dos processos educativos realmente implantados: 

algumas sessões a empresa contratada prestou-se a explicar o que tinha sido feito, mas 

além disso, explicou o que era o PEGC contextualizando-o, para que os presentes 

pudessem opinar de alguma forma, mas mesmo esta iniciativa passou muito longe do 

que se esperaria de uma orientação para a participação.  

 

j) Continuidade, tempo e transparência da participação: 

 Grau de continuidade da dinâmica de participação: ainda que não considerados 

legítimos, os participantes foram substituídos por um motivo ou por outro, o que 

dificultou ainda mais o andamento do processo. 

 Peso efetivo do processo participativo nas decisões finais: houve algumas 

considerações que foram adotadas, mas as que não foram, sequer estão motivadas ou 

justificadas, o que leva a crer que a importância da participação não era mais do que 

pró-forma. 

 Grau de transparência na prestação de contas sobre o processo participativo: conforme 

já citado, sequer houve indicação das motivações para os indeferimentos das 

contribuições dos participantes. Quanto aos gastos, os dados não foram alcançados. 

 Tempo disponibilizado para efetiva participação: para um processo tão complexo, um 

ano, por mais que tenha sido prorrogado, é certamente inadequado para iniciar e 

concluir o diagnóstico socioambiental, o zoneamento e o plano de gestão. Quanto ao 

tempo disponibilizado nas sessões, não há dados suficientes para tal conclusão, mas 

em função da falta de determinação metodológica, a tendência é que se estendam os 

encontros e pouca decisão seja tomada, ou o que quer se que se proponha como 

objetivo. 

 

Desta feita, parte-se agora para as contribuições que se pretende oferecer que, ainda 

que passíveis de discussão, alteração e melhoria, almejam proporcionar reflexões sobre o 

assunto. 
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3.4 CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL  

 

Conforme já foi dito, o intuito aqui é levantar alguns pontos de reflexão. Não se 

pretende esgotar o assunto ou oferecer a solução para os problemas que envolvem a 

participação popular. Tão somente, se almeja que essa discussão ganhe algum relevo e passe a 

ser pauta mais frequente das discussões que envolvem políticas públicas. 

Por certo, a Administração Pública enfrenta grandes dificuldades para inovar e 

incorporar novas rotinas de trabalho, seja em virtude da comodidade dos seus servidores, seja 

pelo engessamento que foi aferido a ela a fim de evitar o desvio do atendimento aos interesses 

públicos e coletivos, por desinteresse daqueles que já desviaram o seu fim, ou pela simples 

inércia corporativa. Mas esta nãoé uma prerrogativa só dela. 

Uma das grandes dificuldades que pode ser encontrada na implantação e garantia da 

participação popular, é a vontade. A vontade política dos gestores públicos que, por qualquer 

motivo supracitado ou outros, deixa de oportunizar, promover ou oferecer proposta 

metodológica para que a população, por meio de seus representantes escolhidos 

especificamente para uma finalidade, ou diretamente possam se fazer presentes nas tomadas 

de decisão. É a vontade também da população em se fazer presente, em discutir as decisões 

que estão sendo adotadas, em abdicar de um período do seu tempo da sua privacidade para 

dedicá-lo à coletividade, à defesa do interesse público. E que o interesse defendido seja 

mesmo o público e não apenas mais uma representação de interesses individuais ou de um 

grupo específico. Não se pretende com isso que as pessoas se desnudem das suas necessidades 

particulares ou lutem por algo que não lhes traga qualquer benefício direto ou indireto, mas 

que saibam ponderar as razões da reivindicação e que possam mediá-las a medida que outras 

necessidades sejam mais emergentes ou simplesmente por serem pré-requisito uma para a 

outra. 

A vontade política engloba não só a monção do agir, mas de fazê-lo motivadamente, 

de forma planejada, organizada, transparente, integrada com outras ações e ser colocada em 

prática, concretamente. Entende-se que deve ser garantida a valorização destes instrumentos e 

a permanente melhoria da sua efetividade.  

O arcabouço normativo pode colaborar nesta garantia, entretanto, a vontade de 

ambas as partes, sociedade civil e Estado, no sentido de fazer com que realmente aconteça a 

interação e a garantia de interesses coletivos e difusos. As normas devem ser o máximo 

elucidativas possível, buscando não deixar brechas que possibilitem burlas ou interpretações 
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dúbias, além do mais, é imprescindível que ela seja exequível, com eficácia e efetividade 

garantidas. 

No tocante aos níveis e poderes de decisão, é importante que se garanta a clareza na 

definição da partilha de poderes e seja equânime na divisão dos poderes. Essa divisão não é 

necessariamente ―paritária‖ de acordo com a anunciada no programa estadual de 

gerenciamento costeiro, no qual a administração tendo metade dos assentos, completando a 

outra metade ao seu bel prazer, sem critério específico. Tal situação, ainda que separado em 

dois entes federativos, dá total controle e poder à Administração Pública, principalmente se 

houver harmonia partidária entre os gestores. 

Considera-se importante o repasse de poder ao representante da sociedade, que 

proporcione o empoderamento dos diversos grupos sociais, e mais ainda, dos atores sociais 

individualmente. 

Desta feita, faz-se imprescindível um levantamento criterioso e abrangente dos atores 

sociais, previamente ao início dos trabalhos, para viabilizar a manifestação dos mais diversos 

interesses e proporcionar o empoderamento destes atores sociais. Na etapa posterior, na 

definição metodológica ou estratégica a ser aplicada, a garantia da legitimidade dos 

representantes destes atores sociais é imprescindível ao sucesso do envolvimento social, caso 

contrário, os interesses representados poderão ser distorcidos aos que preliminarmente foram 

definidos na base. A quantidade de representantes, bem como a proporção das representações 

da sociedade civil e Administração Pública, deve ser estudada e até discutida, devendo 

compor a estratégia de participação. Ademais, é importante que a estrutura metodológica 

abarque todo o processo, em todas as fases e esferas decisórias. 

Outrossim, a busca por uma definição clara da estratégia de promoção e 

envolvimento dos atores sociais na participação de tomada de decisões em políticas públicas, 

em especial, nesta de planejamento e gestão do território costeiro. Deve-se, ainda, primar pela 

efetiva implementação da estratégia definida e, na necessidade de alteração, que seja feita de 

forma aberta e transparente, além de motivar a ação. A metodologia deve prever, igualmente, 

sobre os encontros e quantidade de sessões, as pautas prévias, o tipo, os atores que deverão 

estar presentes, com cronograma antecipado, atas, lista e presentes, local e forma de 

divulgação destes e de outros dados, mantendo o processo da forma mais cristalina e acessível 

aos representantes e representados. Considera-se interessante e profundamente válido que essa 

estratégia seja passada pelo crivo do grupo de representantes, estabelecendo um acordo de 

convivência. 
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No tocante aos recursos humanos, é notório que há a necessidade de promoção da 

capacitação dos gestores públicos que vão coordenar o processo de construção da política 

pública, tornando-os aptos a promover a participação e envolver os atores sociais, com 

habilidade de colaborar na mediação das sessões e mesmo dos conflitos de interesses. Além 

disso, sugere-se o acompanhamento do processo por profissionais habilitados para trabalhar a 

mediação, desvinculados do corpo estrutural da Administração Pública. 

Não obstante, o tempo a ser disponibilizado aos representantes nas sessões, o tempo 

total das sessões, bem como o lapso temporal previsto para a conclusão da fase de construção 

da política pública devem ser acordados, previamente, entre os participantes, como um pacto 

de convivência, ou mesmo ser definido na metodologia, devidamente motivada, buscando 

sempre a garantia do efetivo cumprimento do acordo. 

Sugere-se que o projeto, contendo metodologia, estratégias, levantamento de 

interesses e atores sociais, diretrizes jurídicas e políticas, detalhando a forma de participação, 

bem como o tempo e recursos humanos capacitados disponibilizados para a atividade, deve 

conter, igualmente, o montante financeiro orçado e efetivamente dispensado ao cumprimento 

das atividades, assim como a logística necessária a execução do programa. 

No tocante ao acesso às informações, a gama legislativa pertinente já se encarregou 

de assegurar formalmente, em que pese ainda existirem diversos entraves para a concreta 

execução desta garantia. Contudo, o que merece ainda maior relevo, é a aceitação da troca e 

partilha de saberes, entre atores sociais, atores sociais e Administração, e dentro da própria 

Administração, compartilhando, integrando e aperfeiçoando a ação. Deve-se garantir que haja 

bancos de dados interativos, dinâmicos e atualizáveis, com dados confiáveis e fidedignos, 

úteis e suficientes para subsidiar as tomadas de decisões que dele se valerão. 

É imprescindível, também, que essa política englobe programas educacionais e que 

possa se valer de programas já executados, intercambiando experiências e metodologias para 

a sensibilização e promoção educativa da participação. O programa deve prever atividades 

específicas e garantir a sua execução, a fim de validar como estratégia utilizada. 

Por fim, preza-se pela continuidade e transparência do processo como um todo, 

mantendo a dinâmica participativa como estratégia permanente do programa, com a 

possibilidade de ser aplicada ainda em fase preliminar ao processo de construção da política 

propriamente dita. Quer-se zelar igualmente pela manutenção do peso efetivo aos 

representantes que participam do processo, até as decisões finais adotadas, bem como 

prestação de contas de como a participação de fato aconteceu, proporcionando transparência 

ao processo. 
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Estes são, em sede de contribuição, os apontamentos que cabiam serem feitos a partir 

do estudo, consoante ao que foi definido no decálogo de dimensões da participação. Reitera-

se que não se pretende ser exaustivo ou paradigmático, apenas se intui contribuir com as 

discussões acerca do assunto, sensibilizando o máximo todos os atores envolvidos sobre a 

importância da participação, ainda que representativa. 

 

Ademais, o questionário aplicado inquiriu os informantes sobre o que 

poderia/deveria ser feito para melhorar o processo de participação no ZEEC do PEGC-SC, 

grande parte dos inquiridos optaram por fazer alguma sugestão, principalmente no que diz 

respeito à divulgação do Programa, para que houvesse maior participação, ainda que de forma 

indireta, da sociedade. Ainda seguindo a proposta de decálogo para avaliação da participação, 

as sugestões dos inquiridos foram enquadradas às dimensões, proporcionando o seguinte 

resultado: 

 

Gráfico 25 - Enquadramento das propostas às dimensões. 

 
 

De acordo com o exposto, não é tanto defasada o investimento financeiro no 

processo, quanto é defasada a estratégia metodológica utilizada. Mais ainda, nota-se que há 

uma demanda de continuidade do processo e valorização política significativa, além da 

valorização dos atores, recursos humanos e tempo. 

 

A dificuldade sistêmica enfrentada pelo Brasil é, ainda, resquícios do atropelo 

histórico do sistema econômico atrelado ao sistema político, que passa pela evolução dos três 

tipos de Estado (liberal, social e democrático), tendo se autodeclarado democrático, 

Valorização política

Arcabouço normativo

Níveis e poderes de decisão

Atores (partes interessadas)

Estratégias metodológicas

Recursos humanos capacitados e tempo

Recursos econômicos e logísticos

Compartilhamento e acessibilidade das informações

Processos educativos associados

Continuidade, peso e transparência da participação



 

148 

 

paralelamente, a apropriação do sistema econômico pautado no capital, mas permanente em 

suas dualidades. 

 

 



    
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao recorrer à categoria de Formação Socioespacial, foi possível caracterizar a 

evolução do território litorâneo catarinense, explanando acerca da chegada e colonização 

portuguesa, identificando o caminho espacialmente percorrido, principalmente no território 

catarinense, sem deixar de identificar as influências no entorno, bem como as dualidades 

coexistentes dos modos de produção e as consequências sociais decorrentes. Houve a 

necessidade de abordar o processo que envolveu a preocupação com a planificação que 

acostasse o uso e ocupação do solo, especificamente na região costeira, que concorre 

temporalmente com o processo nacional de valorização da necessidade de implementação de 

políticas públicas específicas para a zona litorânea. 

 

A seguir, na definição conceitual do emprego dos termos planejamento e gestão, foi 

considerado que eles não se confundem, ainda que o emprego das expressões muitas vezes se 

dê sem critério. Ademais, buscou-se clarificar ―o que é‖ e ―qual é‖ o sentido de utilizar a 

expressão gerenciamento costeiro, apresentando uma abordagem comparativa entre a 

experiência brasileira e algumas outras de países componentes da Rede Iberoamericana de 

Manejo Costeiro Integra – IBERMAR, para obter um parâmetro de visão acerca do 

envolvimento popular em processos análogos, em países correlatos. O que se depreende de 

significativo dessa troca de experiências é que a dificuldade de transformar a atividade de 

planejamento e de gerenciamento em uma ação efetivamente democratizada não é exclusiva 

do Brasil nem, tão somente, de Estados na situação de enquadramento econômico ―em 

desenvolvimento‖. Se constatou que essa celeuma é ainda uma incógnita para a maior parte 

das nações pesquisadas, com maior ou menor envolvimento na dualidade dos modos de 

produção de capital.  

Como não poderia deixar de ser, a descrição do processo de construção da política 

brasileira de gerenciamento costeiro tomou maior tempo, tendo sido possível descrever alguns 

andamentos ao passo que se identificou fragilidades e potencialidades da metodologia e 

procedimentos empregados. Por fim, a conclusão é que há diversas melhorias pelas quais o 

investimento federal na área mereça passar, nomeadamente no que tange ao envolvimento da 

sociedade civil na atividade. A sobreposição de competências executivas e legislativas, muito 

embora muitas delas sejam delegadas sempre ao ente federativo de maior escala, dificulta a 

gestão da zona costeira, principalmente na transparência do processo, o que faz com que a 

participação passe a ser discurso que deixou de ser implementado. 
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Outrossim, fez-se referência a origem da necessidade da participação, enquanto 

envolvimento da sociedade no Estado, que remonta à própria criação do Estado como se 

concebe atualmente. Numa breve retomada do processo brasileiro relacionado a democracia, 

se identificou a base paradigmática incutida na nação, de estabelecimento de regime 

representativo, que permite uma lacônica abordagem acerca de potenciais de autonomia social 

no poder de decisão, até mesmo com experiências modelares no país. Não obstante, foram 

trazidos alguns pensadores acerca da questão do envolvimento da sociedade civil em 

processos políticos, que apontam formas de análise e classificação de experiências. Nesse 

momento foi igualmente apresentada a lista de dimensões para a sistematização da avaliação 

da participação popular em planejamentos territoriais e urbanos, proposta que foi basilar no 

desenvolvimento das análises dos dados recolhidos. Cuidou-se, ainda, de identificar a 

viabilidade de acesso à participação por parte da sociedade civil disposta na gama legislativa 

federal que envolve o programa de gerenciamento costeiro federal, bem como de fazer uma 

abreviada ponderação sobre atores sociais, que culminou na conclusão, diante de todo o 

exposto, que a falta de definição metodológica é um impasse bastante significativo para a 

inclusão da sociedade nas discussões que abarcam a tomada de decisões sobre a destinação do 

seu território. 

 

Para efetivar a pesquisa, foi lançada mão de métodos mistos, ou multimodal, de 

recolhimento e tratamento dos dados, conciliando algumas rupturas decorrentes das disputas 

históricas de abordagens qualitativas e quantitativas, após uma concisa declaração sobre o 

entendimento do debate que envolve essas estratégias. Também foi necessário defender a 

natureza do desenho da pesquisa, classificando-a, finalmente, como pesquisa descritiva e 

avaliativa, pela sua própria natureza. E, em razão de terem sido utilizadas técnicas de 

diferentes tipos de abordagens e com características de respostas próprias, se explicou e 

justificou cada um dos instrumentos adotados para cada objetivo a ser atingido, além de 

esclarecer as técnicas de análise e interpretação dos dados. Nessa etapa, foi esclarecido, mais 

uma vez que a base de suporte para a análise e interpretação dos dados, em virtude da adoção 

de método multimodal, seria a triangulação dos dados obtidos, seguindo o quadro de 

dimensões acerca da participação da sociedade civil. 

 

Com relação aos resultados obtidos na identificação da concepção da participação da 

sociedade civil no processo de construção dos dois instrumentos focados do Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina, foi possível observar a precariedade das 
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normativas que deveriam garantir o acesso da população à tomada de decisões, tendo em vista 

que as disposições são evasiva, pouco instrumentadas e com dificuldade de determinação do 

âmbito competente pelo provimento deste tipo de política, em razão das sobreposições que 

envolvem os posicionamentos jurídicos, muito mais no sentido de abster-se de promover ou 

de instrumentalizar, incumbindo outro ente ou órgão. Notou-se, igualmente, que não é um 

problema localizado em Santa Catarina, que decorra de alguma especificidade da sua 

formação socioespacial, mas é sim uma dificuldade com extensão nacional e até internacional, 

conforme se depreende do estudo comparado apresentado na secção competente.  

Após alguma análise documental e normativa, também se concluiu que a 

participação não é prioridade em grande parte dos programas, ao contrário, cumpre papel 

coadjuvante, sendo mais um pré-requisito, muitas vezes tido como inoportuno, para o 

lançamento de uma política ou programa. Em alguns dos programas abordados, sequer houve 

previsão do acesso à participação social, enquanto que outros se limitam a agregar como 

membros participantes, instituições ou atores que contribuam materialmente para a elaboração 

do plano, que não seja discutindo, mas oferecendo produtos ou recursos. Há, ainda, outra 

consideração importante decorrente da análise documental, que paira sobre a definição da 

divisão de poder de decisão nos colegiados, no que toca à definição dos atores/grupos sociais 

a serem representados: a) é imotivada, uma vez que não esclarece por quais motivos definiu 

como grupos sociais que merecem representação os setores laboral e empresarial, enquanto 

divisão do que foi considerado como sociedade civil, principalmente em momento de 

dualidades de modo de produção tão latentes e complexas como as atuais; b) é também 

arbitrária, uma vez que não define critérios, por isso mesmo tornam obscura a eleição dos 

representantes a serem designados para ocupação da cadeira de representante, cuja 

responsabilidade de indicação foi incumbida ao município.  

 

Consoante o segundo objetivo, que dispunha sobre a necessidade de averiguação da 

implantação, ante a concepção disponível, se identificou que os trabalhos sobre o 

gerenciamento costeiro em Santa Catarina foram pioneiros dentro do Brasil, e ainda assim 

sofreram graves desvios, em razão da falta de continuidade do processo, da motivação de ação 

dos governantes, da precariedade normativa, que não avançou muito com o tempo, ao 

contrário; falta de definição de estratégias metodológicas, critério de apontamento dos 

grupos/atores sociais a serem representados; dificuldades crescentes no tocante a recursos 

humanos, logísticos, financeiros e de tempo. A análise dos produtos entregues pela empresa 

contratada salientaram essas conclusões acerca do processo catarinense e ainda evidenciaram 
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outros problemas, como a falta de pessoal qualificado para condução das sessões, o própria 

dinâmica de trabalho, partindo de um produto pronto submetido à consulta (já que os 

colegiados contaram com caráter meramente consultivo) para fins de retificações superficiais, 

sem que tenha sido oportunizada a discussão acerca das diretrizes basilares para um programa 

com a vultuosidade, interdisciplinariedade e intersetorialidade que o envolve. Reitera-se o 

caráter de cumprimento de requisito à implantação do programa, por meio de uma legitimação 

fantasiosa. Ademais, é evidente a falta de transparência do processo como um todo, muito em 

virtude de não haver regulamentação clara e específica sobre os procedimentos a serem 

adotados. 

O processo catarinense de criação do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro – 

PEGC sofreu segmentações e adotou como estratégia de ação para implantação que se 

considera infrutífera e até equivocada. A decisão de viabilizar o zoneamento como o primeiro 

instrumento a ser construído, da forma como aconteceu com pouco respaldo social, gera 

conflitos inúmeros, consoante às disposições nos planos diretores municipais, mas 

principalmente por não haver diretrizes norteadoras, enquanto política de estado, delineada 

com a devida oitiva da sociedade civil. Se há um zoneamento construído, os demais 

instrumentos, principalmente o plano de gestão, seguirá o mesmo caminho enviesado do 

primeiro.  

Não obstante, considera-se equivocada a priorização do zoneamento ecológico 

econômico da região, em detrimento de outros instrumentos com caráter subsidiário para as 

tomadas de decisões. Mais do que isso, tem-se o entendimento que faltou o delineamento de 

diretrizes enquanto política pública, imprescindível a todo andamento do processo. É 

principalmente pela falta dessa medida que todo o processo perde a transparência, perdendo 

também a legitimidade, uma vez que não foi oportunizada a manifestação da vontade da 

sociedade catarinense sobre o que ela deseja, almeja e pretende para a sua zona costeira. 

Outro mote a ser levantado é acerca da terceirização do serviço: tal medida obscureceu ainda 

mais quem seria responsável pela promoção da participação da sociedade civil, tendo em vista 

que o edital previu uma quantidade de sessões públicas bastante reduzidas e que, ainda que 

tenham sido alargadas por motivos diversos, faltou todo o suporte para a promoção de efetiva 

e legítima participação. Destaca-se que acerca dos instrumentos de geoprocessamento 

utilizados pela empresa consultora (alguns deles em decorrência da determinação prévia pela 

contratante), a escolha do instrumento para o desenho de zoneamento por meio de 

geoprocessamento que não envolva um Sistema de Informação Geográfica Participativo – 

SIG-p, evidencia o escopo do projeto. Ademais, a adoção de um programa de 
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geoprocessamento privado/fechado, ao invés da adoção de software aberto, dificulta a 

utilização dos dados em escalas locais, por exemplo, é outro indício da falta de articulação e 

acesso à integração e compatibilização das políticas públicas temáticas ou de diferentes entes 

federativos. 

 

O terceiro objetivo ansiava pela avaliação da metodologia de envolvimento da 

sociedade civil no processo, entretanto, ante as informações recebidas por meio das 

entrevistas, encontrou-se um panorama geral do processo. Tanto das entrevistas realizadas 

com os técnicos da Pasta responsável pelo programa, quanto com os técnicos vinculados à 

empresa contratada, se depreendeu vulnerabilidades e potencialidades, mas no geral a 

avaliação feita por todos é que houve esforços por parte dos executores, mas dentro do limite 

do possível. A decisão de fazer o programa foi tomada em gabinete, por motivações 

enviezadas (liberação de licenças), no melhor estilo top-down, que não coube a técnico 

nenhum opinar, quiçá a sociedade civil, alheia a tudo. No entanto, os planos são meras 

expectativas, que só se concretizam com a efetiva execução. O que acontece notadamente é 

que os planos são feitos longe da realidade e sem considerá-la, verdadeiramente. 

De seu turno, ao Ministério Público Federal que investigou o processo, também 

merece ressalvas, uma vez que limitou-se a fiscalizar a execução do contrato, discutindo na 

maior parte do processo a idoneidade e fidedignidade do diagnóstico socioambiental, saliente-

se que se considera de absoluta importância, mas sem que tenha atingido o cerne da questão, 

qual seja a definição clara dos objetivos, diretrizes e princípios basilares do programa, que 

intervirá justamente na área mais guarnecida de cuidados pela Constituição Federal, e onde é 

o limite de atuação de sua competência. Por fim, o questionário: em que pese ter enfrentando 

dificuldades com a amostra, corrobora as conclusões enumeradas até agora.  

A avaliação, propriamente dita, é relacionada ao sistema de dimensões e indicadores 

e aponta para a fragilidade da valorização política por inexistir e não serem cumpridas as 

orientações existentes acerca da participação, assim como da dimensão normativa; assinala a 

falta de definição e divisão dos níveis de poderes; baliza a legitimidade e transparência na 

definição dos atores e grupos sociais a serem representados, além do critério de escolha dos 

seus representantes; marca a falta de definição estratégica e metodológica para a condução e 

abordagem dos trabalhos; levanta a deficiência com recursos humanos, principalmente 

capacitados para lidar com a questão da participação e com a gestão de conflitos, compartilhar 

e dar acesso às informações, além da dificuldade para angariar e destinar recursos financeiros 

e logísticos especificamente para esta finalidade de promoção da participação, que possam 
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promover ações educativas paralelas ao processo; assevera ainda que há grandes dificuldades 

com relação à continuidade, transparência e tempo. 

A construção do quadro de dimensões e indicadores, com méritos para o orientador 

desta pesquisa, pretende que sejam estes elementos, no mínimo, as necessidades a serem 

observadas no envolvimento dos atores sociais, servindo de base à construção de 

metodologias que tenham como finalidade a participação da sociedade civil. O referido 

quadro sinóptico tem a construção baseada no decálogo proposto para a gestão integrada da 

área costeira (Munõz, 2008), no tocante ao paradigma das dimensões, mas voltado ao objetivo 

que é a viabilização da participação da sociedade civil na tomada de decisões. 

Por outro lado, segundo a classificação ventilada por Arnstein (2002, p. 05), ante as 

informações coletadas em comparação com os elementos de sua pirâmide evolutiva, ousa-se 

apontar para o primeiro, atingindo no máximo o segundo patamar de participação cidadã, 

enquanto ―não participação‖ e ―níveis de concessão mínima de poder‖, atingindo talvez o 

ipatamar 3 ou 4 em algumas situações específicas. 

Tabela 9 – Oito degraus da escada da participação cidadã. 

Patamares de participação cidadã  

8 Controle cidadão Níveis de poder cidadão 

7 Delegação de Poder 

6 Parceria 

5 Pacificação Níveis de concessão mínima de poder 

4 Consulta 

3 Informação 

2 Terapia Não-participação 

1 Manipulação 

Fonte: Arnstein (2002, p. 5) 

 

Como contribuição, atendendo o quarto e último objetivo específico, considera-se 

pertinente a adoção de medidas que deem cumprimento às dimensões e indicadores 

apontados, como sugestão de aprimoramento de processos que se pretendam participativos. 

Não obstante, concluiu-se que a vontade dos governantes é fundamental para que o 

processo aconteça de forma adequada e fidedigna aos pressupostos democráticos. Agora, é 

necessário, também, que ele se ocupe em incorporar às diretrizes governamentais e estatais à 

demanda da participação, buscando valorizar as políticas e iniciativas estabelecidas nesse 

sentido. Falta aos governantes e aos demais gestores públicos conceber e aceitar que a 

participação da sociedade civil é inerente a esse tipo de processo, conditio sine qua non para a 

legitimidade e efetividade da mesma. 
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Portanto, entende-se ser imprescindível o enfrentamento da questão da participação 

da sociedade civil na definição de políticas públicas, buscando subsidiar a construção de 

metodologias que proporcionem um envolvimento maior da comunidade afetada, 

instrumentalizando com estratégias de abordagens e ações a Administração Pública. Parece 

ser esse o papel das instituições de ensino: realizar estudos e pesquisas que visem contribuir 

para o desenvolvimento das sociedades. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Roteiro de entrevista e CD-ROM com gravações 

 

 

Roteiro para entrevista:  

 

Apresentação: Eu sou Mexiana Zabott Adriano, aluna do MPPT da UDESC e o meu 

projeto de pesquisa intitula-se Participação popular na elaboração do ZEEC do PEGC-

SC. 

Gostaria de lhe pedir que, por favor, fizesse uma curta apresentação sua. 
 

Parte I 
 

Como sabe, o processo de elaboração do PEGC-SC iniciou-se por volta de 1987, há cerca de 

25 anos, e ainda está em curso. 

 

- Como avaliaria toda essa demora? (causa, consequências e principais falhas). 

- Como avalia a importância da participação da população (sociedade civil) no processo? 

- Como avalia a participação popular no processo? 

  

 Coordenadores 
 - Em que período você foi coordenador? 

 - O que havia sido feito até então? 

 - O que foi feito durante a sua coordenação? 

 - O que aconteceu depois? 

 - Quais as dificuldades de elaborar proposta de ZEEC? 

 - Quais as dificuldades de implementar a participação popular? 

 

Parte II 
 

O processo de elaboração do PEGC-SC pode ser considerado em dois momentos: anterior e 

posterior a criação da legislação que orientou e regulamentou o fomento desta política. 

 

- Qual a motivação para o aceleramento do processo no segundo momento, no seu 

entendimento? 

 

- Como você avalia a participação popular no processo do ZEEC? 

 - sabe como foi planejada? 

 - foi bem implementada? 

- pontos fortes? 

- pontos fracos? 

 

- Como acha que deveria ter sido (sugestões)? 

 

- Por terem atuado como equipe técnica na elaboração do ZEEC, gostaria de saber o que 

acrescentariam: 

 - na elaboração e organização da proposta do ZEEC; 
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 - na sistematização e implementação da participação popular. 

  

- Qual a sua opinião: as áreas (delimitações) dos ZEEC deveriam nascer de uma necessidade 

da comunidade ou deve ser estabelecida pela equipe técnica em razão da sua especificidade? 

 

Comentários adicionais? 
 

         Obrigada. 

 

 

CD-ROM – Entrevistas: 
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Anexo 2 – Questionário aplicado 
 

Identificação do questionário no formato aparente ao informante: 
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Anexo 3 – Questionário aplicado 
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