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RESUMO 

 
A necessidade de soluções alternativas frente às questões de planejamento urbano cada vez 
mais exige a participação da sociedade nessa nova demanda. O poder público precisa estar 
preparado não apenas para processos participativos, mas para procedimentos que vão além da 
captação de dados e informações convertendo-os em ações quem exigem resultados eficientes 
e sustentáveis. Essa realidade indesejável nos municípios mal administrados, diante da falta 
de planejamento, obriga ao gestor um novo perfil capaz de aplicar na essência do 
desenvolvimento local, o conhecimento produzido na sociedade. O presente estudo incita 
objetivamente analisar o processo de gestão do conhecimento comunitário na elaboração do 
planejamento urbano sustentável, através de estudo de caso do município de Blumenau/SC. 
Para alcançar o objetivo proposto, utilizou-se uma abordagem qualitativa de natureza 
exploratória, por meio de dados secundários e entrevistas com gestores públicos e a 
comunidade. Nesse contexto, se identificou as evidências utilizadas para captação do 
conhecimento comunitário, bem como se verificou como ocorre a participação popular e da 
sociedade civil organizada na constituição do planejamento urbano participativo na 
elaboração do Programa Blumenau 2050. Além disso, descrevem-se as mudanças estratégicas 
ocorridas na administração Pública no Município de Blumenau adequando o conhecimento 
comunitário ao conceito de sustentabilidade. A pesquisa aponta uma especial atenção não 
apenas na gestão participativa, mas na adequação do conhecimento produzido em um 
ambiente especificamente estimulador, sob o enfoque da gestão do conhecimento 
comunitário. Apesar de reconhecido por seu modelo, ao processo aplicado em Blumenau 
recomenda-se uma ampliação na forma de discussão do projeto e sua capacidade de 
incorporar novas propostas. Os resultados demonstraram ainda, que a política gerencial 
adotada, concedeu um potencial econômico diferenciado, necessário na implantação de 
mudanças e consequentemente um novo planejamento urbano. E por fim, esta pesquisa 
possibilitou perceber como a gestão do conhecimento pode influenciar o ordenamento de um 
município, de modo a contribuir para o seu planejamento sustentável. 
 
Palavras-Chave: Gestão do Conhecimento, Conhecimento Comunitário; Planejamento 
Urbano, Sustentabilidade. 
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ABSTRACT  

 
The need for alternative solutions to resolve urban planning problems increasingly requires 
the involvement of society, and the public authorities must be prepared not only to engage in 
participatory processes, but also to carry out procedures that go beyond gathering data and 
information, converting them into actions that demand efficient and sustainable results. With 
the lack of planning in poorly-managed cities, this undesirable reality forces the 
administration to assume a new profile, capable of applying the knowledge produced in 
society as the key to sustainable local development. This study objectively analyzes the 
process of managing community knowledge, for the development of sustainable urban 
planning, through a case study of the city of Blumenau, in the Brazilian state of Santa 
Catarina. To achieve the proposed objective, a qualitative exploratory approach was used, 
with collection of secondary data, and interviews with public managers and members of the 
community. The evidence used to capture community knowledge was identified, as well as 
verifying how public participation and that of organized civil society occurred in the 
establishment of participatory urban planning, through the creation of the Programa 
Blumenau 2050. The strategic changes that have occurred in the public administration of the 
city of Blumenau are described, adapting community knowledge to the concept of 
sustainability.  The research reveals special attention not only to participatory administration, 
but also to the adaptation of the knowledge produced in a specifically stimulating 
environment, under the focus of management of community knowledge. Although recognized 
in the model, a widening of the process applied to Blumenau is recommended, in the form of 
discussion of the project and its ability to incorporate new proposals. The results showed that 
the administrative policies adopted brought new economic potential, which is necessary in the 
implementation of changes and consequently, a new urban planning. Finally, this research 
furthered understanding of how knowledge management can influence the planning of a city 
in order to contribute to its sustainable planning 
 
Keywords: Knowledge management, Community knowledge, Urban planning, 
Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história, a busca do desenvolvimento urbano, justificada no 

crescimento econômico nos Municípios, desencadeou processos de expansão desordenados, 

gerando situações indesejáveis, como ausência de saneamento básico, transporte, lazer, 

habitação, saúde, segurança, além do esgotamento dos recursos naturais. Atualmente, o novo 

conceito de desenvolvimento local determina que o seu foco esteja voltado para o 

planejamento urbano sustentável, exigindo-se do gestor público ações nesse sentido. Para 

Barbieri (1996), o desenvolvimento como ato de crescer, progredir, não pode ser 

compreendido basicamente como crescimento ilimitado, uma vez que os ecossistemas 

possuem seus limites para fortalecer e renovar a energia necessária a esse crescimento. 

Destaca-se com base na Agenda 21 brasileira, que os processos de gestão do 

espaço urbano com vistas à sustentabilidade das cidades, precisa incorporar à organização da 

sociedade a promoção das liberdades públicas, como diretrizes de uma gestão democrática no 

processo de planejamento, para prevenção e superação dos impasses socioambientais (SÁ; 

MAKIUCHI, 2003). 

Segundo Sá e Makiuchi (2003), o ordenamento urbano exige uma íntima relação 

entre sustentabilidade das cidades e a existência de um planejamento descentralizado que 

fortaleça os espaços de negociação dos conflitos e os anseios dos interesses comunitários. 

Na criação de um planejamento urbano voltado para o desenvolvimento 

sustentável1, a exigência da validação de projetos pela comunidade em ambientes de 

negociação passa a ser um elemento fundamental na constatação de deficiências e resultados 

das ações públicas. O maior desafio é perceber no gestor local a capacidade de condensar o 

conhecimento comunitário em planejamentos alternativos voltados para o bem estar local. 

Nesse sentido, gerenciar instrumentos de captação e acesso à informação é essencial na 

concretização do desenvolvimento urbano.  

Fernandes e Sampaio (2006) salientam que para transformar a sociedade local em 

uma terceira esfera de poder, torna-se necessária a aplicação de estratégias alternativas de 

desenvolvimento, baseadas em critérios de racionalidade social, com fundamento na 

participação das pessoas afetadas pela atual situação, por intermédio do planejamento e gestão 

                                                 
1Para esta pesquisa o conceito de desenvolvimento sustentável adquire uma dimensão política: criação de 
mecanismos que aperfeiçoam a participação da sociedade nas tomadas de decisões,  admitindo e  respeitando os 
direitos de todos, evoluído sobre as práticas e políticas de exclusão e permitindo o desenvolvimento da cidadania 
ativa (SACHS, 1997).  
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sustentável e na potencialização dos saberes locais, buscando a externalização da dimensão 

tácita do conhecimento e sua interação com o meio.  

Portanto, todo planejamento urbano eficiente compreende a necessidade da 

inclusão dos cidadãos no processo e, para tanto, terá que ser participativo e político, caso 

contrário o planejamento será formado por sistema ineficaz e dispendioso (SACHS, 1986). 

As ações estratégicas locais sejam elas fóruns, audiências públicas, reuniões, 

assembléias, seminários, podem ser elaboradas por meio de metodologias de planejamento e 

gestão participativa, destacando, além do seu componente democrático, a superação da visão 

tecnicista-conceitual de especialistas, incorporando à visão comunitária e empírica de quem 

vive na localidade. Isto é, deseja-se oferecer condições às comunidades para que possam 

formular claramente seus problemas e, ao mesmo tempo, resolvê-los (FERNANDES; 

SAMPAIO, 2006).   

Segundo Frey (2001), a sustentabilidade, baseada no campo do desenvolvimento 

participativo, necessita de pesquisas que aperfeiçoem a dimensão político-democrática, no 

intuito de estimular a criação de novos instrumentos institucionais e novos regimes de 

gerência, eficientes na solução dos problemas urbanos dos municípios.   

Nas palavras de Cavalcante e Ferraro Júnior (2002), a construção do ordenamento 

urbano tem no planejamento participativo o caminho estratégico político adequado que 

contribui no aperfeiçoamento da simples técnica de planejamento. Um planejamento 

estratégico é de caráter participativo quando a população não somente é consultada, mas 

delibera sobre os assuntos de seu interesse (ROSSETO, ROSSETO, ORTH, 2006).  

Segundo Kalling (2003) a gestão do conhecimento se assemelha à situação da 

estratégia em relação aos estudos das ciências sociais. Conforme o autor, a gestão do 

conhecimento é um recurso com muita propriedade, no entanto, a relação causal entre ela e o 

desempenho da organização ainda requer mais estudos científicos. Na atualidade, há um 

impacto causado pela acentuada evolução da tecnologia da informação na sociedade, bem 

como as modificações resultantes de um modelo econômico que condiciona uma 

competitividade intensa, causando significativas necessidades de mudanças na forma com que 

as organizações se estruturam e trabalham o conhecimento para atender as novas exigências 

do mercado (SILVA, 2002). 

Com base na percepção dos autores Dowbor (1996), Frey (2001), Zeremeta 

(2005), quanto à importância da sociedade na participação do equilíbrio ambiental urbano, 

com fulcro nos dados e informações locais, define-se a seguinte questão:  
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Como a gestão do conhecimento comunitário, pode influenciar o ordenamento de 

um município, de modo a contribuir para o seu planejamento urbano sustentável? 

Enfatiza-se que, mesmo diante de várias pesquisas sobre gestão do conhecimento, 

há um gap teórico nos estudos voltados para o aprimoramento do conhecimento comunitário 

na administração pública local, como alternativa para um planejamento urbano eficiente. De 

acordo com Frey (2001), os gestores locais têm demonstrado despreparo para converter as 

diversas demandas ambientalistas em políticas públicas capazes de promover o modelo 

alternativo de desenvolvimento. Assim, esta pesquisa relaciona as inovações nascidas no seio 

da sociedade, fruto do conhecimento comunitário e a sua evidência no planejamento e 

desenvolvimento urbano. Para isso, os conceitos de gestão do conhecimento, gestão 

participativa e planejamento urbano serão analisados e comparados ao planejamento urbano 

aplicado no Município de Blumenau, precisamente no projeto “Blumenau 2050” que agrega 

um sistema participativo. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Geral 

Analisar a gestão do conhecimento comunitário na elaboração do planejamento 

urbano sustentável, através de estudo de caso do município de Blumenau/SC.  

1.3.2 Específicos 

Identificar as evidências utilizadas para captação do conhecimento comunitário na 

elaboração do Programa Blumenau 2050. 

Verificar como ocorre a participação popular e da sociedade civil organizada na 

constituição do planejamento urbano participativo. 

Descrever as mudanças estratégicas ocorridas na administração Pública no 

Município de Blumenau a partir da inserção de procedimentos participativos. 

Analisar o alinhamento do conhecimento comunitário inserido no planejamento 

do Município de Blumenau ao conceito de sustentabilidade.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

  

O presente capítulo discute conceitos de sustentabilidade local e planejamento 

urbano, de gestão do conhecimento, do conhecimento comunitário e da gestão participativa, 

por fim, da informação e do conhecimento na administração pública.  

 

2.1 FONTE, INTERAÇÃO, CONVERSÃO E AMBIENTE DO CONHECIMENTO 

 

Nas palavras de Sveiby (1998, p. 50), “conhecimento é a capacidade de agir, 

criada por um processo do saber”. Para Davenport e Prusak (1999, p. 6), “conhecimento é 

uma mistura contínua da experiência condensada, valores, informação contextual e insight 

experimentado que criam uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências 

e informações”. O conhecimento é vantajoso porque é sustentável, pois geram retornos 

crescentes e continuados, onde as ideias proporcionam novas ideias, e o conhecimento 

compartilhado permanece com o doador, ao mesmo tempo em que enriquece o receptor 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998).  

Verifica-se, no conhecimento, uma realidade a ser explorada que proporciona 

novas oportunidades em assuntos atuais, dentre eles o planejamento urbano sustentável. Logo, 

a sociedade participativa inova e cria caminhos para o desenvolvimento e reivindica uma nova 

postura diante das mudanças sociais (VALENTIM, 2002).    

O município visto como uma organização pode, através de uma metodologia 

adequada, captar dos indivíduos membros das comunidades (grupos), dados e informações 

que possibilitem a criação do conhecimento comunitário. Esses métodos de tornar disponível 

o conhecimento criado por indivíduos, bem como mantê-lo e conectá-lo ao sistema de uma 

organização, proporciona o que os autores chamam de criação do conhecimento 

organizacional (NONAKA; VON KROGH; VOEPEL, 2006).   

Nonaka e Takeuchi (1997)  afirmam  que o conhecimento  é  criado  por  meio  da  

interação  entre  o  conhecimento tácito  (experiências  e  insights)  e o  conhecimento  

explícito  (registrados em  documentos,  disponibilizados  em mídias  ou  em manuais)  por 

intermédio de quatro  formas diferentes  de  conversão  do  conhecimento: por meio da 

socialização,  passando o  conhecimento  tácito  em  conhecimento  tácito; através da 

externalização, transformando o conhecimento  tácito  em  conhecimento  explícito; com uso 

da combinação modificando o  conhecimento  explícito  em  conhecimento  explícito, e 
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finalmente a internalização  passando de  conhecimento  explícito  em  conhecimento  tácito. 

Conforme o modelo da figura 1 apresentado por Nonaka e Konno (1998): 

 

 

Figura 1 – Modelo SECI. 
Fonte: Nonaka e Konno, (1998, p. 43). 

 

Para Polanyi (1966), o conhecimento tácito é o conhecimento pessoal, espontâneo, 

experimental, difícil de ser verbalizado e não pode ser escrito, ao contrário do conhecimento 

explícito que é aquele registrado em documentos, divulgado nos processos, serviços e 

produtos. “Sempre sabemos tacitamente o que faz nosso saber explícito ser verdadeiro” 

(POLANYI, 1966, p.54). Todo conhecimento tem dimensões tácitas, o semiconsciente e 

inconsciente e, de outro lado, o codificado ou completamente explícito. 

Segundo as ideias de Nonaka e Takeuchi (1997), a mobilização e a conversão do 

Conhecimento Tácito são o segredo para a criação do conhecimento, pois o aprendizado 

efetivo vem da experiência direta. O aperfeiçoamento do conhecimento organizacional 

estaria, então, relacionado à conversão do conhecimento. Os estudiosos fundamentam que, a 
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partir do indivíduo, o conhecimento precisa ser compartilhado, desenvolvido em termos de 

grupo ou divisão, movendo-se em espiral na organização, em uma difusão interativa. 

A aplicação do conhecimento tácito é tanto na constatação do problema, quanto na 

resolução deste. É por meio do conhecimento tácito agregado à criatividade que os membros 

de uma coletividade podem contribuir para a inovação (NONAKA; KONNO, 1998). 

 O município, na figura de organização necessita detectar na experiência direta, no 

individuo em sua comunidade (grupo), os problemas e soluções para as questões urbanas, pois 

essa interatividade proporciona inovações que apenas a gestão pública não é capaz de 

perceber, muitas vezes mantendo-se ineficiente frente as questões de planejamento urbano. 

Ressalta Zack (1999) que o conhecimento não é estático, e o que é conhecimento 

inovador hoje, amanhã se torna conhecimento básico. A capacidade da organização de 

aprender, acumular conhecimentos de suas experiências e reaplicar é, em si, uma habilidade 

ou competência que está relacionada com a entrega de um novo produto ou serviço, 

proporcionando uma vantagem estratégica.  

Essa capacidade de converter o conhecimento, de forma contínua, oportuniza  

identificar condições que permitem a criação de conhecimento, a fim de melhorar a inovação 

e a aprendizagem da comunidade (NONAKA, TAKEUCHI, 1997; VON KROGH, ICHIJO, 

NONAKA, 2001).  

Para a criação do conhecimento organizacional há a necessidade de um local 

adequado que é dependente do contexto onde está inserido. Esse ambiente é chamado de “Ba” 

(NONAKA; KONNO, 1998), um conceito japonês que representando um 'Espaço', foi 

originalmente desenvolvido pelo filósofo japonês Nishida (1970, 1990) e posteriormente 

refinada por Shimizu (1995). “Ba” é um espaço compartilhado e essencial para 

relacionamentos. Esclarece Nonaka, Von Krogh, Voepel (2006, p. 1185), que “ Ba” pode ser 

um espaço físico, virtual ou mental, e todos os três têm conhecimentos incorporados,  

adquiridos através de experiências individuais, ou reflexões sobre a experiência dos outros”.  

A matriz do conhecimento destacado como “Ba” originário (NONAKA, VON 

KROGH, VOEPEL, 2006), é onde os indivíduos, face a face, compartilham emoções, 

sentimentos, experiências e modelos mentais. O originário “Ba” representa a socialização 

entre os indivíduos. O “Ba” interagindo suporta externalização, onde os indivíduos trabalham 

com seus pares. No processo do diálogo, os modelos mentais e habilidades são detectados, 

analisados e convertidos em terminologias e conceitos comuns. Poder-se destacar como 
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ambienta “Ba” as comunidades onde o cidadão está inserido, bem como os seminários e 

reuniões para troca de experiências. 

Em linhas gerais, conhecimento, no contexto empresarial, é uma fonte de 

informação relevante detectável, parcialmente, em experiências.  O “Ba” fornece uma 

plataforma para o avanço do indivíduo e/ou conhecimento coletivo. É a partir de tal 

plataforma que uma transcendental perspectiva integra todas as informações necessárias. O 

conhecimento é um subconjunto de experiências (NONAKA, KONNO, 1998). 

No ambiente “Ba” a criação e implementação de uma inovação precisa de 

indivíduos que usem o discernimento e as experiências nas decisões, o grupo é guiado por 

uma compreensão de finalidade que se estende além das metas explicitamente declaradas. 

Para Nonaka e Konno (1998) “Ba” é de fundamental importância para criação de 

conhecimento, e esse processo criativo é amplificado quando todos esses “Ba”  são 

direcionados formando um “basho”.  

Além de um espaço adequado, para inovar processos de produção e serviços, 

torna-se necessária uma sequência lógica de passos para integrar o conhecimento de 

indivíduos muito diferentes. A integração citada por Grant (1996), baseado nos mecanismos 

formais de coordenação explícita com os processos de coordenação informais e implícitos, no 

papel do conhecimento, identifica quatro mecanismos para a integração de conhecimentos: 1) 

normas e diretrizes, como reguladoras das interações entre os indivíduos ou forma mais 

eficiente de integrar o conhecimento a um processo de produção e estabelecer um conjunto de 

regras para controle de qualidade; 2) Uma sequência, como o mais simples meio pelos quais 

os indivíduos podem organizar seu conhecimento; 3) Uma rotina organizacional, como um 

padrão relativamente complexo de comportamento desencadeado por um número 

relativamente pequeno de iniciação dos sinais ou escolhas, funcionando como unidade 

relativamente automática e; 4) O problema de grupo e tomada de decisão, uma equipe com 

uma comunicação intensiva de integração, a necessidade de completar com grupos de 

coordenação. 

Mesmo com um ambiente adequado, o processo de inovação baseado no 

conhecimento, apresenta-se complexo, no qual a discussão está no reconhecimento das 

decisões e consenso, dada as divergências de comunicação do conhecimento tácito. Para tanto 

a eficiência das organizações tende a ser associada com a maximização do uso de normas, 

rotinas e outros mecanismos de integração que valorize a comunicação e transferência de 

conhecimentos na resolução de problemas e tomada de decisões (GRANT, 1996).  
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Sob esse enfoque, a compreensão das experiências facilita a atividade coordenada, 

mas a integração do conhecimento eficaz também exige que cada indivíduo esteja ciente de 

todos os outros conhecimentos. Esse reconhecimento mútuo permite uma coordenação bem-

sucedida, mesmo em situações novas. 

Nesta linha de discussão, o objetivo da gestão do conhecimento é estimular os 

profissionais a fazerem o seu trabalho e, ao mesmo tempo, captarem o conhecimento de cada 

um e convertê-lo em algo que a organização possa utilizar, como rotinas, novas ideias sobre 

clientes, novos conceitos de produtos, pois o trabalho da criação de conhecimento é uma 

condição humana, não um privilégio de poucos (VON KROGH; ICHIJO, NONAKA, 2001). 

Segundo Nonaka, Von Krogh e Voepel (2006), geralmente o conhecimento é 

criado localmente, onde as tarefas são atendidas, os problemas definidos e resolvidos, logo, o 

conhecimento recém-criado precisa ser integrado ao sistema de organização do conhecimento 

por profissionais preparados.  

Entende-se que a criação de conhecimento é compreendida como o processo 

contínuo que supera os limites individuais e as limitações impostas pelas informações e 

aprendizados passados, por meio da aquisição de um novo contexto, uma nova visão do 

mundo e novos conhecimentos (NONAKA, VON KROGH, VOEPEL, 2006).  

Para Sordi e Azevedo (2008) uma organização é incapaz de aprender sozinha, ela 

depende de seus colaboradores que são os indivíduos dotados de tal capacidade.  

Destacam Gonçalo e Borges (2010, p. 224 ) que as organizações necessitam 

implantar um processo contínuo de “garimpar” e “compartilhar” experiências, as quais são 

vivenciadas em todas as atividades participantes da cadeia de valor da prestação de serviço e 

estabelecer tanto estratégias mais eficazes, como modelos de gestão mais eficientes. Ainda, a 

informação é compreendida como o meio de linguagem para comunicação explícita dos dados 

investidos de importância e objetivos, tornando-se um caminho para construir conhecimento 

(GONÇALO; BORGES, 2010). 

Além da visão empresarial, a construção do conhecimento (conversão) é um 

fenômeno social entre indivíduos, não confinada dentro de um indivíduo e ocorre de forma 

interativa (ESCRIVÃO; NAGANO; ESCRIVÃO FILHO, 2011). A socialização dá origem ao 

conhecimento compartilhado; a externalização gera conhecimento conceitual; a combinação 

origina o conhecimento sistêmico e a internalização produz conhecimento operacional e 

inovador (FRANZONI, 2011). 
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Infere-se que o conhecimento é fruto do processo ordenado e contínuo nas 

comunidades, a partir das interações sociais dos indivíduos em um sistema de avaliação de 

valores intrínsecos, no qual o processo de interação (socialização, a externalização, a 

combinação e a internalização,) é imprescindível em ambientes que demandam mudança. 

Assim, a gestão do conhecimento na resolução de problemas urbanos existentes nos 

municípios, precisamente nas comunidades, é um instrumento de transformação desses 

impasses, quando imbuídos no planejamento urbano.  

A ênfase no conhecimento, presente nesta dissertação, destaca-se conceitualmente 

como uma solução de características diversificadas em um determinado ambiente, criando 

sentido lógico em determinadas condições, porém, para tanto, a pesquisa buscou expressar a 

exigência de uma série de procedimentos sincronizados, baseados na Gestão do 

Conhecimento.   

 

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 A administração pública, ao longo da história, passou por basicamente três 

modelos de gestão. O primeiro conhecido como patrimonialista, década de 30, resultado de 

um governo soberano que tinha como fundamento a relação de lealdade pessoal, o 

clientelismo, a corrupção e nepotismos, a ausência de carreiras e critérios de promoções, a 

relação obscura entre o público e o privado e por fim o casuísmo e particularismo de 

procedimento.  Posteriormente, a administração pública passou por um novo processo, 

reconhecido como administração burocrática, diante de características consagradas como 

impessoalidade, o formismo, a divisão do trabalho, a hierarquia funcional, a competência 

técnica com um sistema de mérito e um rígido controle de procedimentos. Este último, muito 

criticado pela lentidão nos processos decisórios. Enfim, um terceiro momento baseado na 

figura da administração gerencial que mais adiante influencia o Plano Diretor de Reforma do 

Aparelho do Estado em 1995 (SOUZA, 2013).  

O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado possui suas estratégias 

voltadas para objetivos precisos a serem alcançados, para autonomia do administrador na 

gestão de recursos adultos, materiais, financeiros, tecnológicos e na cobrança dos resultados 

das atividades executadas (CAMPOS, BAPTISTA, 2008).  A partir de 1995, a administração 

pública passa a ser permeável à maior participação das organizações da sociedade civil e dos 

interesses dos agentes privados, focando seus procedimentos para novos resultados. 
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Em um aspecto organizacional, as constantes mudanças ocasionam sobre as 

instituições públicas prioridades nas respostas em tempo cada vez menor, frente às questões 

de maior índice de complexidade. O novo comportamento exigido das administrações 

públicas é fruto das diversas transformações tecnológicas e sociais verificadas nas últimas 

décadas, tornando métodos e técnicas ultrapassados para produção de bens e serviços, 

forçando a adoção de práticas de gestão mais versáteis (CAMPOS, BAPTISTA, 2008)    

Destaca Coelho (2004) que as organizações públicas são notadamente intensivas 

em conhecimento, todavia, nas três esferas da administração pública são tímidas as que 

possuem uma cultura e um ambiente voltados para a aprendizagem organizacional e/ou para a 

inovação e, com raras exceções, incentivam a educação continuada de seus servidores. 

Na organização privada, o conhecimento se tornou fonte de valor e diferencial, à 

medida que inova, por meio da gestão do capital intelectual incorporado a produtos, serviços e 

no processo de tomada de decisão, proporcionando uma mudança contínua. Na organização 

pública, esse processo de tomada de decisão, na grande maioria, não dispõe de ferramentas de 

obtenção, utilização, aprendizagem, disseminação, avaliação e descarte de conhecimento, pois 

muitos setores públicos ainda mantêm características da administração clássica, em que o 

conhecimento é armazenado sob a forma de padrões de comportamento regulares e 

previsíveis, e as experiências e os julgamentos das pessoas não são encarados como fontes de 

novos conhecimentos (BRITO, OLIVEIRA, CASTRO, 2012). 

Destaca Brito, Oliveira e Castro (2012), que a diferença da Gestão do 

Conhecimento das organizações privadas em relação às públicas, é que naquelas as estratégias 

são implantadas porque se não inovarem tendem a desaparecer com uma maior rapidez, 

porém nas últimas, são motivadas a buscar um novo cenário para lidar com as pressões 

legítimas de uma sociedade cada vez mais exigente. As organizações, conforme Angeloni 

(2003) precisam estar capacitadas para suportar a crescente demanda de informação e 

conhecimentos, implantando estruturas organizacionais e tecnologias flexíveis que colaborem 

com a tomada de decisão em tempo hábil e para se adaptar às mudanças do meio ambiente em 

que estão inseridas. 

Com tudo, as organizações públicas têm tido dificuldades em utilizar o 

conhecimento para gerenciar na forma adequada e com rapidez desafios inesperados, bem 

como criar métodos de participação dos cidadãos, das organizações não governamentais e 

outros atores sociais para atuar com o Estado na elaboração e na implementação de políticas 

públicas (BATISTA. QUANDT, PACHECO, TERRA, 2005).  
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Segundo Botelho (2004), na administração pública a gestão do conhecimento 

pode ser identificada de duas formas: o da política pública e o da ferramenta gerencial. A 

primeira possibilita dar efetividade e excelência ao serviço público prestado, com perspectiva 

de médio a longo prazo, por intermédio de diretrizes. A visão de ferramenta gerencial surge 

na busca de aperfeiçoar processos e eliminar redundâncias, mapear onde está o conhecimento 

na instituição, quem são os envolvidos no processo, quais são as soluções em tempo recorde 

nos mais diversos problemas.  

Para Campos e Baptista (2008) a presença da Gestão do conhecimento na 

administração pública permite introduzir novas práticas e procedimentos, auxiliando e 

impactando a administração na obtenção de vantagens administrativas. Para o autor, a gestão 

do conhecimento funciona como uma estratégia que fornece subsídios mais eficientes  para 

assegurar continuidade de projetos, além de atuar como ferramenta para o desenvolvimento de 

ações mais eficientes no setor público.  

Esse novo modelo de gestão proposto pela gestão do conhecimento para as 

organizações privadas ou públicas tem o intuito de visualizar a existência de novas práticas 

gerenciais, de estruturas organizacionais diferenciadas e de formas de organização do trabalho 

inovadoras, que visem o desenvolvimento de uma cultura organizacional que contribua com a 

criação e a difusão de novos conhecimentos.  

A ação da administração pública precisa estar sincronizada com as exigências 

atuais da sociedade, buscando propiciar, eficácia e efetividade na gestão do bem comum. Um 

dos instrumentos para esse objetivo é o planejamento ancorado na gestão do conhecimento, 

que envolve um modo de pensar sobre o futuro, desenvolvido a partir da determinação de 

estados desejados e a avaliação e implementação de ações que permitam que tais estados 

sejam alcançados, promovendo uma ação mais efetiva sobre a realidade (ABREU, HELOU, 

SAISS, SANTOS, 2011). 

Com os novos desafios cabe a administração pública superar os mecanismos 

primitivos de gestão, necessitando de uma maior valorização do cidadão nas decisões 

políticas. Entretanto, a administração pública precisa evoluir para o conceito de sociedade 

moderna utilizando-se de novas ciências capazes de articular o conhecimento presente na 

atividade humana. 
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2.3 GESTÃO DO CONHECIMENTO COMUNITÁRIO 

 

No momento em que os cidadãos promovem a transição para a sociedade do 

conhecimento, a participação popular adquire significativa importância no direcionamento do 

desenvolvimento social, ajudando a construir melhores democracias e mercados, refletindo 

em altos níveis de segurança e qualidade de vida (SZEREMETA, 2005). Verifica-se então que 

em um determinado território, as pessoas passam a se identificar como comunidade, a 

administrar conjuntamente problemas que são comuns. “Este aprender a colaborar se tornou 

suficientemente importante para ser classificado como um capital, uma riqueza de cada 

comunidade, sob forma de capital social” (DOWBOR, 2007. p.79). São as pessoas que vivem 

na localidade, que a conhecem efetivamente, é que sabem realmente quais são seus anseios, os 

principais recursos subutilizados e assim por diante.   

 

É neste plano que desponta a imensa riqueza da iniciativa local: como cada 

localidade é diferenciada, segundo o seu grau de desenvolvimento, a região onde se 

situa, a cultura herdada, as atividades predominantes na região, a disponibilidade 

de determinados recursos naturais, as soluções terão de ser diferentes para cada 

uma (DOWBOR, 2007. p.79).  

 

Ilustra Dowbor (2005), que as iniciativas locais se caracterizam pelo fato de 

constituírem processos menores que podem ser ampliados, onde sua eficiência está ligada à 

progressão geométrica que permite, ao favorecer e estimular pequenos avanços, mas em 

grande número, atingir resultados expressivos. Prevê ainda, que a sociedade civil precisa ser 

vista, de forma geral, como uma fornecedora de informações, nos quais os centros de decisão 

possam levar seus interesses em consideração e assegurar soluções para os problemas. 

O uso do conhecimento volta-se ao presente, onde os avanços são gerados ao 

longo de sua produção e aplicação, marcadas pelas interações sociais com meio, sendo a 

inovação um indicador para representar o conhecimento registrado. Assim, a gestão do 

conhecimento é produto de interpretações e produz outras representações, servindo como 

fonte de estruturas significativas em modelos já ultrapassados no indivíduo e na sociedade 

(BUFREM, 2004).   

A gestão do conhecimento, inicialmente aplicada na gestão privada, desencadeou 

nas organizações melhores alternativas de mobilizar e alavancar o conhecimento individual e 

integrá-lo ao conhecimento organizacional (FIGUEIREDO, 2005). Com sua utilização na 
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gestão pública passa a ser ter uma possibilidade de resultados positivos voltados para o bem 

estar da sociedade, exigindo para isso que as informações produzidas na comunidade em 

processos participativos possam ser transformados em um conhecimento comunitário. 

O termo conhecimento comunitário ou local pode ser utilizado como resultado de 

um processo ativo de envolvimento, partilha, troca de experiências e construção conjunta de 

um novo conhecimento realizado entre os membros de uma comunidade2. Segundo Rahman 

(2000) para o termo conhecimento comunitário possibilita-se há uma série de termos 

equivalentes, entre os quais se encontram "Conhecimento Ecológico Tradicional", 

"Conhecimento Ecológico e Sistemas de Manejo Tradicionais", "Conhecimento Local", 

"Conhecimento Indígena", "Conhecimento das Populações Rurais" e "Conhecimento dos 

Produtores Rurais".  

De acordo com Mello e Rigolin (2011), seja qual for a nomenclatura, o 

conhecimento comunitário é alvo de intensa discussão, em diversos ambientes, quanto à 

legitimidade da sua apropriação pelos sistemas contemporâneos, principalmente, na limitação 

e possibilidade de regulamentação da sua propriedade sob formas de patentes ou instrumentos 

legais na monopolização do conhecimento. 

Dowbor (1996) argumenta que o conhecimento comunitário surge com força total, 

formado pelas organizações não governamentais de diversos tipos, organizações de base 

comunitária, organizações da sociedade civil, ou organizações religiosas. Para fazer funcionar 

essa força estas pequenas iniciativas pertencentes ao um determinado espaço geográfico, na 

maioria das vezes a uma cidade, a um bairro ou determinado território, precisam de uma 

metodologia adequada para que conhecimento direto entre os atores locais permitam 

articulações criativas e eficientes (DOWBOR, 2005) 

Ainda, o mesmo autor é apenas por meio desta metodologia de sistematização, 

que os diversos atores sociais podem contribuir para o desenvolvimento local e para criar 

atividades econômicas, sociais e ambientais, essencial para a aplicação dos resultados.  A 

articulação das informações através da ferramenta adequada sustenta uma rede de iniciativas 

locais que contribuem para dinamização do desenvolvimento. 

Manville e Foote (1996) explicam que as comunidades que estão ligadas por 

desafios, interesses ou problemas específicos em comum, incorporam um conjunto de 

conhecimentos, sendo que a implantação da gestão do conhecimento nessas comunidades 

tende a ser viável para adequação do planejamento urbano. 
                                                 
2 Segundo FICHTER (1973, p. 154), entende-se por comunidade como um “grupo territorial de indivíduos com 
relações recíprocas, que servem de meios comuns para lograr fins comuns” 
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Em destaque, Mello e Rigolin (2011) consideram o conhecimento comunitário 

como um dos elementos fundamentais nas estratégias para promoção do desenvolvimento 

urbano sustentável, e classificam-no como um mecanismo de controle fundados nas tradições 

das populações e comunidades locais, com ênfase na conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade. 

Apesar dessa opção reconhecida, ressalta-se que a aplicação do conhecimento 

comunitário, envolve uma gama de fatores, e seu sucesso na gestão pública, com a construção 

do desenvolvimento local voltado para solução dos problemas sociais, apenas terá êxito com o 

envolvimento cada vez maior dos gerentes públicos, que precisam articular projetos para 

integrar o conhecimento comunitário aos seus planos de ação. 

Conforme Szeremeta (2005), os alicerces das estratégias de planejamento são 

voltados para o conhecimento comunitário. Na sua falta, não ocorrerá o fechamento do círculo 

completo da criação do conhecimento e a participação da sociedade tenderá a ser 

caracterizada por uma prática sem objetivos.  Os administradores públicos “podem 

internalizar as novas informações produzidas por meio da exposição das velhas, no contexto 

das experiências, da interpretação e do julgamento das pessoas” (SZEREMETA, 2005, 

p.121). 

No Programa Faz Cidadão, do governo do Estado da Bahia, por exemplo, para 

definir a estratégia de desenvolvimento local integrado e sustentável no conhecimento, os 

fóruns participativos foram de grande importância no gerenciamento das novas informações. 

Sua meta era a formação de habilidades e competências para a construção de um processo de 

planejamento participativo na elaboração do plano de desenvolvimento local integrado e 

sustentável. Plano esse, que serviu de base para a implantação das ações definidas pela 

população em prol do desenvolvimento do seu município (CAVALCANTE; FERRARO 

JÚNIOR, 2002).   

Percebe-se que para que haja um processo de planejamento baseado no 

conhecimento comunitário é imprescindível a implementação de conjunto de subsistência de 

informação, assim a comunidade poderá cadastrar suas experiências e vivências, que acabam 

sendo subutilizados na própria comunidade.  Em uma visão prática, Dowbor (2005) esclarece 

que se trata de uma forma para assegurar que qualquer interessado em desenvolver uma 

iniciativa possa participar, e a ainda, “um município, como unidade política, é de certa 

maneira propriedade dos munícipes, e todos precisam dispor de um sistema adequado de 
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informações básicas sobre a cidade onde vivem. A informação está no centro desse processo, 

pois envolve diretamente todos os outros direitos” (DOWBOR, 2005. p. 198). 

Estruturar o conhecimento comunitário não necessariamente envolve produzir 

informações novas, pois diversas são as informações existentes em secretarias, empresas ou 

demais entidades, com diversas metodologias, porém pouco articuladas. Essa base hoje 

dispersa e fragmentada se organizada, pode passar a ser o ponto de partida para uma série de 

propostas para determinadas regiões (DOWBOR, 2007). 

A participação social, com base no planejamento comum na definição de Souza e 

Novicki (2011), é considerada primordial pelas conferências internacionais para o sucesso da 

gestão ambiental pública local e nacional, pois viabiliza a manifestação e consideração do 

interesse público e privado em torno das questões urbanas e ambientais. O direito da 

comunidade a ter seus instrumentos de manifestação e comunicação é vital, e sua ausência 

dificulta qualquer iniciativa participativa (DOWBOR, 2005).  

Constata-se que os indivíduos são peças indissociáveis na geração de soluções dos 

problemas que assolam a coletividade. O conhecimento comunitário é resultado da permuta 

de experiências entre os indivíduos de uma comunidade. Logo, a participação comunitária, 

quando gerida de forma adequada pelos gestores locais, possibilita planejamentos sustentáveis 

voltados para uma melhor qualidade de vida. Outro fator é o sucesso do planejamento 

ambiental local com a utilização das melhores alternativas propostas pela integração do 

conhecimento coletivo.  

Frente a pesquisa o conhecimento comunitário pode ser definido como a resultado de 

um procedimento ordenado, a partir das informações tradicionais, que identifica os problemas 

sociais e ao mesmo tempo levanta as alternativas  para resolução destes. Ainda, nesta 

pesquisa, a gestão do conhecimento comunitário é o método sistêmico baseado na integração 

da informação, coordenado pela gestão pública e destinado a adequar o conhecimento 

comunitário em prol de um planejamento urbano sustentável.  

 

2.4  PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL: A 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 
A discussão mundial sobre meio ambiente vem ganhando notória ênfase nas três 

últimas décadas do século XX.  Consequência da ampliação da crise social e ambiental que 

resultou na desconfiança do desenvolvimento econômico como passaporte para a democracia 

(Teoria da modernidade), afastando cada vez mais seu papel moral, na ordem social e na 
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saúde humana. Surgem, então, os proclamas da sustentabilidade contrapondo-se à teoria do 

desenvolvimento tradicional (BRITO; RIBEIRO, 2003). Assim, para compreender a 

sustentabilidade no planejamento urbano torna-se importante relatar a origem do tema e como 

este está ligado ao proposto nesta pesquisa. 

As manifestações ambientais preliminares preocupadas com o desenvolvimento 

apareceram em 1960, com um grupo de cientistas reunidos no chamado Clube de Roma que 

preveniu, a partir de modelos matemáticos, os riscos de um crescimento econômico 

desenfreado, baseado na exploração de recursos naturais esgotáveis. Em 1972 com a 

publicação do seu relatório Limits to Growth, o mundo recebeu sua primeira informação de 

alerta, com o mérito de conscientizar a sociedade dos limites da exploração do planeta 

(SENAC, 2004) 

No interesse pela regulamentação e controle ambiental, destaca-se, nessa época, a 

Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, realizada em Estocolmo, naquele ano. 

Os países começaram, então, a estruturar seus órgãos ambientais e estabelecer suas 

legislações e estratégias atuando no controle da poluição ambiental. Como fruto dessa 

conferência nasce o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e é 

instituído o dia 5 de junho como Dia Internacional do Meio Ambiente (SENAC, 2004). 

Em 1973, é lançado o conceito de ecodesenvolvimento pela canadense Maurice 

Strong, cujos princípios foram formulados por Sachs. Os objetivos do desenvolvimento 

seriam seis: satisfação das necessidades básicas; solidariedade com as gerações futuras; 

participação da população envolvida; preservação dos recursos naturais e do meio ambiente; 

elaboração de um sistema social que garanta emprego, segurança social e respeito a outras 

culturas; programas de educação. Os debates em torno do ecodesenvolvimento abriram 

espaço ao conceito de desenvolvimento sustentável. Percebe-se que um dos objetivos destaca 

a participação da população envolvida, logo o planejamento das necessidades básicas, 

preservação de recursos, elaboração de sistemas sociais e programas estão contemplados pelo 

envolvimento da coletividade (SENAC, 2004). 

Com a chegada dos anos 80, surgem as primeiras normas ambientais voltadas para 

a elaboração de Estudos de Impacto Ambiental e de Relatórios de Impacto sobre o Meio 

Ambiente (EIA – RIMA). Sua finalidade era reduzir o impacto do crescimento desenfreado na 

sociedade através de legislações eficientes e específicas para regular instalação de novas 

indústrias e estabelecer exigências para as emissões nas indústrias existentes.  
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Na presença de diversos fatores, a década de 80, inaugura novo entendimento de 

proteção ambiental, que era visto sob prisma defensivo, estimulando apenas soluções 

corretivas baseadas no estrito cumprimento da legislação. A sociedade empresarial começa a 

perceber a proteção como uma necessidade, pois reduzir o desperdício de matérias-primas  

assegura uma boa imagem para a organização ao aderir às propostas ambientalistas. O 

comportamento passivo cede lugar às atitudes proativas e participativas, com o conceito de 

ecoeficiência: produzir bens e serviços melhores reduzindo continuadamente o uso de 

recursos e a geração de poluentes. 

Destaca-se que, além do conhecimento, é durante os anos 80 que se reflete a 

globalização das preocupações com a conservação do meio ambiente. O Protocolo de 

Montreal, firmado em 1987, apresenta o relatório da Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, instituído pela Assembléia Geral das Nações Unidas, 

caracteriza-se como um exemplo dessa preocupação global. Conhecido mundialmente como 

relatório de Brundtland, foi Publicado em 1987 sob o título de nosso futuro comum e 

disseminou, o conceito de desenvolvimento sustentável (SENAC, 2004). 

Mesmo com objetivo de referenciar a ampliação da participação política no 

fortalecimento do planejamento ambiental, o Relatório de Brundtland, que corresponde ao 

mainstream do movimento sobre desenvolvimento sustentável, pode ser considerado como 

representativo da abordagem econômico-liberal de mercado. Um dos pontos falhos desse 

documento é a correlação negativa entre pobreza e desenvolvimento sustentável, alegando 

que a inviabilidade de uma vida sustentável tinha como fonte as condição de pobreza 

(BROAD, 1994).  

Apesar das questões destacadas pelo relatório nos processos do sistema 

econômico e político mundial, ele não oferece pilares concretos para uma modificação dos 

instrumentos de decisão e das condições de poder nos foros nacionais ou internacionais. O 

desejo de alcançar mudanças substanciais determina o espírito da concepção de 

desenvolvimento sustentável defendida pela Comissão Mundial, porém corre-se o grave risco 

de não chegar além de uma política de enverdecimento (GUIMARÃES, 1997). 

Nos últimos 30 anos o conceito de sustentabilidade vem se desenvolvendo, no 

entanto, sua consolidação como proposta objetiva de mudança da sociedade começou a partir 

do encontro da “Rio-92” para a qual o “Desenvolvimento sustentável procura satisfazer as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras alcançarem 

suas próprias necessidades” (CAVALCANTE; FERRARO JUNIOR, 2002). 
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Dado os conhecimentos levantados sobre a verdadeira eficiência do conceito de  

sustentabilidade e seus desafios  há, entre os estudiosos (BROAD, 1994; GUIMARÃES, 

1997; CAVALCANTE; FERRARO JUNIOR, 2002) uma preocupação em criar mecanismos 

para a aferição de um desenvolvimento planejado. Para tanto, surge a necessidade de 

indicadores de sustentabilidade. Esses indicadores são considerados como os principais 

componentes da avaliação do progresso em relação a um desenvolvimento, dito sustentável, 

explica Gallopín (1996). Facilitam, também, a compreensão frente as complexidades desse 

desenvolvimento, exigindo sistemas inter-relacionados ou a agregação de diferentes 

indicadores, com o propósito de melhor compreender os fenômenos relacionados à 

sustentabilidade.  (BELLEM, 2006). 

O termo indicador é originário do Latim indicare, que significa descobrir, apontar, 

anunciar, estimar (FERREIRA, 1982, p. 758). Os indicadores podem comunicar ou informar 

acerca do progresso em direção a um determinado objetivo, no entanto, são entendidos como 

um recurso que deixa mais perceptível uma tendência ou fenômeno, que não seja 

imediatamente percebida (HAMMOND; ADRIAANSE; RODENBURG; BRYANT, 

WOODWARD, 1995). 

Logo, “indicador é uma medida que resume informações relevantes de um 

fenômeno particular ou do comportamento do sistema em termos de atributos expressivos e 

perceptíveis” (McQUEEN; NOAK, 1988, p.117).  

Um aspecto importante na implementação da participação são os indicadores, 

tanto nas políticas públicas quanto na sociedade civil, reforçando a legitimidade dos próprios 

sistemas, a construção do conhecimento e a tomada de consciência sobre a realidade 

ambiental (GALLOPIN, 1996). 

No contexto da pesquisa, desenvolvimento sustentável pode ser entendido como 

um desenvolvimento econômico progressivo e balanceado, elevando a equidade social e a 

sustentabilidade ambiental. Os tomadores de decisão, que atuam em diferentes níveis de 

gestão (local, regional, nacional e internacional), necessitam de informações nesse processo.  

O fundamento básico e principal dos indicadores de desenvolvimento sustentável é apoiar e 

aperfeiçoar a política ambiental e o processo de tomada de decisão nos diferentes níveis 

(GALLOPIN, 1996). 

Na discussão da sustentabilidade e seus indicadores, segundo Bellen (2006), 

precisa-se perceber que julgamentos de valor (conhecimento individual tácito e explícito) 

estão presentes nos sistemas de avaliação, nos diferentes níveis (Municipal, Estadual ou 
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Nacional). Os julgamentos de valor podem ser explícitos ou implícitos dentro do contexto do 

desenvolvimento sustentável. De valor explícito são aqueles tomados conscientemente e 

compreendem uma parte fundamental do processo de criação de indicadores. Enquanto que os 

implícitos decorrem de aspectos que não são facilmente detectáveis e que são, na sua maioria, 

inconscientes e relacionados a características pessoais e de uma determinada comunidade. 

Mensurar o desenvolvimento a partir de informações coletadas na comunidade 

como, por exemplo, saúde, educação, habitação preservação, saneamento são subsídios fortes 

para auxiliar os tomadores de decisão na avaliação de seu desempenho, em relação a projetos 

estabelecidos, fornecendo bases para o planejamento de futuras ações (BELLEN, 2006).    

Na esfera local, os indicadores de sustentabilidade de uma comunidade podem 

apontar áreas onde, de uma maneira simplificada, as ligações entre economia, ambiente, 

sociedade, cultura e política, são fracas, identificando sinal de alerta. Ao mesmo tempo 

informa o quão distante se está das condições almejadas. Conforme Meadows (1998), a 

utilização de indicadores é uma maneira intuitiva de monitorar sistemas complexos que a 

sociedade considera importante e precisa controlar. 

Os indicadores são fragmentos de informação que identificam características dos 

sistemas, retratando o que está acontecendo. Os indicadores são utilizados para buscar 

informações sobre fenômenos complexos e para tornar a comunicação sobre eles mais 

compreensível e quantificável. Destaca Bellem (2006), que os indicadores podem ser 

nominados de várias formas nos ambientes (sinal, sintoma, informação, dado ou medida), 

entretanto, apesar de modelos da realidade, não podem ser considerados a própria realidade, 

pois precisam ser analiticamente legítimos e construídos dentro de uma coerente mensuração 

metodológica, possibilitando um perfeito diagnóstico.  

No Brasil, diversas metodologias básicas relacionadas ao conceito de 

Desenvolvimento Sustentável vêm sendo amplamente divulgadas e implementadas entre elas 

duas se destacam. A primeira é conhecida como Agenda 21. Uma estratégia de 

desenvolvimento sustentável desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente, por intermédio 

da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, aplicável em âmbito nacional, 

estadual e municipal, separadamente. Cada esfera é responsável em planejar e gerir as ações 

para o desenvolvimento sustentável. No país, a agenda foi dividida em seis dimensões: Gestão 

dos Recursos Naturais; Agricultura Sustentável; Cidades Sustentáveis; Infra-estrutura e 

Integração Regional; Redução das Desigualdades Sociais e Ciência e Tecnologia. A segunda 

estratégia é definida como Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, expressão que foi 
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lançada institucionalmente pelo Conselho da Comunidade Solidária em 1997 e defende cinco 

objetivos básicos, conforme Franco (2000), um de seus principais teóricos: 1) superar a 

pobreza; 2) articular desenvolvimento econômico ao humano e social; 3) constituir-se em uma 

estratégia contra-hegemônica do processo de globalização; 4) ser uma estratégia para a 

sustentabilidade; 5) transformar a sociedade rumo à democracia, cidadania e sustentabilidade. 

Percebe-se na pesquisa que o uso de indicadores como medidor de 

sustentabilidade no planejamento urbano, necessita interagir com as políticas ambientais 

pretendidas pelo poder público, buscando novas perspectivas de desenvolvimento. 

Concernente à intervenção do Estado e à busca pelo desenvolvimento, salienta-se 

que uma política ambiental, pode apresentar uma perspectiva econômico-liberal de mercado 

ou tecnocratas de planejamento. No entanto, o primeiro caso, o desenvolvimento e o princípio 

de mercado recebem explicitamente preferência (o crescimento econômico é mesmo visto 

como precondição para a sustentabilidade ambiental). No segundo caso, a atenção primordial 

é direcionada para a dimensão ecológica, ou seja, a compatibilidade do desenvolvimento 

econômico com a preservação dos recursos naturais, e que precisa tornar-se a prioridade da 

intervenção estatal (FREY, 2001).  

Para outra abordagem, a ecológica de desenvolvimento (FREY, 2001), o 

crescimento econômico não é o objetivo principal da política sustentável, e mesmo com visão 

diferenciada têm refletido a ações estratégicas tecnocratas, dando ênfase a uma nova forma de 

gerenciamento, a um planejamento integrado, com emprego eficiente de recursos e soluções 

tecnicamente satisfatórias (FREY, 2001).  

A nova concepção do ecodesenvolvimento, responsável por difundir políticas de 

sustentabilidade reconhece limitações na abordagem ecológico-tecnocrata de planejamento, 

porém, atendo-se aos seus princípios básicos, alterando-os de forma significativa. A 

preocupação dessa nova abordagem de planejamento está fundamentada nas bases naturais da 

vida sócio-econômica e a saúde ecológica da civilização humana. Reforça Sachs (1986), 

alegando que isso só pode ser alcançado pelo meio do planejamento, que justifica enquadrá-la 

nas abordagens ecológicas de planejamento. A importância atribuída à ecologia e ao 

planejamento reserva modificações que amenizam e relativizam o caráter ecologista-

tecnocrata da proposta, ressaltando por uma face da premência da questão ecológica para o 

processo de sustentabilidade (SACHS, 1986). 

Com foco no planejamento Sachs (1993), define que o homem-planejador é capaz 

de modificar e manipular a natureza e as ações humanas em benefício do homem e da própria 
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natureza e em transformar os elementos naturais e culturais em recursos úteis.  O 

ecodesenvolvimento exige um planejamento que, por um lado, aparenta-se mais modesto, por 

outro, demanda novas qualidades e posturas inovadoras. Segundo o autor é preciso minimizar 

decisões irreversíveis (crescimento desordenado), harmonizar, sempre que possível, usos 

múltiplos e manter em aberto opções para o futuro (SACHS, 1986). 

Dentro desta perspectiva do ecodesenvolvimento, é crucial que não se dissocie a 

preocupação ecológica da preocupação de equidade social, para não se converter em um 

instrumento de exclusão social por ser politicamente injusta (NEDER, 1994). Ou seja, 

soluções para os problemas ambientais são articuladas no próprio sistema social, 

incorporando o horizonte de planejamento de longo prazo às estratégias de 

ecodesenvolvimento. Meta principal do planejamento é a harmonização dos interesses 

sócioeconômicos, ecológicos e culturais, onde Sachs, recentemente (1993), identifica cinco 

dimensões de sustentabilidade que são consideradas no planejamento de desenvolvimento: as 

sustentabilidades social, econômica, ecológica, espacial e cultural. 

Ainda em relação ao ecodesenvolvimento, seu ponto inicial é uma nova 

concepção de desenvolvimento compatível com as necessidades da capacidade de carga do 

meio natural que entende a participação popular como instrumento de planejamento para 

alcançar o proposto modo de desenvolvimento (FREY, 2001). 

É na incapacidade de propor instrumentos de controle dos resultados por parte do 

sistema público, que a questão ecológica trouxe à baila, de maneira mais visível, outra 

vertente de pensamento que, por sua vez, reivindica a transferência de maiores 

responsabilidades para os sistemas de negociação da sociedade civil e o aumento das 

possibilidades de informação, de influência e de controle exercidas pela sociedade 

(SCHARPF, 1992). As teorias da democracia participativa e da democracia deliberativa, 

como também o comunitarismo, questionam a capacidade transformadora do Estado e visam 

uma alternativa ao livre crescimento de mercado como um modelo único de tomada de 

decisão sobre os rumos de desenvolvimento das sociedades depositando na própria sociedade 

civil sua esperança como ator principal rumo ao desenvolvimento sustentável da sociedade 

contemporânea.  

A participação comunitária, ou seja, da sociedade, por meio do seu envolvimento 

direto nos assuntos da gestão racional dos recursos localmente disponíveis, aparece como um 

mecanismo regulador complementar da ação dos órgãos do Estado. Como a qualidade de vida 

da comunidade representa em primeira instância o resultado que se quer do desenvolvimento, 
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a comunidade organizada passa a constituir o “norte” orientador, da mesma forma como a 

demanda do consumidor individual o era para os processos produtivos tradicionais 

(DOWBOR, 2010). 

 Segundo Dowbor (2010), os mecanismos participativos não só complementam a 

regulação do Estado e do mercado, mas constituem uma condição importante da eficiência 

destes mecanismos. 

Para uma mudança substancial no atual quadro de políticas públicas, a abordagem 

política de participação democrática, a participação popular torna-se peça fundamental da 

política ambiental. “O planejamento tanto pode ser compreendido, como orientado pelas 

necessidades da população, mas também conduzido por ela” (FREY, 2001, p.65).  

Frey (2001) complementa que o enfoque na abordagem política de participação 

democrática, pode-se seguir duas orientações: uma vertente que explora a própria luta do 

povo, mais precisamente dos excluídos em face do poder predominante das elites tradicionais 

e, segundo, uma vertente que se concentra na idéia e na suposta força da sociedade civil e na 

necessidade da criação de uma esfera pública, que poderia tornar-se a força motriz do sistema 

político e a força transformadora dentro de um projeto de desenvolvimento sustentável. A 

primeira se fundamenta no conflito e na luta dos grupos e indivíduos excluídos do poder 

social e, na seqüência, do poder político; a segunda, no próprio processo discursivo e no 

princípio do conhecimento, impulsionado por uma sociedade civil organizada e engajada nos 

mecanismos políticos.   

O estudo de Friedmann (1992) destaca na participação um desenvolvimento 

alternativo, na ênfase da autonomia de tomada de decisão das comunidades territorialmente 

organizadas. Porém, esse autor não descarta a hipótese de que a ação local pode ser 

comprometida pelas forças econômicas globais, por estruturas de riqueza desigual e por uma 

aliança de classe hostil.  É essa orientação adequada nas comunidades que justifica a 

preferência dada para o nível local na concepção do desenvolvimento alternativo 

(FRIEDMANN, 1992). 

Para o referido autor a formalização da ação local exige uma mobilização a partir 

da base para garantir a transformação do poder social em poder político, ampliando ainda seus 

efeitos em nível nacional e internacional. Destaca Friedmann (1992), que a dimensão política, 

constituída da realização democrática é um dos principais objetivos da ação planejada. 

Para que ocorra o desenvolvimento sustentável, a ação local é a força para 

construir o poder social, conquistado no nível local das comunidades e das unidades 
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familiares, desencadeando um poder político atuante e um movimento social de ampla 

envergadura, alicerçado em um sistema político responsivo às reivindicações sociais e 

ambientais assegurando o caráter democrático do processo político-participativo (FREY, 

2001). Esse sistema solidifica-se a partir do momento em que os anseios da sociedade civil 

organizada voltam-se das preocupações particulares para as preocupações públicas da 

comunidade e busca a inclusão e a ampliação das oportunidades de autodesenvolvimento e a 

justiça social. 

Observa Dryzek, (1996), que é imprescindível a democratização, e que esta requer 

a proliferação de valores democráticos e dos valores ecológicos. É o caso da democracia 

ambiental que de uma concepção normativa passa a apostar na possibilidade de alcançar uma 

compreensão e soluções comuns dos problemas ambientais pelo aperfeiçoamento do processo 

comunicativo e pela garantia das condições sociais da liberdade comunicativa (MASON, 

1999). A sociedade civil precisa estar em condições de gerar formas associativas que se 

desenvolvam de forma participativa com as instituições estatais mantendo, porém, a sua 

independência. 

Um fato em destaque quanto à participação das comunidades é a influência 

laboratorial ocorrida no Terceiro Setor que gera iniciativas solidárias que contribuem com 

novos modos de regulamentação da sociedade, pois são capazes de gerar formas inéditas de 

ação pública (FRANÇA FILHO, 2002) 

Em suma, os autores Friedmann (1992), Frey (2001) e Dowbor, (2010), expõem 

que a presença da sociedade nas tomadas de decisão sobre o ambiente urbano, estruturam 

ações sustentáveis em conseqüência da aproximação com os problemas sociais, e que a 

comunidade na forma de poder político pode requerer continuadamente uma melhora da sua 

qualidade de vida.  

Constata-se abaixo (Quadro 1) um resumo das principais contribuições de 

diferentes autores sobre a relação entre participação e sustentabilidade e que servirá de como 

sustentação para as premissas utilizadas no presente estudo: 
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Autor Resumo 
FRIEDMANN (1992). Destaca a ênfase na autonomia de tomada de decisão das 

comunidades territorialmente organizadas para o desenvolvimento 
alternativo. 

SACHS (1993). Define que o homem-planejador é capaz de modificar e manipular 
a natureza e as ações humanas em benefício do homem e da própria 
natureza e em transformar os elementos naturais e culturais em 
recursos úteis.  
- Identifica cinco dimensões de sustentabilidade que podem ser 
consideradas no planejamento de desenvolvimento: as 
sustentabilidades social, econômica, ecológica, espacial e cultural 

FRANCO (2000). Propõe um modelo de desenvolvimento Local Integrado e 
Sustentável com cinco objetivos básicos: 1) Superar a pobreza; 2) 
articular desenvolvimento econômico ao humano e social; 3) 
constituir-se em uma estratégia contra-hegemônica do processo de 
globalização; 4) ser uma estratégia para a sustentabilidade; 5) 
transformar a sociedade rumo à democracia, cidadania e 
sustentabilidade. 

FREY (2001). Defende uma nova concepção de desenvolvimento. Entende a 
participação popular como instrumento de planejamento para 
alcançar o proposto modo de desenvolvimento e que na abordagem 
política de participação democrática, a participação popular torna-
se peça fundamental da política ambiental. 

FRANÇA FILHO (2002). Argumenta que a participação das comunidades influência 
laboratorial do Terceiro Setor que gera iniciativas solidárias que 
contribuem com a geração de novos modos de regulamentação da 
sociedade, pois são capazes de gerar formas inéditas de ação 
pública 

BELLEM (2006). Coloca que os indicadores, facilitam a compreensão frente as 
complexidades do desenvolvimento sustentável, exigindo sistemas 
inter-relacionados ou a agregação de diferentes indicadores, com o 
propósito de melhor compreender os fenômenos relacionados à 
sustentabilidade.   
Os indicadores são nominados de várias formas: sinal, sintoma, 
diagnóstico, informação, dado ou medida. 

DOWBOR (2010). Pressupões que como a qualidade de vida da comunidade 
representa em primeira instância o resultado que se quer do 
desenvolvimento, a comunidade organizada passa a constitui-se no 
“norte” orientador, da mesma forma como a demanda do 
consumidor individual o era para os processos produtivos 
tradicionais 

Quadro 1 – Resumo dos autores – Participação e sustentabilidade. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

São fundamentais a conscientização da comunidade política diante da questão 

ambiental e a percepção do fato de que tanto os problemas ambientais globais, como os 

problemas ambientais locais são interconectados às grandes questões e temas preocupantes do 

processo de modernização. Na realidade é necessária a junção das forças do movimento 

ambiental (cooperativa ou conflitiva), bem como a estimulação de instrumentos de 

aprendizagem mútua para que se possa chegar a um desenvolvimento sustentável (FREY, 

2001). Conforme esse autor, as oportunidades do poder público, para promover a 

responsabilidade social e política dentro das comunidades são particularmente favoráveis nos 
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municípios, razão pela qual esses desempenham papel fundamental dentro de uma estratégia 

democratizante. Ao Estado cabe desempenhar um papel ativo e facilitador, aos municípios, 

em particular, estimular a participação e o engajamento cívico, no fortalecimento da 

consciência ecológica, e promover, desta forma, os preceitos de outro modelo de 

desenvolvimento propício às necessidades de uma sociedade sustentável. 

Reconhece-se no presente estudo da sustentabilidade, mesmo inicialmente com 

uma visão voltada ao ambiental, a sua importância na compreensão de fatores sociais de 

participação e cooperação. Logo, sua junção ao tema planejamento manifesta a ampla 

capacidade de manter-se no tempo, atribuindo características de estar adequada à realidade da 

sociedade. Por fim, a sustentabilidade é ressaltada pelos autores Sachs (1986), Gallopin 

(1996), Frey (2001) e Bellen (2006) como um planejamento do presente e futuro, avaliando o 

passado, produzindo dados e informações em todas as instâncias, direcionando o 

desenvolvimento em sua concepção dinâmica e mais racional possível.  

 

2.5 O CONHECIMENTO NA GESTÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA 

 

O novo modelo de gestão pública requer integração do desenvolvimento 

econômico (estabilidade e crescimento) com desenvolvimento social (qualidade de vida). Para 

isso, busca-se na atuação do Estado o papel de prestador de serviços públicos de qualidade na 

valorização da cidadania, da participação e valorização do princípio da continuidade 

administrativa. A ampliação dos mecanismos de participação e controle social possibilita uma 

gestão democrática e participativa, propícia à descentralização e a valorização do serviço 

público, “um processo de recriação e reintegração de informações, conceitos e significados” 

(JACOBI, 2003. p. 198). 

Com a Constituição de 1988, houve um respaldo significativo  quanto ao direito à 

informação. Isso está previsto no art. 5º, inciso XXIV, assegurando aos cidadãos o acesso às 

certidões (documenttos públicos). Dessa perspectiva, o meio ambiente não poderia ficar 

excluído. As informações sobre decisões que tenham repercussão na qualidade ambiental 

viabilizam ao cidadão, ciente dos rumos adotados, condições de influenciá-las. Isso é 

exemplificado quando da participação em audiências públicas, proporcionando ao cidadão o 

interesse em prol do ambiente sadio e equilibrado (MARCHESAN, 2007).  

Outra garantia quanto ao direito da informação ambiental é a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 90, incisos. VII e XI, que insere, dentre os 
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instrumentos dessa política, a obrigação do Estado de produzir um cadastro de informações 

ambientais e de assegurar ao público a prestação de informações relativas ao meio ambiente. 

Resssalta-se que conhecimento tem alta correlação com as atitudes das pessoas em 

relação ao ambiente em que vivem. Sua disposição para fazer sacrifícios é maior quando tem 

mais conhecimento sobre o impacto causado ao meio ambiente e suas consequências 

(ESCRIVÃO; NAGANO; ESCRIVÃO FILHO, 2011). 

A ideia de participar nas decisões públicas é solidificada com a carta suprema de 

1988, onde surgem as primeiras abordagens sobre o Plano Diretor, ao tratar da política 

urbana. Assim é por meio das Leis Orgânicas e dos Planos Diretores que a gerência política 

de desenvolvimento das cidades brasileiras passa a ser estruturada.  No entanto, foi após dez 

anos, apenas em 2001, o país pôde contar com a regulamentação do capítulo da Política 

Urbana, inserido na Constituição Federal. Surge então, a Lei n 10.257, de 10 de julho de 

2001, denominada como Estatuto da Cidade, estabelecendo um grande avanço legislativo no 

campo da política urbana, regulamentando os arts. 182 e 183 da CF/88.  (FRANZONI, 2011)  

Em destaque, essa nova legislação determina que a elaboração de Planos Diretores 

ou instrumentos de gestão local precisão ser arquitetados sob a égide da visão participativa, 

onde  a comunidade possa apresentar problemas e soluções.  

Para Fernandes e Sampaio (2006), envolver a coletividade está em estimular as 

comunidades locais de modo que elas possam desenvolver novas instâncias de decisão, tais 

como fóruns ou conselhos comunitários, aprimorar atividades de geração de trabalho e renda, 

e contribuir no manejo dos recursos naturais, inclusive em unidades de conservação.   

Caso ocorra a ausência da integração da população e gestores públicos, bem como 

da sociedade civil organizada, há uma transgressão aos princípios constitucionais, 

responsáveis por garantir a representatividade popular no planejamento municipal, logo, à 

elaboração do Plano Diretor oferece a livre manifestação dos anseios da população no 

processo de desenvolvimento local, não deixando de observar as características de cada 

município (FRANZONI, 2011). 

O Estatuto das cidades destaca em seu inciso I do § 4º, art. 40, que o poder 

público municipal dará, durante o processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de 

sua implementação: “I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade” (BRASIL, 

2006, p. 236).  



                                                                                                                                               

 

   

 28 
 
  

Conforme Saule Júnior (2002, p.89), “o planejamento participativo precisa ser 

compreendido como um processo resultante de práticas de cidadania voltadas para eliminar as 

desigualdades sociais e os obstáculos para efetivação do direito à cidade”. Assim, tais 

objetivos exigem o aprimoramento da participação comunitária nos processos de gestão e a 

democratização das informações em único procedimento para adaptá-lo à utilização 

administrativa das cidades, integrando e enfocando as questões relativas ao desenvolvimento 

sustentável, bem como todos os níveis da estrutura organizacional pública (ROSSETTO, 

ROSSETTO, ORTH, 2006). 

O Estatuto da Cidade reafirma os princípios da política urbana, ditados pela 

Constituição Federal, mantendo a competência do município para legislar sobre Plano Diretor 

Participativo, admitindo a esse, ser o instrumento capaz de transformar conhecimento 

comunitário em uma política urbana democrática, esclarece Carvalho (2001),   

Reafirma Saule Júnior (2002), que o Estatuto da Cidade trata o Plano Diretor 

como o principal instrumento para os municípios promoverem uma política urbana que tenha 

por objetivo o pleno respeito  aos  princípios  das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana e garantir o bem estar da comunidade.  O Plano estabelece a forma como a 

propriedade urbana levará a efeito a sua função social, garantindo aos cidadãos acesso à terra 

urbanizada e regularizada e o direito à moradia e aos serviços urbanos. 

Uma gestão política para o planejamento urbano, precisa ser elaborada pela 

municipalidade por meio de seus agentes da administração e da participação efetiva da 

sociedade. Outros fatores de suma importância são verificar o tamanho do município, levar 

em consideração suas características sócio-econômicas, políticas, demográficas e estabelecer 

diretrizes básicas  da  política  de desenvolvimento  e  expansão  urbana. Enfim, estar de 

acordo com o princípio do desenvolvimento sustentável (FRANZONI, 2011). 

A autonomia concedida aos municípios e o conhecimento produzido nas 

comunidades locais e organizadas (GODARD, CERON, VINAKER, PASSARIS, 1987), 

preservam a identidade local que se concilia com estruturas políticas, institucionais e culturais 

mais amplas. Com base nessa autonomia e na singularidade local, não se justifica aplicar 

modelos de desenvolvimento miméticos, de um local para outro, sem antes adaptá-los às 

realidades. Frisa-se o fato de que, o desenvolvimento a partir do seio local, estimula respostas 

condizentes com a realidade, e que, basta a articulação dos diversos segmentos da sociedade 

local, para descobrir as soluções dos principais problemas inerentes àquela comunidade. 
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Nessa perspectiva de estudo, o desenvolvimento local, na visão de Fernandes e 

Sampaio (2006), reflete a capacidade de uma sociedade determinada de adquirir certo 

domínio sobre seu desenvolvimento, sem a implicação centralizada no governo, 

oportunizando aos indivíduos e grupos de indivíduos assumir seu papel de atores no 

desenvolvimento, negociando valores individuais e coletivos. 

A elaboração de um modelo de desenvolvimento sintonizado com os novos 

paradigmas desenvolvimentistas baseados na combinação entre eficiência no uso dos fatores 

de produção, competitividade, inovação tecnológica, equidade social, bem como, impactos 

ambientais reduzidos, torna-se necessária, para Franzoni (2011), na busca do desenvolvimento 

local. 

O conhecimento extraído do saber comunitário, e de algum modo contendo o 

conhecimento tácito, proporciona subsídios na elaboração das políticas públicas relacionadas 

com a realidade e que, consequentemente, solucionam os problemas socioambientais 

(FERNANDES; SAMPAIO, 2006). 

Ilustra-se que a participação popular é exigida em todas as etapas do Plano 

Diretor, e é reforçada pela Resolução 25/05 do Conselho das Cidades, onde  se  tem  o  

estabelecimento  de  normas específicas para o processo participativo dos Planos Diretores.  

Desta forma, o Executivo Municipal, além de promover oficinas com a população, 

precisa formar um núcleo gestor - grupo, preferencialmente paritário, de representantes do 

poder público e da sociedade, responsável por preparar, conduzir e monitorar a elaboração  do  

Plano  Diretor (BRASIL, 2006).    

A participação em processos representa um fator imprescindível para o 

desenvolvimento humano.  Permite que aos indivíduos expressem suas preferências, e 

influenciem seus governos no processo de criação de valor público, construindo, assim,  a  sua 

legitimidade (SZEREMETA, 2005).  A comunidade de acordo com Bartle (2010), é um 

conjunto de interações, comportamentos humanos com significado e expectativas  entre os 

seus membros. Não são ações isoladas, mas de um sistema de ações que têm como base a 

partilha de expectativas, valores, crenças e significados entre os  indivíduos. 

A participação comunitária vem sendo defendida por diversos governos como 

uma estratégia para enfrentar as mais complexas situações (FRANZONI, 2011).  A integração 

precisa ser orientada para transformar boas idéias em ações efetivas. Portanto, não faz sentido 

fomentar a participação comunitária se não se observa uma atuação efetiva da sociedade nas 

decisões de matérias de seu interesse (FERNANDES; SAMPAIO, 2006) 
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Na perspectiva dessa participação nos processos decisórios, Kliksberg (2005) 

ensina que ela é um importante instrumento de cidadania e constitui um fim em si mesmo. A 

participação eleva a dignidade e abre possibilidades de desenvolvimento e realização.   

 

Quando se assiste com freqüência a reuniões de moradores e se dialoga com  os  
dirigentes  da comunidade ou com os seus representantes, pode-se  perceber  com  
freqüência  expressões  de autoconfiança  coletiva,  convicção  sobre  a disposição  
de  um  poder  organizado,  uma  certa crença  nas  capacidades  da  comunidade  
para propor  objetivos  e  unir  para  a  sua  conquista  (KLIKSBERG, 2005, p.72). 
 
 

Os processos participativos, segundo Pinheiro (2008), ampliam a capacidade de 

gestão pública transparente à comunidade, reduzindo os teatros burocráticos para cumprir a 

lei, sem investimentos políticos por parte do governo ou da sociedade civil.  

Preceitua Franzoni (2011) que a importância da participação comunitária nos 

processos decisórios, leva em consideração a realidade local com as quais os membros se 

identificam. Ainda, a elaboração de planos diretores e projetos participativos, baseada nos 

preceitos constitucionais e os estabelecidos no Estatuto da Cidade, indicam uma participação 

mútua entre a comunidade e o poder público. 

Finalmente, o quadro 2 representa como os estudiosos relacionam a necessidade 

da gestão do conhecimento comunitário para uma planejamento participativo sustentável: 
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Planejamento Participativo  Gestão do Conhecimento Comunitário 
Presença Autor Relação 

Em relação ao ecodesenvolvimento, seu 
ponto inicial é que entende a participação 
popular como instrumento de 
planejamento para alcançar o proposto 
modo de desenvolvimento.  
“O planejamento pode ser compreendido, 
como orientado pelas necessidades da 
população, mas também como conduzido 
por ela.  

FREY (2001). - Participação Popular  
- Para uma indispensável mudança 
substancial no atual quadro de políticas 
públicas a abordagem política de 
participação democrática, a participação 
popular torna-se peça fundamental da 
política ambiental. 

Através dele que o trabalho enraíza-se na 
comunidade, tendo como meta a 
formação de habilidades e competências 
para a construção de um processo de 
planejamento participativo. 

CAVALCANTE 
E FERRARO 
(JÚNIOR, 2002). 

- Elaboração do plano de desenvolvimento 
local.  
- Gerenciamento das novas informações. 

A ampliação dos mecanismos de 
participação e controle social possibilita 
uma gestão democrática e participativa, 
propícia à descentralização e à 
valorização do serviço público. 

JACOB (2003). - Um processo de recriação e reintegração de 
informações, conceitos e significados. 

A participação popular adquire 
significativa importância no 
direcionamento do desenvolvimento 
social, ajudando a construir melhores 
democracias e mercados, refletindo em 
altos níveis de segurança e qualidade  de  
vida.   

SZEREMETA 
(2005). 

- Políticas administrativas precisam estar 
voltados para o conhecimento comunitário. 
-  Círculo completo da criação  do  
conhecimento  e  a  participação da 
sociedade. 
 

A integração pode ser orientada para 
transformar boas idéias em ações 
efetivas, portanto não faz sentido 
fomentar a participação comunitária se 
não se observa uma atuação efetiva da 
comunidade nas decisões de matérias de 
seu interesse. (superar a visão tecnicista-
conceitual de especialistas)  

FERNANDES; 
SAMPAIO 
(2006). 

 - Incorporar a visão comunitária e empírica 
de quem vive na localidade. 
 
- O conhecimento extraído do saber local, 
contendo o conhecimento tácito, 
proporciona subsídios na elaboração das 
políticas públicas na solução dos problemas 
socioambientais.   

A participação dos cidadãos ocorre em 
todas as etapas de formulação das 
políticas públicas e planejamentos. 

ROSSETTO; 
ROSSETTO; 
ORTH (2006). 
 

- Um planejamento estratégico é caráter 
participativo quando a população não 
somente é consultada, mas delibera sobre os 
assuntos de seu interesse. 

A participação social é primordial pelas 
conferências internacionais para o 
sucesso da gestão ambiental pública local 
e nacional. 

SOUZA E 
NOVICKI (2011). 

- Viabiliza a manifestação e consideração do 
interesse público e privado em torno das 
questões ambientais. 

A comunidade é um conjunto de 
interações, comportamentos humanos 
com significado e expectativas  entre os 
seus membros.  

BARTLE (2010). - Não são ações isoladas, mas de um sistema 
de ações que têm como base a partilha de 
expectativas, valores, crenças  e  
significados  entre  os  indivíduos. 

A elaboração de planos diretores 
participativos, baseado nos preceitos 
constitucionais e os estabelecidos no 
Estatuto  da  Cidade, indica uma 
participação mútua entre a comunidade e 
o poder público. 

FRANZONI 
(2011). 

- Participação comunitária nos processos 
decisórios, leva em consideração à realidade 
local com as quais os membros se 
identificam.  

Quadro 2 – Similaridade entre o planejamento participativo e a gestão do conhecimento 
Comunitário. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Frisa-se que o equilíbrio ambiental local está enraizado no conhecimento de sua 

comunidade. A captação do conhecimento comunitário atrelado aos fatores legais, instituídos 

pelas políticas participativas oportuniza o desenvolvimento da comunidade, proporcionando a 

qualidade de vida. Assim, a gestão do conhecimento em consonância com a administração 

pública participativa torna-se indissociável para obtenção de uma sociedade sustentável 

A estrutura do quadro 3 abaixo representa os aspectos abordados no referencial 

teórico: 

 

Tema Categoria Autores 
 
 
Conhecimento 
Comunitário 

 
Tácito e explícito 
 
Interação 
 
 

Dowbor (1996); Davenport E Prusak 
(1999); Nonaka e  Takeuchi  (1997); 
Nonaka, Konno (1998); Zack (1999); 
Nonaka, Von Krogh e Voepel (2006); 
Grant (1996), Dowbor (2007); Gonçalo e 
Borges (2010); Franzoni (2011). 

 
Planejamento 
Urbano 

 
Processo 
Participativo 
 
 

Sachs (1986); Scharpf (1992); Cavalcante 
e Ferraro Júnior (2002); Veira e Garcia 
(2002); Rosseto, Rosseto e Orth (2006); 
Sá e Makiuchi (2003); Szeremeta, (2005); 
Dawbor (2010).  

 
 
Sustentabilidade para 
Gestão pública 

 
Indicadores 
(Evidências) 
 
Política Urbana e 
Estratégias Locais 
 
 

Sachs (1986); Gallopin (1996); Bartle 
(2010); Bellen (2006); Franco, (2000);  
Friedmann (1992); Fernandes e Sampaio 
(2006); Saule Júnior (2002); Frey (2008); 
Franzoni (2011). 

Quadro 3 – Categoria de análise da pesquisa 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

A utilização do termo comunidade reflete segundo a sociologia, um grupo de 

pessoas que se organizam sobre determinadas normas. Para existência de tal organização, a 

utilização da informação no surgimento de novas regras e resultados, exige um aprimorado 

processo de socialização, permitindo a comunidade manifestar seus proclamas. O 

conhecimento comunitário como produto deste processo é a intensificação das manifestações 

da sociedade na forma sistematizada e voltada para soluções aplicáveis e eficientes. 

O planejamento possibilita às organizações a capacidade de avaliar caminhos, 

reavaliar processos e adequar produtos as novas exigências. O impacto ocasionado pelo 

homem no processo de crescimento das cidades influenciou o equilíbrio da qualidade de vida 

na sociedade, com isso novas exigências passaram a pressionar os gestores locais na criação 
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de mecanismos capazes de reduzir o impacto do desenvolvimento, e para tanto, surge a 

necessidade do planejamento urbano das cidades, evitando danos irreversíveis ao ambiente 

comum. 

Logo, um planejamento moderno exige da gestão pública modelos que 

ultrapassam as barreiras físicas dos prédios públicos. A participação das comunidades 

possibilita dados que adequadamente trabalhados proporcionam soluções que só poder 

público seria incapaz de propor. Essa gestão participativa aproxima a comunidade nas 

tomadas de decisão, favorecendo iniciativas e melhores respostas quando o assunto é 

sustentabilidade.  

Diante da gestão pública participativa, compreender o conhecimento comunitário 

como fonte de propostas inovadoras, quando assunto é desenvolvimento urbano, garante à 

comunidade compreender os acontecimentos, reavaliar por seus indicadores e propor novas 

estratégias. 

A seguir no quadro 4 a estrutura cognitiva da pesquisa: 

 
Quadro 4 – Estrutura cognitiva da pesquisa 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Assim, a pesquisa com base na gestão pública participativa estimula a capacidade 

da administração local em perceber que sozinha não terá as ferramentas adequadas para 
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desencadear uma gerência perfeita, voltando-se para a dependência do conhecimento 

comunitário na escolha de oportunidades legitimadas em um conjunto de interações.   
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA  

3.1 MÉTODO INVESTIGATÓRIO 

 Pesquisa, nas palavras de Silva e Menezes (2001), significa o conjunto de ações com a 

finalidade de se encontrar uma solução para um dado problema. A observação, a coleta de 

dados e as experiências são feitas de acordo com determinados interesses e segundo certas 

expectativas ou idéias preconcebidas, caracterizadas na ênfase do problema em questão 

(ALVEZ-MAZZOTTI, GEWANDSZANIZJDER, 1999). 

O método de pesquisa aplicado foi o Estudo de Caso, pois é o tipo de pesquisa 

adequado quando há como foco problemas práticos, decorrentes das intrincadas situações 

individuais e sociais presentes nas atividades e procedimentos e nas interações cotidianas 

(SILVA, GODOY, ANDION, 2006).  Desta forma, envolvendo a tradução da ação individual 

na ação coletiva, a abordagem do problema será analisada por meio de uma pesquisa 

qualitativa, pois, permite mais particularmente estudar acontecimentos que emergem dos 

fenômenos sociais (POUPART, DESLAURIERS, GROULX, LAPIERRIÈRE, MAYER, 

PIRES. 2008),  

No que concerne à definição do objeto do estudo, este se justifica no perfil 

apresentado pela administração pública de Blumenau e seu planejamento urbano voltado a 

atender as demandas participativas. Seu projeto “Blumenau 20050” propôs um plano de 

diretrizes para o município, no que diz respeito ao planejamento urbano. Sua relevância 

sustenta-se na utilização das percepções das comunidades na formatação de uma ferramenta 

de gestão participativa, atuando em eixos de trabalho e seminários de integração, priorizando 

decisões políticas de gestão, com previsão de total implantação até 2050. Assim, os resultados 

desta pesquisa permitiram identificar o desenvolvimento e planejamento urbano sob a ótica da 

participação da sociedade, bem como a sistemática utilizada pelo gestor local na obtenção de 

resultados sustentáveis. 

Devido à amplitude do tema, torna-se importante aduzir que o estudo está 

delimitado no projeto “Blumenau 2050” e os mecanismos utilizados na sua elaboração sob a 

ótica da gestão do conhecimento comunitário a partir do ano de 2006. No entanto, para 

compreensão do tema outros focos serão arguidos, como no caso o plano diretor participativo 

de Blumenau, como pré-requisito na implantação do projeto. 

Ensina Yin (2005), que o estudo de caso contribui com o conhecimento que 

possuímos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo.  A 
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própria Gestão do Conhecimento permite que as organizações encontrem as melhores 

alternativas de mobilizar e alavancar o conhecimento individual e integrá-lo ao conhecimento 

organizacional (FIGUEIREDO, 2005), e compete ao pesquisador verificar como essa 

transformação vem ocorrendo. 

O Estudo de caso, na visão de Yin, (2005), permite uma investigação com intuito 

de preservar as características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real, 

percebidos nos ciclos de vida individuais, processos administrativos e organizacionais, 

alterações ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de setores 

econômicos. A estratégia do estudo de caso “permite uma observação direta dos 

acontecimentos que estão sendo estudados e entrevistas das pessoas nelas envolvidas” (YIN, 

2005, P. 26). 

Para análise do contexto social a pesquisa exploratória é mais indicada, pois uma 

pesquisa qualitativa de caráter exploratório possibilita familiarizar-se com as pessoas e suas 

preocupações (POUPART, DESLAURIERS; GROULX; LAPIERRIÈRE; MAYER; PIRES. 

2008). 

Quanto à pesquisa, com base nos argumentos de Yin (2005), a técnica indicada é a 

aplicação de entrevista com os envolvidos no problema. A entrevista (SILVA, GODOY, 

ANDION, 2007), objetiva compreender os significados que os entrevistados atribuem às 

questões e situações relativas ao tema de interesse, possibilitando ao investigador desenvolver 

uma ideia sobre como os sujeitos interpretam acontecimentos em que estão inseridos. 

 

3.2 TÉCNICA DE PESQUISA 

 

         Como forma de definição dos participantes foi utilizada uma amostra do tipo não 

probabilística, onde foram entrevistados primeiramente os principais membros da Secretaria 

Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN, de Blumenau, responsáveis pelo Projeto 

Blumenau 2050, e posteriormente representantes da sociedade envolvidos no processo de 

gestão participativa. Para definição da amostra dos membros da sociedade foram analisadas as 

listas de presenças dos participantes desde o primeiro seminário (2008-2011), levando em 

conta a assiduidade e responsabilidade.  A amostra deste último contou, inicialmente, com 

dois coordenadores dos cinco eixos de atuação do projeto, devido suas funções estratégicas 

dentro dos núcleos de ação e uma representante da FURB, que devido aos manifestos dos 

relatórios demonstrou uma postura pró-ativa em sua participação. Quanto à amostra, sustenta 
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Godoi e Mattos (2010), a definição dos participantes no processo de estudo, sem a 

preocupação da representatividade estatística, proporciona ao pesquisador a flexibilidade de 

voltar ao campo e ampliar o número ou aprofundar a conversação com os participantes. 

Os quadros a seguir ilustram as características dos entrevistados e sua 

representação como gestor público e sociedade na criação do Projeto Blumenau 2050, bem 

como o envolvimento profissional de cada membro.  

Dos sujeitos da pesquisa, precisamente os gestores públicos dois são formados em 

arquitetura (E1 e E2), sendo outro formado em engenharia (E3), conforme quadro 5: 

 

Sujeitos Formação Conhecimento 
sobre 

planejamento 
Urbano 

Representação Entrevistado Tempo de 
entrevista 

E1 Arquitetura  Acadêmica 
Profissional 

SEPLAN Silvana 75’ 

E2 Arquitetura  Acadêmica 
Profissional 

SEPLAN Jonas 45’ 

E3 Engenharia Acadêmica 
Profissional 

SEPLAN Walfredo 90’ 

Quadro 5 – Membros da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

  No que diz respeito aos demais membros (sociedade civil organizada) temos dois 

formados em arquitetura (E4, E5), e uma Professora, também com formação na área da 

arquitetura (E6): 

 

Sujeitos Formação Conhecimento 
sobre 

planejamento 
Urbano 

Representação Entrevistado Tempo de 
entrevista 

E4 Arquitetura  Acadêmica 
Profissional 

IAB Sônia 51’ 

E5 Arquitetura  Acadêmica 
Profissional 

IAB Magali 42’ 

E6 Arquitetura  
Professora 

Acadêmica 
Profissional 

FURB Chiara 32’ 

Quadro 6 – Membros dos eixos de trabalho e representantes da sociedade 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.2.1 Coleta de dados   

 

Tratando-se de um estudo de caso, Yin afirma que a coleta de dados pode ser 

feita, principalmente, a partir de seis fontes de evidência: documentos, registros em arquivos, 

entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos.  

A pesquisa propôs duas formas investigativas. A primeira constou de fontes 

secundárias em documentos internos e externos baseados na gestão local do município 

investigado. 

Posteriormente, para coleta de dados foi aplicado um roteiro de entrevista, com 

questões abertas, onde estão relacionados dois momentos marcantes no planejamento de 

Blumenau: Plano Diretor Participativo e o Projeto Blumenau 2050. A pesquisa considerará os 

seguintes temas: Participação da sociedade na proposta de planejamento urbano; a gestão das 

informações coletadas; o significado de Plano Diretor Participativo e Planejamento Urbano; 

barreiras no processo de elaboração do Plano Diretor Participativo; e o processo de 

implantação do projeto Blumenau 2050. Conforme Silva, Godói e Andion (2006), as 

entrevistas são adequadas quando o pesquisador deseja apreender a compreensão do mundo 

do entrevistado e as elaborações que ele usa para fundamentar suas opiniões e crenças. Ainda, 

na forma documental serão levantas informações quanto aos procedimentos participativos em 

audiências públicas, fóruns e núcleos, pois os documentos são considerados primários quando 

produzidos por pessoas que vivenciaram diretamente o evento estudado, ou secundários 

quando reunidos por pessoas que não estavam presentes por ocasião da sua ocorrência 

(SILVA, GODOY, ANDION, 2006).  

 

3.2.2 Procedimentos de análise dos dados    

  

Com a aplicação das entrevistas, os dados foram categorizados por meio da 

técnica de análise de conteúdo, com as categorias e as subcategorias de análise elaboradas a 

partir das variáveis constituintes do problema de pesquisa de forma a permitir que ambas 

possam ser comparadas simultaneamente.   

A análise do conteúdo é “como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistêmicos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens” (BARDIN, 2002, p.34). A mesma autora ilustra que a intenção da análise de 
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conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos à condição de produção. Inferência esta, 

que recorre a indicadores. 

A inferência é verificada por meio da análise categorial, onde a classificação dos 

dados é percebida segundo a frequência ou ausência dos itens e sentidos. “O método das 

categorias, espécie de gavetas ou rubricas significativas que permitem a classificação dos 

elementos de significação constitutivos da mensagem” (BARDIN. 2002, p. 37). 

Caregnato e Mutti (2006) explicam que a análise de conteúdo trabalha com 

materiais textuais escritos, considerando os textos produzidos em pesquisa, nas transcrições 

de entrevista e dos protocolos de observação, e dos textos já existentes.   

Consagram ainda os autores que a análise de conteúdo é construída, 

habitualmente, por meio da dedução frequencial ou análise por categorias. O método de 

dedução frequencial consiste em enumerar a frequência que palavras determinadas aparecem 

no documento, sem a preocupação com o sentido da palavra que se encontra no mesmo.  

Neste diapasão, buscou-se estabelecer medidas operacionais corretas para os 

dados, validando constructos, onde foram agrupados por relevância para, na análise 

conclusiva estarem representados em quadros por categoria. Ainda, estabelecer como a 

descoberta do estudo pode ser generalizada (validade externa) demonstrando a confiabilidade 

da pesquisa (Yin, 2005) para ao final investigar como ocorreu a apropriação do conhecimento 

comunitário e sua validação no processo de elaboração do Planejamento Urbano Participativo 

do Município de Blumenau.  

       O quadro 7 ilustra a forma como foi validada as categorias propostas: 
 

Perguntas do Instrumento de Pesquisa Tema Categoria 
Apêndice A Apêndice B 

Conhecimento 
Comunitário 

Tácito e explícito 
 
Interação 

1, 2, 3, 4 e 5; 1, 2, e 3; 

Planejamento 
Urbano 

Processo 
Participativo 
 

6, 7, 8 e 9; 4 e 5; 

Sustentabilidade para  
Gestão pública 

Indicadores 
(Evidências) 
 
Política Urbana e 
Estratégias Locais 
 
 

10, 11, e 12 6, 7 e 8. 

Quadro 7 – Perguntas por categoria no instrumento de pesquisa. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Resumidamente, a estrutura deste estudo está demonstrada na figura 2 a seguir: 

Figura 2 – Etapas estruturadas da pesquisa. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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4  RESULTADO DA PESQUISA 

 

Este capítulo transcreve o que é o projeto Blumenau 2050, e a metodologia 

utilizada na captação de dados e informações, bem como as categorias de análise da presente 

obra na constatação do conhecimento, planejamento e sustentabilidade e Gestão Pública. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO BLUMENAU 2050 

 

Para maior entendimento desta dissertação é indispensável uma compreensão 

prática sobre os frutos obtidos a partir da gestão do conhecimento comunitários no Município 

de Blumenau, em destaque suas fases de discussão e concretização das propostas. Para tanto, 

os relatos a seguir estão baseados em três documentos, levantados nos anos de 2008, 2011 e 

2012 pela administração pública. 

A proposta de projeto Blumenau 2050, lançado em 2008, busca estruturar e 

estabelecer um plano de diretrizes e projetos para o município de Blumenau no tocante ao 

planejamento territorial. Desenvolvido pela prefeitura Municipal, juntamente com a 

comunidade, visa ações de curto, médio e longo prazo, com previsão de total implantação até 

2050. Um dos seus principais objetivos foi definir e registrar diretrizes e projetos para o 

desenvolvimento da cidade para as próximas décadas, definindo prioridades e prazos de 

investimentos. Tais definições facilitam o acesso a recursos e assegurando a sua implantação 

levando a conhecimento da população e dos investidores interessados os potenciais oferecidos 

pela cidade de Blumenau (BLUMENAU, 2008). 

Além da necessidade de se planejar a evolução da cidade em longo prazo, o 

Blumenau 2050 surgiu a partir do vasto material existente na Prefeitura, fruto das diversas 

equipes técnicas que passaram pela Secretaria de Planejamento Urbano desde os anos 70. 

Esses estudos, porém, não tinham sequência ou não se dava publicidade a eles. O projeto 

Blumenau 2050 agrega todo esse conhecimento em benefício da cidade, por meio de dados 

sólidos e propostas viáveis. 

É comum na maioria das cidades a ausência de planejamento de longo prazo e as 

descontinuidades de ações anteriores, situações que se repetem em todas as esferas de 

governo. Os problemas urbanos existentes há décadas e as urgências do dia a dia fazem com 
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que apenas casos emergenciais sejam resolvidos, enquanto o planejamento com diretrizes e 

metas para os anos que seguintes fiquem de lado (BLUMENAU, 2012).  

Para organizar o trabalho, o planejamento foi dividido em cinco eixos: Uso e 

Ocupação do Solo; Sistema de Circulação e Transporte; Intervenções para o Desenvolvimento 

Econômico, o Turismo e o Lazer; Habitação e Regularização Fundiária; e Saneamento e Meio 

Ambiente.  

Para dar início aos trabalhos em agosto de 2007, foi formado um grupo de 

técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, das mais diversas áreas de atuação, 

denominado GDPU – Grupo Dirigido de Planejamento Urbano.  

Para um planejamento estratégico eficiente de uma cidade, além de um processo 

criativo, há a necessidade de identificação de ações fundamentais com o estabelecimento de 

seus respectivos prazos, para um contínuo desenvolvimento do município. O estudo 

estratégico necessitou ter acompanhamento de uma equipe permanente, multidisciplinar e de 

confiança dos gestores políticos. Para isso foi necessário a formação de um comitê diretor, 

competente e representativo, capaz de acomodar os vários agentes locais envolvidos em 

processos de desenvolvimento urbano. O planejamento exige direcionamento para conciliar 

todos os interesses com uma estratégia de futuro para comunidade (BLUMENAU, 2012). 

Após diversas reuniões o trabalho foi dividido em três etapas: levantamento de 

dados, diagnósticos e definição de resultados. 

A primeira etapa, levantamento de dados, teve como fonte os mapas temáticos 

desenvolvidos durante o ano de 2006, para o processo de revisão do Plano Diretor de 

Blumenau. Estes mapas foram desenvolvidos a partir da restituição de fotos aéreas do vôo 

realizado no ano de 2003 e posterior recadastramento imobiliário. Posteriormente, foi 

realizada uma pesquisa interna, para resgate dos projetos de interesse desenvolvidos ao longo 

das décadas, por técnicos da Prefeitura Municipal (BLUMENAU, 2008).  

Na segunda etapa, a partir de um diagnóstico, foi definido qual seria a sistemática 

adotada para obtenção do resultado esperado. Esta etapa do processo de planejamento teve a 

função de avaliar os problemas e potenciais identificados, a fim de saber como, quando e onde 

atuar. O diagnóstico representa a ordenação criteriosa e operacional dos problemas e 

potenciais resultantes de pesquisas e levantamentos, proporcionando uma apresentação 

compreensível e facilmente visualizável. O diagnóstico traçou uma hierarquização dos 

problemas e potenciais; uma compatibilização das soluções ou diretrizes propostas; e em uma 

avaliação da solução mais eficaz. 
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Para a conclusão do diagnóstico para o Projeto Blumenau 2050, foi realizado o 

cruzamento de três outros diagnósticos realizados separadamente: o Diagnóstico da Leitura da 

Cidade, elaborado para a Revisão do Plano Diretor de Blumenau; o resultado das discussões 

do Plano Estratégico Blumenau 2005-2020, realizado em 2005, com o objetivo de nortear as 

ações do governo municipal; e, por último, aplicou-se a Sistemática das Condicionantes, 

Deficiências e Potencialidades – CDP (BLUMENAU, 2008). 

A figura 3 demonstra a sistemáticas que classifica os elementos: 

 

Figura 3 – Sistemática que classifica os elementos 
Fonte: Blumenau 2050. 
 

Mediante o mapeamento dos elementos sua apresentação foi realizada por meio de 

MATRIZ, efetuando-se, paralelamente, uma análise descritiva dos fatores encontrados quanto 

à sua relevância global (BLUMENAU, 2008). 
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O quadro 8 apresenta o final da sistemática que classificou os elementos: 

 
Quadro 8 – Resultado final da sistemática CDP 
Fonte: Blumenau 2050. 
 

Por meio do diagnóstico foi previsto também uma projeção da população para o 

Município de Blumenau ao longo das próximas décadas. A intenção foi prever uma noção 

exata da dimensão populacional do município até 2050 e o quanto se pode incentivar o seu 

crescimento. 
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Para essa projeção foram utilizadas pesquisas realizadas anteriormente baseando-

se em dados pré-constituídos (BLUMENAU, 2008): 

a) 2011 pela LART Arquitetura e Engenharia, para definir o sistema de esgotamento 
Sanitário para Blumenau, em 2001. 
b) 2004 pela BBL Engenharia Ltda., definir o sistema de reserva e abastecimento de 
Água para Blumenau. 
c) 2007 pela IPS-FURB, quando foram calculadas as projeções populacionais para os 
anos de 2010, 2020 e 2030, bem como a saturação populacional para o Município. 

 

 

Figura 4 – Resultado da pesquisa sobre capacidade; 
Fonte: Blumenau 2050 
 
 

Portanto, foi constatado que as três pesquisas apresentam valores semelhantes, o 

que forma a correção de dados. Normalmente, as projeções populacionais são calculadas para 

um período máximo de 30 anos e, por este motivo, não existem dados que projetem a 

população para 2050. Assim, foi considerada a população de saturação como sendo a máxima 

a se atingir. Logo, para 2050 não poderia estar acima deste valor. 

Mediante o diagnóstico elaborado foram definidos 5 eixos de atuação, que 

serviram para classificar os projetos e as ações dentro de suas áreas específicas: 

 

• Uso e ocupação do Solo; 

• Sistema de Circulação e Transporte; 

• Intervenções para o Desenvolvimento Econômico, o Turismo e o Lazer; 
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• Habitação e Regularização Fundiária; 

• Saneamento e Meio Ambiente; 

 Além dos eixos, foram definidos prazos referenciais para trabalhar os aspectos 

resultantes, que correspondem às seguintes previsões de implantação conforme o quadro 9: 

Curto Prazo Até 2015 
Médio Prazo Até 2030 
Longo Prazo Até 2050 
Quadro 9 – Prazos do projeto Blumenau 2050 
Fonte – Quadro adaptado do Projeto Blumenau 2050 
 
 
4.2 SEMINÁRIO TÉCNICO 

 

Mediante a formalização dos eixos de atuação diversas entidades foram 

convidadas a participar das discussões que resultaram na aprovação do projeto final.   

Proposto o 1º seminário Técnico Blumenau 2050 nos dias 11 e 12 de maio de 

2008, que inicialmente tinham por objetivo ratificar as propostas apresentadas e colher novas 

sugestões juntamente com a sociedade técnica representada, no que diz respeito às diretrizes 

definidas para o projeto Blumenau 2050 (BLUMENAU, 2008). 

O quadro 10 demonstra as entidades envolvidas no seminário: 
 

ENTIDADES Nº DE PARTICIPANTES 
ABC -  Associação Blumenauense pró-Ciclovias 02 representantes 
ACAPRENA - Associação Catarinense de Preservação da Natureza 02 representantes 
ACIB - Associação Comercial e Industrial Blumenau  02 representantes 
AEAMVI - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale de 
Itajaí 

02 representantes 

AMPE - Associação de Micro e Pequenas Empresas de Blumenau 02 representantes 
AMMVI - Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí 02 representantes 
CDL - Câmara dos Dirigentes Lojistas 02 representantes 
CREA - Conselho Regional Engenheiros e Arquitetos 02 representantes 
FURB – Universidade de Blumenau 10 professores e 10 alunos 
SINDUSCON - Sindicato da Indústria da Construção de Blumenau 10 representantes 
SDR - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional 05 representantes 

SEPLAN – Secretaria de Planejamento Urbano do 
Município 

10 representantes 

SETERB - Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e 
Transporte de Blumenau. 

02 representantes 

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal De Água E 
Esgoto 

02 representantes 

SECTUR – Secretaria de Turismo 02 representantes 
SEDEC – Secretaria de Desenvolvimento Econômico  02 representantes 
FAEMA - Fundação Municipal de Meio Ambiente 02 representantes 

 
 
 
 
 

PMB 

SEREFH -Secretaria Municipal de Regularização 
Fundiária e Habitação 

02 representantes 

Quadro 10 – Entidades envolvidas na convalidação do projeto Blumenau 2050 
Fonte – Quadro adaptado do projeto Blumenau 2050 
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Para as discussões foram convidadas entidades vinculadas ao desenvolvimento 

urbano do município em estudo, com número de representantes conforme o quadro a cima. 

O fruto dos seminários resultou na aprovação de grande parte das propostas 

apresentadas pela SEPLAN e na edição complementar de algumas outras propostas. 

 

4.2.1 Eixo 1 - Uso e ocupação do Solo 

 

Desde 1850, o processo de colonização de Blumenau e a ocupação do solo 

concentrou-se em torno da região central do município. Fora desta região a ocupação era mais 

esparsa e com características rurais. Esse modelo perdurou até a publicação do primeiro Plano 

Diretor, de 1977 (BLUMENAU, 2008). 

Com as grandes enchentes de 1983 e 1984, que “castigaram” principalmente a 

área urbana, a ocupação local de Blumenau passa por novas transformações. Novas 

ocupações, mais afastadas do rio Itajaí-Açu, começam a surgir, expandindo a ocupação 

urbana (BLUMENAU, 2008). 

As novas ocupações passaram a exigir infra-estrutura, que não chegava na mesma 

velocidade. Esta medida gerou problemas no sistema viário do município, uma vez que as 

pessoas moravam nos bairros, mas precisavam constantemente se deslocar para o Centro em 

busca de produtos e serviços. 

O Plano Diretor de 1989, por meio de uma revisão, procurou organizar esta 

situação indicando levar o desenvolvimento da cidade para a Região Norte/Oeste (Itoupavas e 

Velha). Em 1996, com a segunda revisão do Plano Diretor surgem os subcentros e foi 

proposta a ampliação dos corredores de serviços, com o intuito de induzir o desenvolvimento 

nos bairros, estruturando e ampliando a ocupação fora da área central. Embora prevista em lei, 

tal forma não obteve êxito, pois os investimentos e serviços públicos não seguiram da mesma 

forma (BLUMENAU, 2008). 

A partir da terceira revisão no Plano Diretor, em 2006, surgiu novamente a 

necessidade de sanar essa deficiência ao prever a integração entre os investimentos e serviços 

públicos e a ocupação do solo. Assim, promover o desenvolvimento das regiões mais 

afastadas da área central está na estruturação dos subcentros, dotando essas regiões com infra-

estrutura de comércio, serviços e lazer, para que o morador não precise se deslocar até o 

Centro (BLUMENAU, 2008). 
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Como medida para incrementar o desenvolvimento fora da atual área central, foi 

proposto à criação do novo centro, próximo ao Terminal Aterro, com o intuito de valorizar a 

região. No atual Centro, os projetos estão voltados para transformação turística e de lazer, 

destacando os valores naturais e culturais (BLUMENAU, 2008). 

A seguir o quadro 11 com as propostas definidas no eixo 01: 

O Eixo 1 está baseado em cinco principais  
diretrizes: 
Diretriz 1.  Manter em sua atual implantação os grandes estabelecimentos de atendimento à saúde, ao 
comércio, à educação, ao lazer, à cultura, ao esporte, assim como as grandes indústrias. 
Diretriz 2.  Incentivar a expansão habita- 
cional e a descentralização de novas atividades econômicas, dos equipamentos de saúde, lazer, cultura e 
esporte, aproveitando ao máximo a estrutura urbana existente. 
Diretriz 3.  Incentivar a reurbanização ou  
revitalização de áreas urbanas degradadas e a ampliação e implantação de estabelecimentos de cultura, 
eventos, esporte e lazer, incentivando usos compatíveis com estas atividades. 
Diretriz 4.  Controlar o uso e a ocupação  
do solo nas áreas inundáveis até 12 metros e nas áreas de risco de escorregamento;. 
Diretriz 5.  Rever a configuração das edificações atualmente permitidas em lei, propiciando mais 
qualidade de vida, ampliando a aeração e permeabilidade do solo. 
Para a viabilização destas diretrizes, entende-se necessária a adequação da legislação urbanística, em 
especial, os Códigos Complementares ao Plano Diretor de Blumenau. As ações, de acordo com os 
prazos, ficaram assim definidas: 
 
CURTO PRAZO 
• Simplificação do conceito de uso, definindo parâmetros de avaliação de impacto. 
• Simplificação da estratificação do zoneamento. 
• Aplicar os instrumentos jurídicos e urbanísticos, previstos no Estatuto da Cidade e Plano Diretor. 
• Facilitar, na proximidade das universidades, a implantação de usos e equipamentos que venham 
auxiliar no desenvolvimento do conhecimento e pesquisa. 
• Revisão dos atuais subcentros e indicação de novos, reavaliando os pólos de atração e incentivos. 
• Revisão do conceito de corredor de serviço, procurando criar núcleos de desenvolvimento de forma 
mais concentrada. 
• Identificação de áreas de interesse paisagístico, turístico e do patrimônio histórico. 
• Manter, na lei, restrição de usos para cotas 10 e 12 m e para as áreas de risco de escorregamento. 
• Viabilizar a eliminação do limite de altura das edificações, ampliando os recuos. 
• Extinguir as áreas não computáveis, diminuindo a taxa de ocupação. 
 
MÉDIO PRAZO 
• Identificar áreas com potencial de desenvolvimento, definindo intervenções urbanísticas de forma 
planejada. 
• Relocação do centro cívico, garantindo acesso, serviços complementares e viabilizando novo uso para 
o atual centro administrativo. 
• Implantação do Parque das Itoupavas; 
• Viabilizar as obras viárias/pontes/tranportes;. 
• Aplicar os instrumentos jurídicos e urbanísticos, previstos no Estatuto da Cidade e Plano Diretor, para 
usos de interesse. 
Quadro 11 – Propostas definidas para o Eixo 1 
Fonte – Quadro adaptado do projeto Blumenau 2050 
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4.2.2 Eixo 2 - Sistema de Circulação e Transporte 

 

Uma dos grandes problemas de Blumenau é a circulação de veículos, pois seu 

fluxo tende a concentrar todo na área central. Uma das soluções sugeridas na década de 1970, 

através de um estudo sobre o tema, foi a criação de um sistema de anéis que interligasse os 

bairros com sobreposição dos vales, sem precisar passar pelo Centro (BLUMENAU, 2008). 

O projeto Blumenau 2050 (2008) absorveu tal sugestão com a previsão de 

consolidar dois anéis: um externo, ligando bairros distantes uns dos outros, como 

Itoupavazinha (Região Norte) e Garcia (Região Sul), e outro interno, ao redor da região 

central da cidade. O projeto resguarda ainda, para uma maior eficiência, a construção das vias 

radiais ligando os dois anéis e alargamento de ruas já existentes, em conjunto com alternativas 

de transporte coletivo. Na região central são necessárias alternativas como bolsões de 

estacionamento, com transporte coletivo integrado, e a humanização do trânsito com 

avaliação de gargalos e implantação de um sistema semafórico mais moderno.  

O Blumenau 2050 prevê a construção de um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), 

ligando inicialmente os terminais Aterro e Fonte, criando uma alternativa de tecnologia 

moderna, rápida e confortável para o sobrecarregado eixo de transporte regional. 

A ideia do sistema de anéis pretende desafogar o Centro, pois permite que os 

veículos sejam deslocados para a Região Norte da cidade, proporcionando o desenvolvimento 

econômico. O projeto identificou dois obstáculos: o rio Itajaí-Açu e a BR-470 com a 

necessidade de criar condições para que o tráfego flua, o que significa mais do que construir 

pontes e viadutos sobre esses obstáculos (BLUMENAU, 2008). 

Ainda, o Blumenau 2050 (2008) busca harmonizar o tráfego na Região Norte, 

com a construção de mais dois terminais de ônibus, e criar corredores exclusivos para o 

transporte coletivo e ciclovias, bem como a revitalização do Aeroporto de Blumenau e a 

construção de uma linha férrea para transporte regional. 

 O quadro 12 descreve os aspecto levantados no eixo 2: 

As propostas do Eixo 2 estão baseadas em cinco principais diretrizes: 
Diretriz 1 . Adequar e estruturar o sistema viário básico - urbano e regional. 
Diretriz 2 . Melhorar a fluidez de tráfego – eliminação de pontos críticos. 
Diretriz 3.  Ampliar o sistema integrado de transporte coletivo. 
Diretriz 4. Implantar meios alternativos de transporte. 
Diretriz 5.  Reativar o Aeroporto QueroQuero. 
Para a viabilização destes projetos, foram definidas algumas ações, com os seguintes prazos: 
 
CURTO PRAZO 
• Revisar os traçados das vias projetadas,  criar novos e eliminar vias inviáveis 
• Preparar lista de execução das vias projetadas, inclusive pontes, priorizando em função do 
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desenvolvimento das regiões. 
• Preparar plantas de desapropriação das áreas atingidas por vias projetadas. 
• Desenvolver estudo de pontes – transposição do rio Itajaí-Açú e ribeirões. 
• Prever passarelas e pontes para pedestre e ciclistas nos rios e ribeirões. 
• Reestudar e criar novas vias projetadas  para interligação entre loteamentos. 
• Programar implantação do aumento da  capacidade do sistema viário estrutural, priorizando em função 
do desenvolvimento das regiões. 
• Preparar plantas de desapropriação das áreas atingidas pela ampliação de vias existentes. 
• Implantar Rua Dr. Pedro Zimmermann com configuração compatível com seus usos. 
• Implantar alternativa de deslocamento para a região Norte do Estado (nova SC-474). 
• Realizar movimentação política para duplicação da BR-470 com marginais para trânsito local com 
ciclovias e passagens em desnível. 
• Viabilizar a participação do Município nos planos rodoviários Estadual e Federal. 
• Realizar contagens de tráfego através de dispositivos inteligentes (sensores) para melhoria na 
mobilidade viária. 
• Realizar estudos de circulação e programar implantação de melhorias na mobilidade viária. 
• Realizar estudos para reduzir tráfego na área central. 
• Adequar os passeios e ciclovias de acordo com a NBR de acessibilidade 9050/06, podendo se reduzir 
pista de rolamento ou eliminar estacionamentos. 
• Rever regulamentação do transporte de carga na área central. 
• Implantar pedágio eletrônico nas áreas centrais com direcionamento dos recursos para o sistema de 
transporte coletivo. 
• Programar implantação dos projetos de humanização da área central. 
• Identificação dos pontos críticos para o tratamento de interseções. 
• Modernização do sistema semafórico. 
• Elaboração de projetos e escolha da solução para o tratamento de interseções. 
• Preparar plantas de desapropriação das áreas atingidas pelos projetos de tratamento das interseções. 
• Programar implantação dos projetos de tratamento das interseções. 
• Desenvolver o projeto executivo dos terminais urbanos projetados. 
• Elaborar projeto de modernização dos terminais urbanos existentes. 
• Identificar áreas para estacionamento de ônibus urbano e de turismo. • Elaborar projeto definindo vias 
exclusivas e/ou compartilhadas, para o transporte coletivo. 
• Restringir o estacionamento nas vias por onde circula o transporte coletivo. 
• Realizar a integração dos ônibus urbanos da região metropolitana com os terminais limítrofes de 
municípios. 
• Regulamentar os trajetos e paradas de ônibus intermunicipais na área urbana. 
• Desenvolver normatização e estudos técnicos (ambientais, sistema viário, defesa civil e outros) de 
viabilidade para ampliação da rede de transporte coletivo com aprovação em Conselhos Municipais. 
• Adaptação e modernização da frota, pelas concessionárias, para prover acessibilidade universal nos 
veículos de transporte coletivo. 
• Identificar áreas para a implantação de estacionamentos dissuasórios com prioridades imediata nos 
terminais alimentadores. 
• Implantar sistema de bicicletas públicas nos terminais. 
• Identificar interferências com prioridade à implantação de ciclovias nas vias urbanas, em detrimento 
das áreas de estacionamento. 
• Desenvolver projeto executivo e implantar o Sistema Cicloviário. 
• Desenvolver estudo de viabilidade, escolha de tecnologia e projeto executivo de engenharia para o 
transporte coletivo sobre trilhos 
(VLT), definindo alternativas. 
• Projetar e implantar novas estações de integração com o sistema existente. 
• Desenvolver estudo de viabilidade e projeto executivo de engenharia para o transporte fluvial. 
• Desenvolver projeto executivo e homologar pista do Aeroporto Quero-Quero. 
 
MÉDIO PRAZO 
• Implantar o gabarito oficial das vias arteriais. 
• Definir áreas e critérios para regulamentação do transporte de carga na área central. 
• Implantação completa dos terminais urbanos projetados. 
• Projeto e implantação dos terminais intermodais (linha férrea/ VLT e ônibus). 
• Implantar transporte fluvial. 
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LONGO PRAZO 
• Implantação completa do sistema viário projetado. 
• Implantação Leste-Oeste do Transporte coletivo sobre trilhos (VLT). 
• Implantação completa do Transporte Ferroviário Regional. 
Quadro 12 – Propostas definidas para o Eixo 2. 
Fonte – Quadro adaptado do projeto Blumenau 2050. 

 

O projeto Blumenau 2050 identificou uma série de soluções para o transporte da 

cidade.  

Com base no conceito de mobilidade urbana sustentável uma das propostas do 

Blumenau 2050 é incentivar o uso de meios de transporte alternativos como a bicicleta. Para 

tanto, uma nova estrutura precisará ser construída para integrar as ciclovias já existentes no 

município.  Atualmente o volume de carros aumentou cerca de 40% em 5 anos e a estrutura 

das vias da cidade continua a mesma (BLUMENAU, 2008). 

Dentre outros fatores, a ciclovia oferece espaço e segurança para o ciclista, motiva 

o uso da bicicleta, diminui o uso de automóveis e humaniza as vias. 

   

4.2.3 Eixo 3 - Intervenções para o Desenvolvimento Econômico 

 

O projeto Blumenau 2050 propõe uma série de obras para incentivar o 

desenvolvimento econômico, o turismo e o lazer na cidade. Estão sendo adotadas medidas 

como a reurbanização da Avenida Beira-Rio e a revitalização da Prainha incluindo a 

recuperação da mata ciliar do Centro, cujo principal foco é revitalizar o rio proporcionando 

alternativas de lazer. 

Estão em andamento obras como a conclusão do Parque Vila Germânica, a 

revitalização do Galegão (concluída), a construção do Mercado Público Municipal e a criação 

de uma Via Gastronômica. Atualmente foi concluída a revitalização do Parque Ramiro 

Rüediger, considerado o parque central da cidade (BLUMENAU, 2008). 

Uma da expectativa do projeto Blumenau 2050 é a implantação do Centro 

Internacional de Feiras e Eventos (Ciefe) e do porto seco às margens da BR-470.   Também 

na Região Norte, novas áreas receberão os distritos industrial e tecnológico, com acesso viário 

adequado a partir da BR-470. 

Segundo o projeto duas características marcantes de Blumenau proporcionam o 

turismo: a paisagem natural, composta pela sinuosidade do Rio Itajaí-Açu e seus afluentes e 

pelos morros com densa cobertura; e a paisagem criada, constituída pelo conjunto 
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arquitetônico com características germânicas e suas construções históricas.  No 

aproveitamento e preservação destas identidades, está sendo desenvolvida uma ferramenta de 

intervenção nas margens do Rio Itajaí-Açu e na área que corresponde ao antigo centro 

histórico, chamado Circuito Ciliar da Região Central, que prevê um roteiro de atrativos 

interligados por esplanadas de caminhada e ciclovias, revitalizando toda área e valorizando a 

paisagem urbana (BLUMENAU, 2008). 

Os bairros serão contemplados com novas áreas de lazer, em especial para 

crianças e adolescentes, com modernos equipamentos para a prática desportiva, perfazendo 

não apenas como uma forma saudável de diversão, mas também uma ferramenta de inclusão 

social (BLUMENAU, 2008). 

Todos os espaços precisam ser instalados em locais estratégicos do município, 

complementando a integração dos espaços de lazer, com o objetivo de ampliar a qualidade de 

vida e o bem-estar da comunidade blumenauense. 

 O quadro 13 esclarece os aspecto levantados no eixo 3: 

O Eixo 3 está estruturado com base em três principais diretrizes, com os respectivos projetos: 
Diretriz 1 . Estruturar, desenvolver e implantar áreas com potencial para turismo esporte  
e lazer: 
a. Circuito Ciliar da Região Central; 
b. Complexo Interesse Turístico Parque Vila Germânica e entorno; 
c. Sistema de Parques Ciliares; 
d. Eco Parque Aquático Usina do Salto; 
e. Parque Bom Jesus; 
f. reestruturação do entorno do Complexo  
Esportivo do SESI; 
g. descentralização das áreas de lazer; 
h. valorização Turística e Cultural dos núcleos históricos (Vila Itoupava, Badenfurt, Testo salto, etc.); 
i. valorização dos acessos à cidade; 
j. definir local para grandes eventos; 
k. Parque das Itoupavas; 
l. Estádio Regional; 
m. parque de entorno do Terminal do Aterro. 
Diretriz 2 . Estimular o desenvolvimento da Região Norte com a relocação do Centro Cívico e a 
definição de uso do prédio atual (Praça Victor Konder e edifício do antigo fórum). 
Diretriz 3 . Estimular o desenvolvimento  
econômico do Município: 
a. implantação de porto seco em Blumenau, para otimizar o transporte de mercadorias e produtos aos 
portos de Itajaí e Navegantes; 
b. implantar distritos industriais para as diversas demandas; 
c. implantar novos distritos tecnológicos. 
 
Para a viabilização destes projetos, precisão ser cumpridas algumas ações de acordo com os  
prazos definidos: 
 
CURTO  PRAZO 
• Implantar a segunda etapa do projeto de Reurbanização da Beira-Rio. 
• Implantar projeto de reurbanização da Prainha. 
• Revisar o projeto e implantar o novo porto fluvial. 
• Desenvolver projeto e implantar a revitalização do Centro Histórico. 
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• Finalizar a reforma do Galegão. 
• Construção da Vila Germânica (comércio e gastronomia). 
• Conclusão da implantação do Parque Ramiro Ruediger. 
• Implantação do Mercado Público. 
• Desenvolver projeto e implantar a reurbanização das ruas Alberto Stein e Humberto de Campos. 
• Incentivar usos compatíveis com turismo e lazer nas áreas de entorno da Vila Germânica. 
• Desenvolver projeto e implantar os Parques  
Ciliares da Foz do Ribeirão da Velha e da Foz do Ribeirão Garcia. 
• Acompanhar projeto de ampliação física do Complexo Esportivo do SESI. 
• Desenvolver projeto e implantar pequenas áreas de esporte e lazer nos bairros. 
• Revisar o projeto e implantar o Parque das Itoupavas. 
• Desenvolver projeto e Implantar distritos industriais para as diversas demandas. 
 
MÉDIO PRAZO 
• Desenvolver projeto e implantar margem esquerda da Beira-Rio. 
• Desenvolver projeto e implantar a reurbanização do Morro do Aipim (Centro de Saúde), com  
elevador panorâmico e Museu Contemporâneo. 
• Desenvolver projeto e implantar nova ponte da área central. 
• Desenvolver projeto e implantar a reurbanização da Rua República Argentina. 
• Implantação de marina turística junto ao novo Clube Náutico América. 
• Desenvolver projeto e implantar a reurbanização das ruas adjacentes ao Complexo Vila Germânica. 
• Implantar via gastronômica na Rua Mariana Bronnemann. 
• Desenvolver estudo de relocação da PróFamília, CTG e Fundação Municipal de Desportos. 
• Detalhar projeto e plano de implantação do Eco Parque Aquático Usina do Salto. 
• Desenvolver projeto e implantar Parque Bom Jesus para o lazer e o turismo. 
• Incentivar a revitalização dos espaços urbanos degradados do entorno do SESI. 
• Desenvolver projetos para reestruturação do sistema viário e do sistema de transporte para atendimento 
ao Complexo Esportivo do SESI e seu entorno. 
• Desenvolver projeto de roteiro histórico e turístico para os núcleos históricos. 
• Revitalizar os principais acessos à cidade. 
• Implantar os demais Centros de Atendimento ao Turista (CAT´s). 
• Implantar CIEFE. 
• Definir localização e desenvolver o projeto do Estádio Regional. 
• Desenvolver projeto e implantar o Parque de entorno do Terminal do Aterro. 
• Desenvolver projeto de relocação do Centro Cívico de Blumenau. 
• Definir área e desenvolver projeto de implantação do Porto Seco. 
•Parceria intermunicipal (Gaspar) para integração do porto seco na BR-470 ao atracadouro do  Rio Itajaí-
Açu. 
• Implantar novos distritos tecnológicos: próximo ao trevo da Hemmer; na Rua Bahia, perto do  
terreno da Cremer e junto da Ponte do Badenfurt;  
nos fundos do aeroporto, e no bairro Garcia (em frente à Coteminas). 
• Criação de Unidade de Estudos Ambientais junto ao Parque São Francisco. 
Quadro 13 – Propostas definidas para o Eixo 3 
Fonte – Quadro adaptado do projeto Blumenau 2050 

 

A consolidação da vocação turística de Blumenau, acentuada após a revitalização 

do Parque Vila Germânica, é uma das metas do Blumenau 2050. Ações pontuais foram 

destacadas como forma de ampliar não só as atrações existentes, como a qualidade da infra-

estrutura e do atendimento aos visitantes. Em destaque o melhor aproveitamento do rio Itajaí-

Açu, tanto para o lazer do blumenauense quanto do turista; a criação do Parque das Itoupavas; 

consolidação de novos eventos de porte na cidade; ampliação da integração entre as 
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iniciativas pública e privada; e a criação do Distrito Turístico no entorno da Vila Germânica 

(BLUMENAU, 2008). 

Em médio prazo o Centro Cívico (Prefeitura) será transferido para a Região Norte, 

próximo ao Terminal Aterro. Também será criado o Parque das Itoupavas, com cerca de 1 

milhão de metros quadrados, e revitalizado o Aeroporto de Blumenau. O Centro Cívico e o 

parque, em especial, serão estimuladores de desenvolvimento econômico e viário em direção 

à Região Norte. 

Uma das grandes dificuldades de Blumenau tem sido buscar empreendimentos 

que exijam grandes áreas, pois sua área geográfica é complexa, sendo uma das alternativas 

atrair empresas de tecnologia, de serviços e que complementem a cadeia produtiva de 

indústrias já instaladas na cidade, como a têxtil, valorizando a qualidade da mão-de-obra local 

(BLUMENAU, 2008). 

Estão previstas no Blumenau 2050, a criação de pequenos parques industriais na 

Zona Norte da cidade e a implantação de novos parques tecnológicos, como o que está hoje 

instalado no Distrito do Garcia.  

 

4.2.4 Eixo 4 - Habitação e Regularização Fundiária 

 

Devido à falta de planejamento ao longo da história, basicamente até a década de 

70, surgiram loteamentos e ocupações irregulares, principalmente nas encostas de morros. 

Isso proporcionou locais habitados, porém sem infra-estrutura adequada, ou que colocam em 

risco a vida dos moradores. Para contornar tais aspectos, o novo planejamento está baseado 

em quatro principais diretrizes, “regularizar e reurbanizar as áreas de ocupação irregular; 

relocar famílias ocupantes de áreas de risco de escorregamento; evitar novas ocupações 

irregulares; e ter a habitação como prioridade nas políticas públicas” (BLUMENAU, 2008. 

p.32). 

Atualmente ações buscando a regularização desse gênero já estão ocorrendo por 

meio do trabalho feito pela Prefeitura e parceiros, em quase 50 loteamentos irregulares de 

Blumenau, levando água, luz, pavimentação, transporte coletivo e a possibilidade de as 

famílias adquirirem a posse dos terrenos onde moram. Não apenas regularizar, mas evitar que 

novas áreas sejam ocupadas irregularmente na cidade é o foco do Blumenau 2050 

(BLUMENAU, 2008). 
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Além de desenvolver projetos paralelos de recuperação ambiental, enfatiza-

se a fiscalização preventiva e participativa, programas educativos de uso e 

ocupação do solo urbano e aperfeiçoamento de ferramentas como o “More 

Legal” e as Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS), entre outros 

(BLUMENAU, 2008. p 32). 

  

Espera-se que o desenvolvimento urbano da cidade ocorra de maneira ordenada e 

de forma a permitir que todos desfrutem uma qualidade de vida de padrões elevados.  Dar 

ênfase a projetos habitacionais, tratados de maneira ampla e integrados com as demais 

políticas públicas, também são partes deste eixo. 

 O quadro 14 relata os pontos no eixo 4: 

O Eixo 4 está baseado em quatro principais diretrizes, com seus respectivos projetos: 
Diretriz 1.  Regularizar e reurbanizar as áreas de ocupação irregular: 
a) intervenção urbanística e infra-estrutura; 
b) criar processos sumários de regulariza- 
ção fundiária. 
Diretriz 2.  Relocar famílias ocupantes de áreas de risco de escorregamento através da implantação de 
loteamentos habitacionais. 
Diretriz 3.  Evitar novas ocupações irregulares: 
a) desenvolver políticas públicas de Planejamento Urbano; 
b) desenvolver políticas públicas de Educação Ambiental. 
Diretriz 4.  Tratar a habitação como prioridade nas políticas públicas. 
 
Para viabilizar estas diretrizes, serão desenvolvidas ações, de acordo com os prazos definidos: 
 
• Realizar diagnóstico real da cidade, com a participação da comunidade. 
• Realizar Parcerias Público-privadas. 
• Pacto Socioterritorial. 
• Utilizar o Termo de Ajustamento de Conduta Administrativo. 
• Desburocratizar os processos de regularização fundiária. 
• Participação do Ministério Público Democrático. 
• Aperfeiçoar as ferramentas do “More Legal" e das “ZEIS”. 
• Desenvolver programas educativos de uso e ocupação do solo urbano. 
• Realizar fiscalização preventiva e participativa. 
• Desenvolver projetos de recuperação ambiental. 
 
MÉDIO PRAZO 
• Criar critérios de prioridade para escolha das áreas a serem regularizadas. 
• Desenvolver projetos de recuperação ambiental. 
• Implantar conjuntos habitacionais com soluções qualitativas e sustentáveis. 
• Crédito verde para áreas preservadas. 
• Desenvolver projetos habitacionais em parceria com as demais secretarias municipais. 
• Tratar os projetos habitacionais de forma ampla e integrada com as demais políticas públicas. 
 
LONGO PRAZO 
• Realizar cadastro técnico-social. 
• Desenvolver banco de dados para projeto urbanístico e complementares. 
• Reurbanizar as áreas de ocupação irregular. 
• Proceder a titularização dos terrenos das áreas a serem regularizadas. 
• Regularizar as edificações das áreas reurbanizadas. 

Quadro 14 – Propostas definidas para o Eixo 4 
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Fonte – Quadro adaptado do projeto Blumenau 2050 

 

Com o crescimento da industrialização na cidade e na região e o bom 

funcionamento dos serviços públicos (1970), desencadeou um processo migratório oriundo de 

outras regiões menos favorecidas. A especulação imobiliária da época devido ao crescimento 

migratório criou vazios urbanos, elevando o preço da terra e obrigando a população carente a 

ocupar áreas desvalorizadas, que são invariavelmente áreas sem infra-estrutura e/ou de 

preservação ambiental. Isto resultou na ocupação desordenada de encostas e fundos de vales, 

constituindo, assim, a cidade informal (BLUMENAU, 2008). 

O projeto prevê investimentos na busca do resgate da cidade informal, levando 

serviços e cidadania à população marginalizada, reduzem os custos de manutenção do 

município e ampliam a arrecadação. 

Para isso o principal objetivo foi combater o déficit habitacional e reduzir os 

custos de manutenção urbanos, levando a cidade e seus serviços aos assentamentos humanos 

já consolidados e cadastrados, levando também qualidade de vida e cidadania aos seus 

moradores, através de projetos: remanejamento e relocações de moradias localizadas em áreas 

de risco e/ou de preservação ambiental; obras de melhorias habitacionais; e implantação ou 

recuperação de obras de infraestrutura urbana (BLUMENAU, 2008). 

 

4.2.5 Eixo 5 - Saneamento e Meio ambiente 

 

Nos seus 154 anos de história, Blumenau alcançou uma cobertura de tratamento 

de esgoto residencial de apenas 2,12%.   É um índice muito baixo, que teve reflexos negativos 

tanto na saúde quanto na qualidade de vida e no meio ambiente dos blumenauenses. A meta é 

chegar, em curto prazo, a 50% de cobertura. Em médio prazo, ou seja, até 2030, o objetivo é 

atingir a totalidade de cobertura em Blumenau (BLUMENAU, 2008). 

Para o abastecimento de água, o projeto Blumenau 2050 prevê diretrizes para 

adequar, estruturar e aperfeiçoar o sistema. Essas diretrizes estão de acordo com um plano 

diretor de obras, do SAMAE, que diagnosticou a situação e indicou medidas para serem 

adotadas até 2024, como a implantação de novos reservatórios de água, de sistemas de 

bombeamento e novas redes de distribuição e adução (transporte) (BLUMENAU, 2008). 

Quanto à questão do lixo, o objetivo é trabalhar com 100% de reciclagem. Do 

material não-orgânico produzido na cidade, estima-se que aproximadamente 15% sejam 
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reciclados pelo SAMAE e por empresas particulares e cooperativas, atingindo em torno de 

750 toneladas por mês. Já no lixo orgânico, a idéia é implantar usinas de triagem e geração de 

energia, uma alternativa sustentável ao longo dos anos e que não cria montanhas de lixo 

(BLUMENAU, 2008).  

Atualmente, o lixo orgânico de Blumenau é enviado para o aterro sanitário de 

Brusque. A expectativa é que a primeira usina seja instalada em até 20 anos, uma vez que a 

tecnologia ainda é cara e seu uso no Brasil, incipiente. 

Ordenar o crescimento de Blumenau de forma sustentável é o que se pretende com 

o planejamento ambiental de longo prazo. Em 2007, um mapeamento aerofotogramétrico 

começou a ser feito para identificar as áreas de relevância ambiental. O projeto Blumenau 

2050 prevê a recuperação de áreas degradadas, incluindo o circuito ciliar do Centro, dos 

ribeirões – associado ao controle da erosão e ao tratamento do esgoto – e a criação de um 

Jardim Botânico que atenda também ao turismo. A arborização urbana, com a finalidade de 

atender ao paisagismo, e a precaução com a rede elétrica e a qualidade do ar, tanto no Centro 

quanto nos bairros, complementam este eixo. 

A finalidade deste eixo é muito mais ampla, pois envolve as questões relativas à 

água, ao esgoto, aos resíduos sólidos urbanos (lixo orgânico e reciclável) e ao meio ambiente. 

O resumo de propostas é descrito no quadro 15 para o eixo 5: 
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Este eixo está alicerçado em dezoito principais diretrizes, com seus respectivos projetos: 
Diretriz 1 . Aumentar o índice de cobertura do sistema de esgotamento sanitário: 
a. Projeto de Saneamento Ambiental em Regiões Metropolitanas (2005) -Convênio FUNASA; 
b. Projeto de Recuperação Ambiental de Blumenau Parte A - Recursos do PAC, através do Ministério 
das Cidades; 
c. Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Blumenau e Esgotamento Sanitário de 
Blumenau. 
Diretriz 2 . Adequar, estruturar e otimizar o sistema de abastecimento de água:  
a. implantação de redes, ampliação dos sistemas de reservação e de bombeamento na Região de 
Abastecimento 1, de acordo com a modelagem Hidráulica do Sistema ETA II; 
b. implantação de redes, ampliação dos sistemas de reservação e de bombeamento nas Regiões de 
Abastecimento 3 e 4, de acordo com a modelagem Hidráulica do Sistema ETA II; 
c. implantação de redes, ampliação dos sistemas de reservação e de bombeamento nas Regiões de 
Abastecimento 9; 
d. ampliação, reforma, recuperação estrutural e automação da Estação de Tratamento de Água II(ETA 
II); e. projeto para utilização do lodo da ETA II no sistema de tratamento da ETA III. 
Diretriz 3.  Estabelecer diretrizes para o saneamento ambiental no município, através do Código e Plano 
Municipal de Saneamento.  
Diretriz 4.  Adequar o sistema de coleta e disposição dos resíduos sólidos urbanos: 
a. incentivar mudança na forma de apresentação dos resíduos, em recipientes apropriados; 
b. manutenção do modelo existente, adequando-se a forma de cobrança; 
c. enrijecimento quanto aos horários para apresentação dos resíduos; 
d. apoiar e estudar formas de reciclagem do óleo de cozinha, junto aos grandes geradores; 
e. apoiar a implementação da reciclagem dos materiais da construção civil pelos grandes geradores; 
f. realizar reciclagem energética dos resíduos sólidos, dando um destino final sustentável e tendo o 
aproveitamento de 100% do RSU de Blumenau; 
g. elaborar um plano de ação integrado de gestão de resíduos sólidos. 
Diretriz 5.  Promover a Gestão qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos: 
a. melhoria da qualidade das águas, readequando a sua classificação (portaria 024/79); 
b. levantamento dos recursos hídricos do município. 
Diretriz 6.  Utilizar tecnologias auto-suficientes para o saneamento ambiental. 
Diretriz 7.  Criar banco de informações ambientais. 
Diretriz 8.  Controlar a qualidade do ar. 
Diretriz 9.  Desenvolver a educação ambiental junto às instituições de ensino e demais formas de 
organização da sociedade: 
a. inserir políticas de Educação Ambiental nas práticas do Governo Municipal. 
Diretriz 10. Revisar e avaliar a Agenda 21 de Blumenau, valorizando-a. 
Diretriz 11. Promover campanha de conscientização sobre problemática dos ruídos. 
Diretriz 12. Recuperar áreas degradadas e tratar os passivos ambientais: 
a. recuperação do solo; 
b. recuperação ambiental; 
c. recuperar e dar uso ao aterro desativado. 
Diretriz 13. Promover a gestão pública  
dos espaços territoriais especialmente protegidos (urbano e rural). 
Diretriz 14. Inserir a arborização urbana funcional como elemento de melhoria paisagística e qualidade 
ambiental. 
Diretriz 15. Promover a ocupação sustentável da cidade. 
Diretriz 16. Gestão Ambiental Fortalecida. 
Diretriz 17. Gestão de risco e eventos extremos. 
Diretriz 18. Controlar a Radiação Eletromagnética. 
CURTO PRAZO 
• Implantação de redes coletoras de esgoto, ligações domiciliares, estações elevatórias e es- 
tações de tratamento de esgoto, nas regiões dobairro Itoupavazinha, Rua Araranguá, Loteamento  
Cohab e Rua José Reuter. 
• Implantação de redes coletoras, ligações domiciliares e estações elevatórias nos bairros  
Garcia, Fortaleza e Centro; ampliação da estação de tratamento de esgoto no bairro Garcia, e im- 
plantação de estação de tratamento de esgoto no bairro Fortaleza. 
• Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Blumenau (Áreas Prioritárias). 
• Implantação de novo centro de Reservação, implantação de Centro Elevatório, implantação de  
Rede de Adução, implantação de Rede de Distribuição, remanejo de Rede de Distribuição, adequação  
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de Conjuntos Elevatórios, e aumento da potência instalada de Centro Elevatório na RA 1. 
• Ressetorização entre as Regiões de Abastecimento RA 3 e RA 4, implantação de rede, duplicação da 
capacidade de bombeamento dos conjuntos elevatórios das Regiões de Abastecimento RA 3 e RA 4, 
interligação dos distritos pitométricos, reforço de rede, remanejo de rede, implantação de válvula 
redutora de pressão, implantação de Booster, duplicação da capacidade de reservação, e implantação de 
nova Estação de Tratamento de Água (ETA). 
• Implantação de conjunto elevatório, implantação de reservatório metálico apoiado, im- 
plantação de rede, e adequação dos grupos elevatórios do Sistema R9. 
• Ampliar os elementos de tratamento (filtros e decantadores), reformar, realizar recuperação estrutural e 
implantar sistema de automação e proteção contra enchentes na ETA II. 
• Utilizar o lodo gerado na Estação de Tratamento de Água da ETA II no tratamento da ETA III. 
• Elaborar e implantar o Código e o Plano Municipal de Saneamento. 
• Elaborar legislação para a coleta e disposição dos resíduos sólidos urbanos. 
• Buscar tecnologia para implantar a reciclagem do óleo de cozinha. 
• Estimular a redução na fonte de geração de resíduos sólidos. 
• Criação de um consórcio regional para coleta e disposição de resíduos. 
• Controlar e monitorar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, junto aos diversos segmentos 
industriais e empresariais. 
• Elaborar Plano Municipal de Recursos Hídricos, em conjunto com o Comitê de Bacias do Itajaí. 
• Recuperar as matas ciliares dos rios. 
• Realizar programas de controle de erosão do município. 
• Definir e aplicar os índices mínimos de permeabilidade do solo por lote. 
• Ampliar a estrutura da fiscalização, efetivando parcerias com outras instituições públicas e privadas. 
• Realizar estudo hidrológico da rede hidrográfica e demais corpos d’água do município. 
• Recuperação, onde possível, dos cursos d’água alterados. 
• Levantamento das áreas inundáveis/alagáveis, a fim de coibir aterros. 
• Sanear e manter os recursos hídricos existentes para garantir o futuro abastecimento. 
• Implementar áreas de proteção de mananciais. 
• Pesquisar, desenvolver e implantar tecnologias auto-suficientes para o saneamento ambiental. 
• Estruturar sistema de informações ambientais e disponibilizar no site da FAEMA. 
• Adquirir equipamentos para análise da qualidade do ar (particulados e CO2), buscando parcerias. 
• Controlar e monitorar a qualidade do ar na área urbana e industrial do município e região, por meio de 
parcerias. 
• Divulgar os resultados do monitoramento da qualidade do ar, através do banco de dados 
disponibilizado no site da FAEMA. 
• Implementar ações visando à redução do uso do automóvel e, conseqüentemente, a redu- 
ção dos poluentes. 
• Aplicar a legislação municipal de Educação Ambiental. 
• Atualizar e implementar as ações propostas na Agenda 21 (2000) e transformá-la em referência 
ambiental brasileira. 
• Promover a divulgação permanente da Agenda 21 de Blumenau. 
• Realizar educação ambiental na comunidade e demais segmentos, utilizando diversos meios de 
comunicação. 
• Realizar diagnóstico ambiental para recuperação de áreas degradadas. 
• Realizar o mapeamento da área do antigo aterro sanitário. 
• Realizar o monitoramento das águas subterrâneas (poços de monitoramento) e avaliar a qualidade das 
águas lixiviadas (ocorrência de chuvas). 
• Quantificar o volume de gases e implementar ações de recuperação do antigo aterro. 
• Aumentar o número de unidades de conservação e estimular o estabelecimento de áreas  
protegidas particulares. 
• Criar instrumentos e mecanismos de incentivo para a preservação e recuperação de áre- 
as naturais (urbanas e rurais). 
• Definir critérios técnicos para gestão de APPs e promover discussão nas esferas regional e federal. 
• Implantar corredores ecológicos e outras formas de conectividade de ambientes naturais no meio 
urbano e rural. 
• Aplicar técnicas de melhoria de permeabilidade do solo na arborização. 
• Executar medidas de permeabilidade e infiltração no lote (reserva legal urbana, pisos permeáveis, 
telhados verdes, etc.) e nos espaços públicos. 
• Incentivar o uso de métodos de captação de águas pluviais e reuso de águas nas edificações. 
• Estimular a utilização de fontes alternativas de energia nas edificações, lotes e espaços  
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urbanos (privados e públicos). 
• Estabelecer maior ponderação técnica e integração entre os setores administrativos públicos, visando ao 
uso e ocupação sustentável dos lotes na área urbana. 
• Dar maior transversalidade (entre os eixos) para a agenda ambiental, reforçando o seu papel de base 
para as propostas de desenvolvimento. 
• Garantir mecanismos efetivos de participação do público no processo de tomada de decisão de projetos 
ambientais e de ordenação do território (do planejamento à implantação). 
• Investir em pessoal: contratação, qualificação e capacitação, e promover políticas inte- 
gradas de planejamento e fiscalização, com desenvolvimento sustentável. 
• Prever ações considerando o cenário de mudanças climáticas, zonas de riscos, eventos extremos, etc. 
• Elaborar Plano Integrado de Drenagem Urbana com abordagem multidisciplinar (SEPLAN, FAEMA, 
SAMAE, SEOSUR E DEFESA CIVIL, ETC). 
• Estabelecer parcerias de âmbito regional e estadual para elaboração de estudos e medidas de controle 
da emissão de radiação eletromagnética. 
 
MÉDIO PRAZO 
• Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Blumenau - Sistemas Isolados. 
• Implantação de rede de distribuição a partir do novo Centro de Reservação, na RA 1. 
• Adequação de Conjuntos Elevatórios da RA 1. 
• Duplicação da capacidade de reservação, implantação de rede, aumento da capacidade de  
reservação, readequação dos Grupos Elevatórios do Sistema R4. 
• Implantação de rede e adequação dos Grupos Elevatórios do Sistema R9. 
• Buscar tecnologia para a implementação da reciclagem dos materiais da construção civil. 
• Buscar tecnologia e  e recursos para a implementação da reciclagem energética dos resíduos sólidos. 
• Implementar coleta seletiva em 100% da cidade, através da ampliação da coleta do Samae, mudando o 
foco do serviço porta a porta para o de coleta por pontos de entrega voluntária, e apoio a associações de 
catadores, cooperativas e associações de moradores. 
• Buscar parcerias com as demais cidades do Vale para despoluir e renaturar os cursos e corpos d’água. 
• Ampliar o número de parâmetros analisados pela rede de monitoramento da qualidade do ar. 
• Utilizar os dados das análises para implementar ações para melhoria da qualidade do ar. 
• Desenvolver e executar o projeto de Jardim Botânico. 
• Criar plano de arborização urbana amplamente discutido com a comunidade e executá-lo. 
• Substituição gradual das árvores inadequadas na zona central e centros de bairros. 
 
LONGO PRAZO 
• Tratar 100% dos dejetos sanitários do município, diminuindo os problemas ambientais. 
• Utilizar o diagnóstico existente (IQA) para subsidiar e recuperar os rios e ribeirões. 
• Realizar o mapeamento das áreas com necessidade de recuperação do solo. 
• Cadastrar, averbar na matrícula dos imóveis, criar uma rubrica no fundo municipal do meio ambiente 
para remediação, restauração e recuperação do solo. 
• Promover a remediação de passivos ambientais. 

Quadro 15 – Propostas definidas para o Eixo 5 
Fonte – Quadro adaptado do projeto Blumenau 2050 
 

4.3 DESCRIÇÃO EXPLORATÓRIA E ANÁLISE DA PESQUISA 

 

4.3.1 Conhecimento comunitário: Interação.   
 

 

Quanto à primeira categoria, conhecimento comunitário e a interação do 

conhecimento levou-se em consideração a formação técnica dos profissionais envolvidos no 

projeto, sua experiência com o tema, a necessidade de treinamento específico e a interação 

dos conhecimentos pré-existentes para a formulação do novo projeto.  
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Aos gestores públicos questionados sobre o conhecimento referente ao 

planejamento urbano e sua formação acadêmica, afirmaram que já trabalham com o tema a 

mais de 16 anos (E1), 10 anos (E2), 7 anos (E3) , todos possuem formação técnica na área de 

atuação, arquitetura, arquitetura e engenharia, respectivamente;  

... Eu sou funcionária concursada, eu falei 17, mas são 16 anos tá e 

sempre trabalhei nesta area do planejamento urbano, ... é sou formada 

em arquitetura e urbanismo, tenho especialização em engenharia urbana 

e ambiental, tenho mestrado em desenvolvimento urbano e regional 

pelo curso de geografia da UFSC, (E1). 

... Eu sou engenheiro, o Jonas está aqui uns 10 anos e é arquiteto, ela 

arquiteta,  todos são técnicos, todos respondem, inclusive com suas 

RTs [..] estou uns 7 anos (E3); 

... sim,aproximadamente 10 anos. (E2); 

 

Aos parceiros quando questionados sobre seu envolvimento com o assunto, todos 

afirmaram estarem presentes no processo desde o início, totalizando 6 anos (E4, E5, E6). 

Além disso, o desempenho na primeira fase como coordenadores, exigiu esse envolvimento.  

 
... De sustentabilidade no município [...] considerando o Blumenau 2050? 

Ou projetos particulares? Não! Apenas o Blumenau 2050. Então já faz isso 

uns 6 anos! (E5). 

... Eu atuo o IAB há muitos anos e eu era presidente e a gente estava 

buscando uma aproximação com a universidade porque a gente vê que ali 

existe muitas idéias e isso não está sendo aplicado direcionado. (E4) 

... Desde 1991 (E6); 

 

Na indagação sobre a participação da comunidade como terceiro poder no 

município, verificou-se isto não apenas como fonte informação, mas também como 

instrumento de perpetuação do projeto. E1 afirma que apenas a partir da revisão do plano 

diretor é que foi possível criar o projeto Blumenau 2050, havendo a necessidade de adequação 

ao Estatuto das cidades.  Durante o processo de revisão do plano diretor foram realizadas 

várias audiências públicas, onde regiões da cidade foram mapeadas e a comunidade participou 

das oficinas temáticas. E3 salienta que o plano diretor é muito importante diante dos anseios 

da comunidade, porém apenas ele não seria suficiente, onde deu origem ao projeto para que as 
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informações adquiridas nas comunidades pudessem ser discutidas com equipes técnicas e 

multidisciplinares.  

 

... a gente começou com este trabalho, que foi a revisão do plano diretor de 

Blumenau. (E1) 

...Blumenau tem plano diretor desde 77. Nós estávamos na 3ª revisão do 

plano diretor é então pela primeira vez a luz do estatuto da cidade a gente 

fazendo uma revisão em consulta a comunidade e o próprio plano diretor 

com uma visão um pouco diferenciado do que era até então. (E3) 

... Nós começamos então em 2005 a fazer toda a revisão com consulta a 

comunidade, fizemos mais de 30 e poucas audiências públicas, mapeamos a 

cidade, as regiões de características próximas, fizemos reuniões, depois 

fizemos oficinas temáticas, buscando toda as informação para esta revisão do 

plano diretor. (E3) 

 

Na argumentação sobre Blumenau em comparativo a outro município pioneiro E3 

alega que para implantação do instrumento era necessário se basear em estudos que deram 

certo, e por isso foi estudado a princípio a cidade de Barcelona na Espanha.  

No entanto os três entrevistados E1, E2 e E3 destacam que as características 

gerais de Barcelona não eram condizentes com a realizada de Blumenau, achando-se 

necessário focar em uma cidade com as mesmas características, assim os trabalhos ficaram 

voltados para Bilbao, cidade com 300 mil habitantes, com as mesmas características de 

Blumenau, inclusive com a presença de enchentes e como base da economia o 

desenvolvimento industrial. A diferença é que em Bilbao o foco da indústria é o serviço naval, 

em quanto em Blumenau é o têxtil. Tal cidade segundo E1 apresentava na época um projeto 

conhecido como Ría 2000.  

 

... em 2006 a gente foi a Barcelona e todo mundo sabe né! Barcelona é um 

caso a ser estudado principalmente depois das olimpíadas de 98 e tínhamos 

um arquiteto que estava fazendo mestrado também e ele nos abriu as portas 

lá, com o pessoal de Barcelona, só que na verdade nos trouxeram o seguinte: 

uma escala que para Blumenau nós temos uma escala de exemplo bem 

melhor de que Barcelona. (E1). 

... Dai nós fomos a Biobao e eles lá, tem um programa chamado Ría 2000 

né!  Que muito nos interessou e que nos inspirou quando voltássemos. (E3). 
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... Aí alguém disse: O que acontece com Bilbao? Biobao é uma cidade de 

300 mil habitantes que nem Blumenau, tem um rio que passa no meio da 

cidade que nem Blumenau, em 83 sofreu uma grande enchente que nem 

Blumenau e eles tinham como base econômica deles a industria naval que se 

perdeu e nós a industria têxtil. (E2). 

 

Após um processo de desindustrialização na década de 1970 e de grande enchente 

que destruiu a cidade em 1983, a prefeitura de Bilbao, na Espanha, traçou seu primeiro Plan 

General de Ordenación Urbana. Em 1992, criou a Sociedad Anônima Bilbao Ría 2000, uma 

parceria interinstitucional, de capital público, responsável em desenvolver um plano 

estratégico (BLUMENAU, 2012). Frisa-se ainda E2 que nacionalmente, a cidade de Curitiba 

também serviu como referência na implantação do novo modelo de Blumenau.   

 

... Foi o que aconteceu com Curitiba né? tem 40 anos, Curitiba vem 
seguindo uma balada, não importa quem assuma a prefeitura, hoje não 
se consegue mudar essa balada. (E2). 

 

Outro aspecto diante do questionamento sobre captação de dados e informações, 

destaca pelos três entrevistados E1, E2, E3 era a existência de muita informação e a 

necessidade de ações que vão além do simples estabelecimento de diretrizes. Os entrevistados 

E1 e E3 entendem ser importante resgatar os projetos já existentes na prefeitura e criar uma 

metodologia que pudesse prever que qualidade de vida para nossa comunidade e qual a 

capacidade de carga de Blumenau.  

  
... tinhamos muita informação na mão e que nós tínhamos que fazer um 

planejamento a longo prazo de ações e não apenas de diretrizes, é muito 

legal. (E3). 

... Fizemos uma agenda. Então buscamos todas aquelas informações de 2005 

quando a gente fez a revisão do plano diretor... (E1). 

... Resgatamos uma série de projetos que temos aqui na prefeitura. (E2). 

  

Destaque apresentado pelos entrevistados (E4 e E5), foi aplicada pela prefeitura 

em resgatar os registros e estudos realizados ao longo do tempo, como forma de reaproveitar 

o conhecimento já existente, e que isso geraria uma economia de tempo e recurso ao erário 

público. 
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... Uma coisa de proveitoso que foi feito nesse momento, é que eles pegaram 

todos os projetos que haviam dentro da prefeitura desde mil novecentos e 

antigamente, e trouxeram eles a tona, isso foi uma coisa bem interessante, 

tinha ponto positivo e pontos negativos... (E4) 

... interessante é o reaproveitamento das informações já existentes na 

prefeitura.(E5) 

  

Após as presenças das comunidades e captação dos dados na elaboração do plano 

diretor, (E1, E2 e E3) entendeu-se ser necessário que para que o projeto Blumenau 2050 

pudesse ser eficiente, a sociedade civil organizada poderia estar presente, agora com um corpo 

mais técnico. 

... Acho que a comunidade é importante, mas ainda não é madura para 

participação. Refiro-me ao povo [...] Mas é uma questão de 

amadurecimento né. (E3) 

.... para a comunidade comum o conteúdo da discussão é mais 

dinâmico (E2). 

.... E tem que ver o que tu considera comunidade também né. [...] é a 

sociedade civil organizada! (E1); 

 

O resgate do conhecimento explícito pré-existentes na administração pública, a 

partir de uma nova gestão do conhecimento, possibilitou aos gestores públicos e sociedade um 

diagnóstico da atual situação do município. Todavia, o conhecimento levantado inspira para 

novas exigências focas em um planejamento urbano a luz da gestão participativa. 

 

 

4.3.2 Planejamento urbano e processo participativo 

  

 

A segunda categoria, planejamento e processo participativo, visa relatar a 

presença da comunidade na validação do projeto em todas as suas fases, bem como as 

ferramentas aplicadas para garantir a prática da gestão democrática nas decisões do poder 

público.  

Baseado nos modelos que deram certo, Curitiba e Bilbao, a participação da 

comunidade é um dos pontos de destaque, pois ambos apresentam as ideias em debates 
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públicos e seminários técnicos, caracterizando a governabilidade urbana pela integração entre 

agentes públicos e privados (E3). 

Para que um planejamento estratégico produza resultados, ele precisa ser criativo, 

pois suas ações envolvem todos os atores econômicos e sociais locais no processo (E3). Para 

que a cidade possa construir seu plano de futuro é necessário um diagnóstico técnico, 

identificar os potenciais da cidade e estabelecer diretrizes de planejamento por meio de uma 

ampla discussão com profissionais e a comunidade, além de examinar experiências de 

sucesso.   

 

... acima de tudo é uma agenda do que a gente quer aqui, e a gente viu a 

necessidade de fazer um documento. Porque é muito fácil, mas para que isso 

virasse um documento, tivemos que buscar o apoio da sociedade. Da 

sociedade organizada! (E3) 

... durante o plano diretor estivemos em toda comunidade..., porém agora o 

processo é um pouco técnico... na revista nº 1 vocês vão ver as entidades que 

fazem parte do processo como a gente. (E3)  

  

Na montagem de uma proposta adequada, o primeiro passo foi a aplicação do 

método do CDP, verificando o que poderia ser alterado, e quais os problemas apresentados no 

ordenamento urbano, tão logo, a perspectiva de mudanças dentro de um determinado espaço 

de tempo (E1). Tudo o que foi mapeado é fruto de um roteiro já existente na prefeitura que se 

materializou em uma única matriz (E3). 

 

... a gente usou o roteiro que foi desenvolvido pela secretaria de 

planejamento e desenvolvimento do governo de alguns anos atrás, então eles 

identificam o roteiro onde o elemento pode ser mapeado como 

condicionante, deficiência e potencialidade... eles são C, D e P, e por eles 

são definidas as diretriz  para resolver estas questões. (E1). 

... vocês vão entender o que é eu vou passar superficialmente... a gente 

mapeou através de cores na cidade que a gente considera condicionante 

coisas que existem no ambiente urbano e que não podem ser modificados 

por exemplo cadeia de montanhas, rios, patrimônio histórico, coisas 

tombadas que não podemos mexer, retirar é excluir fazem parte daquele 

ambiente que temos que trabalhar com eles. Deficiência são problemas de 

todos os níveis e potencialidades são elementos que tem potencial para mais 
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né, que existem no ambiente urbano e subaproveitado no caso. Então tudo 

isso a gente mapeia e faz o cruzamento. Os elementos que aparecem três 

vezes, são elementos chaves no caso. São elementos como condicionante, 

como deficiência, como potencialidade podem ser trabalhados e então a 

gente trabalha em forma de matriz. (E3). 

 

 
Afirma o entrevistado E3, que a participação dos seguimentos da sociedade, 

representando a comunidade local, solidificou as propostas apresentadas dentro de cada eixo 

de trabalho, no entanto, para o E4, a criação prévia dos eixos limitou a capacidade de 

ampliação do projeto, principalmente no fato de não caracterizar os assuntos relacionados à 

saúde e à educação. 

  
... mas para que isso virasse um documento, tivemos que buscar o apoio da 

sociedade. Da sociedade organizada! (E3) 

... em fevereiro, inicio do semestre, a agente recebeu de um convite para 

participar do Blumenau 2050 dentre essa distribuição de vagas, tem que a 

universidade tinha 10 vagas e a IAB tinha 10 vagas, que era um seminário 

técnico, ficamos empolgados, vamos lá! Só que quando chegamos foi uma 

surpresa! Não fomos fazer uma discussão do Blumenau 2050, porque já 

havia uma pré-determinação de como seria essa discussão, já tinha os 

cinco eixos: 12345... daí assim economia, turismo e lazer, no mesmo pacote, 

não consigo entender isso! E o outro era habitação... com alguma coisa! Aí 

nos reunimos lá traz e o que nós vamos fazer? Vamos dar o fora daqui? É 

um absurdo, as coisas já estão loteadas! O que vamos fazer?  A gente não 

entendeu as separações! Primeiro nós temos que refletir que Blumenau nós 

queremos para 2050, dependendo do que a gente imaginar para Blu2050, aí 

vamos dividir os eixos, pois entendemos que o grupo iria criar os eixo! (E4). 

 
Argumentam os entrevistados E4, E5, E6 que referente à gestão participativa não 

houve a partir do 2º Seminário qualquer forma de influência por parte dos representantes da 

sociedades civil, pois o que ocorreu de fato foi apenas a apresentação dos relatório de 

propostas por parte da prefeitura, e mais alguns trabalhos que foram cadastrados como 

propostas de implantação, porém para posterior análise. O E6 relata que quando se falou do 

plano diretor, a figura da gestão participativa ficou mais evidente, porém como o Blumenau 

2050 isso foi diferente, sendo que não compreendeu a lógica do processo. O entrevistado E6 
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descreve que não houve por parte dos envolvidos nos eixo uma validação no anteprojeto, 

corroborando com a argumentação dos entrevistados E4 e E5. 

  

.... o segundo seminário então foi outra coisa, foi só palestra! ...quando 

chamaram para o segundo seminário, ele foi chamado assim, é amanhã é 

logo! Chegaram de novo com a pauta fechada, varias palestras,... (E4). 

... 2009 não teve reunião de grupos de trabalhos, o que houve foram 

apresentações por parte da prefeitura. (E5). 

... Ocorreram dois processos o do Plano Diretor e o Blumenau 2050.  No 

primeiro caso me pareceu que houve um esforço de buscar e legitimar uma 

participação em bairros, etc. O segundo seguiu o modelo do Planejamento 

Estratégico e apenas entidades convidadas. Até hoje não entendi exatamente 

a articulação entre as duas ações. (E6). 

 

Relembra um dos entrevistados (E6) que um dos pontos de divergência do projeto 

foi a falta de apoio de alguns setores, não havendo aquela adesão necessária, como fruto de 

projeto participativo, mas que o empenho dos técnicos foi constante na realização do projeto.  

 

... É um grande desafio político, institucional e técnico, não apenas  uma 

narrativa ou retórica. Vejo que, apesar da boa vontade de alguns técnicos, o 

desafio proposto não tem o mesmo nível de adesão, comprometimento por 

parte dos diferentes setores. (E6).  

 

Dentre os argumentos apresentados e na análise dos relatórios dos seminários 

constatou-se que todas as formas de divulgação foram utilizadas, convites formais por 

imprensa, buscando ao máximo o envolvimento da sociedade no projeto. Destaca-se uma 

reportagem posterior ao segundo seminário onde o jornalista Rodrigo Pereira comenta: 

“Como peça de planejamento urbano, não se pode discutir a importância do Blumenau 2050. 

Seu grande desafio, a partir de agora, é envolver a sociedade nas discussões e levá-las a 

pressionar pela continuidade das iniciativas, independentemente de quem seja o prefeito – 

afinal, só 30% do que está previsto no projeto será feito na atual gestão” (RELATÓRIO, 

2011). 

Ainda, em questionamento sobre o acompanhamento participativo por parte da 

comunidade E6 e E4 destacam que não há um processo contínuo junto à comunidade para 
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reavaliação do projeto, e cita como exemplo o caso da margem esquerda3, na qual as decisões 

não ocorreram com a devida transparência. (E4), argumentou em uma de suas respostas que a 

margem esquerda é um tema polêmico do projeto, que há grandes dificuldades para se chegar 

ao um interesse comum.  

... Certamente não. O caso da intervenção e urbanização da margem 

esquerda em 2009 foi um exemplo de como não havia adesão da sociedade 

civil ao projeto e também como não havia interesse do Poder Público (e de 

alguns segmentos, empresas  e indivíduos diretamente interessados na obra) 

em dar transparência e legitimar esse processo. (E6) 

... Não, a gente começou em 2007, pensando que ia ter uma participação 

mais ativa, no entanto o poder público foi seguindo uma linha, e foi 

organizando as coisas de modo que nós fomos recebendo as informações, 

algumas a gente concordava e outras não, no entanto a gente não teve uma 

abertura total para alterar o que a gente não concordava. Não estou dizendo 

que não concordava com tudo! Muitas coisas são bem interessantes e 

merecem seguir em frente, o que acontece com o IAB, quando a gente 

verifica que algo vai de encontro com a cidade a gente tenta marcar reunião, 

como é o caso da margem esquerda, que é outro assunto polêmico! (E4) 

 

Segundo os documentos analisados, os seminários técnicos oportunizaram a 

qualquer pessoa a participar com idéias novas, sendo que no segundo apenas três interessados 

inscreveram seus projetos (RELATÓRIO, 2008).  Um dos entrevistados manifesta o 

arrependimento de não ter aproveitado a oportunidade, pois seu projeto era significativo para 

a cidade. (E4). 

... Eu me furtei de apresentar meu trabalho e dois caras apresentaram duas 

porcarias! ...  até quero bater com a cabeça na parede por não ter apresentado 

meu projeto. (E4). 

 

No terceiro seminário técnico foi oportunizado aos participantes a elaboração de 

questionamentos sobre a situação atual do projeto, porém muitos dos questionamentos eram 

sobre assuntos já definidos no primeiro seminário, levando a perceber que seus integrantes 

variavam em cada época não absorvendo uma ideia de evolução em algumas categorias de 

propostas. Tais argumentos foram constatados nos relatórios dos seminários, onde a 

                                                 
3 Refere-se ao processo de revitalização da margem esquerda muito discutida entre ambientalistas e poder 
público sobre a forma adequada de recuperação. 
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participação em alguns casos foi reduzida (RELATÓRIO, 2010), em outros casos desfocados 

do processo evolutivo do projeto (RELATÓRIO, 2011). Admitem E4 e E6, que percebem um 

esforço da SEPLAN em trazer à comunidade para agilizar o processo de ideias, mas que na 

maioria das vezes tal procedimento ficou prejudicado.  

  

... porque quem participou do primeiro, não participou do segundo, em 

menor número, em duas, três horas, outros se empenharam na discussão, 

colocando algo seu lá dentro, e mal apareceu nas publicações. (E4). 

... vejo que, apesar da boa vontade de alguns técnicos, o desafio proposto 

não tem o mesmo nível de adesão, comprometimento por parte dos 

diferentes setores.(E6). 

 

Ainda, no caso do segundo seminário (E4 e E5), afirmam que devido a falta de 

antecedência nos convites, não proporcionou aos cidadãos tempo hábil para elaboração de 

propostas e inscrição de novos projetos e que na maioria das vezes eram meros ouvintes.  

... o convite para o segundo foi meio rápido (E4) 

... quando chamaram para o segundo seminário, ele foi chamado assim, é 

amanhã é logo! (E5). 

 

Apesar das divergências constatadas na participação da comunidade no 

planejamento urbano, percebe-se que sua intenção alterou o rumo da administração, exigindo 

uma nova visão, ou melhor, o surgimento de novas mudanças estratégicas e de políticas de 

sustentabilidade, frente ao desafio do crescimento populacional. 

 

4.3.3 Sustentabilidade, gestão pública: evidências, política urbana e estratégias locais 

 

A terceira categoria, a gestão pública, evidências, políticas urbanas e estratégias 

locais, pretende apresentar as barreiras encontradas, à reformulação na administração pública 

e à continuidade de novas adequações na administração na aplicação do conceito de 

sustentabilidade e a melhoria na qualidade de vida na cidade de Blumenau.  

Levantados os aspectos relacionados às barreiras, a área da construção civil foi a 

que relutou quanto à limitação na construção de imóveis (E1, E2 e E3). Mesmo não havendo 

o questionamento sobre barreiras para alguns entrevistados (E4 e E5), identificou-se a não 
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possibilidade de alterar os eixos de trabalho e ter acesso à gestão pública fora dos eventos 

oficiais, para acompanhar a formatação das propostas como uma barreira. 

.... a partir do momento que você cria situações de restrições de 

determinado setor, vamos lá!  a contrução civil é a primeira a berrar 

quando você cria a restrição de determinado setor... (E3) 

... 90% dos casos quando a pessoa levanta, [...] a via tal vai passar em 

tal local, ai que legal, mas vai pegar o teu terreno, a pessoa cai de pau! 

(E2). 

...  mas essa obra vai inviabilizar meu terreno segundo as construtoras 

(E3). 

... a gente começou em 2007, pensando que ia ter uma participação mais 

ativa, no entanto, o poder público foi seguindo uma linha, organizando as 

coisas de modo que nós fomos recebendo as informações, algumas a gente 

concordava e outras não, no entanto a gente não teve uma abertura total para 

alterar o que a gente não concordava. (E5). 

... ao longo do tempo o projeto foi discutido dentro do instituto, e não no 

grupo de 2007, que eu fui a coordenadora de trabalho, esse não se reuniu 

mais. (E5). 

... o terceiro seminário foi no Moinho do Vale.  Então, esse foi só uma 

apresentação de palestras do pessoal que trabalha na prefeitura e uma 

conclusão desde de 2007. (E5) 

...  a gente não entendeu as separações! Primeiro nós temos que refletir que 

Blumenau nós queremos para 2050, dependendo do que a gente imaginar 

para Blu2050, aí vamos dividir os eixos, pois entendemos que o grupo iria 

discutir os eixo! (E4). 

 

Para tangenciar tais barreiras, aproveitando a necessidade de coordenadores para 

os eixos, e não havendo um requisito específico, alguns entrevistados (E4 e E5) representantes 

de instituições interessadas no processo, perceberam a importância de assumir a coordenação 

dos trabalhos, e tentar ao máximo influenciá-lo, e assim flexibilizar a participação nos eixos. 

 
... a definição de coordenadores foi voluntária eu acho, eu participei grupo 

de regularização fundiária... com a impressão de acompanhamento (E5). 
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.... aí a gente pegou a coordenação, mas mesmo assim a FURB e IAB a gente 

estava junto de pensamento, aí a gente entrou para o debate, eu fiquei com a 

coordenação do eixo que ia falar sobre economia.(E5) 

... não havia um critério de nomeação. Dentro do IAB, definimos participar e 

buscar a coordenação, ou seja, a estratégia foi definida dentro do instituto, 

buscamos colocar os melhores como coordenadores, a gente colocou a Carla, 

mobilidade urbana, a Chiara habitação... . 

 

Questionados sobre as mudanças estratégicas ocorridas na administração pública, 

a de maior significância está presente na junção do Instituto de Planejamento e com a 

SEPLAN. Segundo o entrevistado E3 o Instituto não tinham recurso adequado e agora tem 

cotação como secretaria e os cargos eram cumulativos.  O E1 afirma que o quadro era 

ineficiente, sem equipe técnica. Outro manifesto  está relacionada com a duração e efetividade 

do projeto, pois seu resultado positivo depende exclusivamente que os profissionais 

envolvidos sejam do próprio quadro permanente da Prefeitura (E1 e E2). Segundo E4 e E5 

esse é um dos pontos positivos do Projeto. 

 

... o Instituto deixou de ser autarquia e foi absorvido pela administração 

direta. [...] quem era o presidente do IPUB, era o secretário de planejmento, 

o que era diretor de desenvolvimento urbano era o diretor dentro da 

secretaria [...]  O lado positivo, tá, eu quero comprar um computador, não 

repassa o dinheiro, agora como secretario tem uma cotação (E3) 

.... Junção do IPUB, porque não tinha um corpo técnico direto, não existia 

um plano de carreira. (E3) 

... tínhamos um grande problema, pois nas prefeituras tem a equipe técnica, 

no nosso caso aqui temos a Silvana que está a 15 anos, 17 anos... daí entra 

uma administração, entra outra equipe, porque o prefeito é de outro partido,  

dai vamos fazer outro projeto, dai as coisas ficam desconectadas. (E2).  

... então a metodologia aqui, com o planejamento urbano com técnicos aqui 

dentro da secretaria. Nós tínhamos reuniões semanais para discutir o 

programa, levantamos os dados de tudo aquilo que já existia aqui dentro da 

prefeitura. (E1). 

... para durabilidade do projeto há justamente essa conexão baseada nas 

diretrizes onde a comunidade quer, onde a cidade quer chegar, através de 

uma metodologia fruto da cidade e não de determinado partido.(E1). 
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... o que nos agradou foi a discussão por uma comissão técnica permanente, 

qualificando todos para um debate.(E3) 

 

Outra mudança estratégica foi adequar a legislação urbana ao estatuto das cidades, 

Lei nº 10.257 de 10/07/2001 (E3), implantando instrumentos urbanísticos como estudo de 

impacto de vizinhança (EIV), a transferência de potencial construtivo e a outorga do direito de 

construir (BLUMENAU, 2012). 

A necessidade de realização do EIV é informada ao empreendedor já na consulta 

de viabilidade. Uma vez detectado o requisito, o interessado precisa providenciar o Estudo de 

Impacto de Vizinhança prévio, que será analisado pela Comissão Permanente de Análise do 

EIV – um grupo Técnico multidisciplinar formado pelos principais órgãos da prefeitura 

ligados à infraestrutura urbana e meio ambiente (BLUMENAU, 2012).  

Após a análise preliminar o material segue para a próxima etapa: a elaboração de 

uma versão definitiva. Uma vez concluído o estudo é novamente analisado pela comissão até 

que ele esteja pronto para discussão com a comunidade por meio de uma audiência pública. 

Posteriormente, todas as sugestões coletadas são submetidas à análise do COPLAN. Com a 

aprovação o empreendedor assina um termo de compromisso com o executivo para realização 

das compensações necessárias, finalizando com o habite-se (BLUMENAU, 2012). 

Quanto ao instrumento de transferência do potencial construtivo, limite de 

utilização do imóvel, a nova legislação municipal permite ao proprietário o direito de 

construir em patrimônios tombados, em um percentual de até 30%, possibilitando a 

revitalização de prédio que estavam desgastados pelo tempo, recuperando assim a identidade 

da cidade. Outra ferramenta implantada é a outorga do direito de construir, no qual o 

proprietário interessado em construir além do coeficiente máximo estabelecido para o terreno 

ou imóvel, diverso de patrimônio tombado, pode obter esse direito mediante contrapartida 

financeira ao Município.  Os recursos obtidos vão para o fundo Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (FMDU) e são aplicados em melhorias na infraestrutura pública 

(BLUMENAU, 2012). Com o FMDU foi possível a revitalização de quatro praças com 

quadras esportivas, academia para terceira idade, playgrand, paisagismo e iluminação (E1 e 

E3).  Corroborando ao exposto, E4 destaca que os dois instrumentos descritos são temerosos, 

pois podem justificar um prejuízo para arquitetura de Blumenau, possibilitando que 

determinadas áreas possam ser alteradas por influência do dinheiro, e que tais instrumentos 

precisam ser fiscalizados com maior rigor pela sociedade. 
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... um grande local de uso e venda de drogas de tal região toda ao redor 

prejudicada, nós fizemos uma parceria com as empresas locais e FMDU, 

fizemos esta praça, um sucesso a praça e ao redor tudo sendo revitalizado. 

(E3) 

... na quinta-feira passada entregamos a 17ª praça ou parque pra lazer, não 

praça no conceito pra alguém ser homenageada com busto e colocar um 

banquinho pra alguém ficar olhando pro busto, as que estavam prontas nós 

retavilizamos,  com pista de caminhada, com equipamento de academia ao ar 

livre com quadra poliespertiva, espaço para contemplação, com lago então 

contudo que espaço é permitido (E1). 

... tem ruas que liberaram além do que seria ideal, agora tem prédio 

tampando tudo. (E4); 

  

Conforme um dos entrevistados (E4) o projeto necessita de adequações, itens 

como políticas saúde e educação não estão citados no projeto, levando a uma questão de 

insegurança. 

... o Blumenau 2050 não fala em educação e saúde, então quais são esses 

projetos da prefeitura, como que a secretaria está se desenvolvendo em 

relação ao plano diretor, não consegue fechar... as gestões, elas acontecem 

separadas do plano diretor, (E4). 

 

 Quanto à durabilidade do projeto para o E3 a percepção do gestor público teve 

que ser alterada, seja qual for o partido, o projeto precisa ser perpetuado pelos novos gestores 

públicos, afastando visão retrógada dos projetos de governo. 

 

... a nossa grande preocupação é que a gente vá perpetuando este trabalho 

indiferente da sigla partidária que está na administração. Pois falamos de 

algo a longo prazo de planejamento. (E1) 

... a comunidade incorporou o assunto sendo da cidade e não mais um 

projeto de governo. Isso foi o 1º objetivo atingido e também quando 

lançamos o Blumenau 2050 foi uma das coisas que conversamos com o 

prefeito, todo esse planejamento antes de lançar o Blumenau 2050 foi feito 

internamente entre as secretarias sem nem o prefeito saber que estávamos 

fazendo. Nesta sala aqui formamos um grupo e um dia chamamos o prefeito 

e mostramos a ele esta proposta, com um pedido: Prefeito não vamos 
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misturar este programa com campanha e naquela época ele iria para 

reeleição. (E3). 

 

Outro ponto, colocado pelo E3 foi a situação do projeto frente a catástrofe 

ocorrida em 2008, no qual para muitos, era o final de algo que estava logo começando, mas ao 

contrário do que se pensou, o Blumenau 2050 seria o instrumento de criação de uma nova 

cidade, e que o problema atual era propulsor para o planejamento futuro, sendo a hora de 

aplicar. No caso da habitação tal assunto vem sendo tratado com prioridade, pois tanto a 

catástrofe de 2008 e a enchente de 2011 obrigaram ao Governo Municipal tal demanda, por 

meio de parcerias com a administração federal e estadual. O programa Minha Casa Minha 

Vida 1 segundo  E1 entregou quase 2 mil unidades, distribuídas em 11 condomínios. Para um 

dos entrevistados (E4) tal política poderia ter sido mais bem aplicada, pois alguns locais não 

apresentam estruturas básicas de apoio, ficando em locais isolados gerando um rótulo 

negativo nas pessoas que ali residem.  

 

... em novembro de 2008 Blumenau ganhou o bafo (desceu morro, desceu 

lama, acabou a cidade). O primeiro questionamento que tivemos foi: então 

secretário a cidade veio abaixo, então rasgasse tudo né? Ao contrário agora é 

o grande carro chefe para Blumenau, nós temos um plano diretor [...] a partir 

de então nós não pensamos mais em reconstruir e sim o desafio de construir 

uma cidade nova. Se a gente é quem trouxe problema ou planejamento para 

o futuro, é hora de aplicar. Não é fácil, porque nesse momento todo mundo 

quer uma resposta imediata. Tem que ter um planejamento, não é do dia para 

noite e assim a gente agiu e o programa está fortalecido. (E3) 

.... nós vamos fazer 2 mil apartamentos, não existe orçamento pra isso 

de uma hora pra outra, então vem uma situação minha casa minha 

vida! (E1). 

... Desastre de 2008, nós da classe técnica ficamos muito sensibilizados, 

provendo um seminário fantástico, trazendo a comunidade para dentro, e a 

classe técnica, para sensibilizar na questão de risco. Fizemos outro estudo de 

habitação da cidade e do dia para noite, foram compradas áreas grandes, 

criando guetos muitos grandes isolados, rotulando as pessoas, 

marginalizando, pois não é esse a proposta do eixo habitação do Blumenau 

2050, mesmo como o seminário e a participação da comunidade depois do 

desastre e eles colocam quinhentos apartamentos no meio do nada, sem 
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escola, sem farmácia, única coisa que tem é o ponto de ônibus, em lugar 

alagável, pagaram uma fortuna, [...] diferentes da proposta dos seminários 

que seriam pequenos assentamentos pulverizados pela cidade. (E4). 

 

 Em destaque, a sustentabilidade tanto do projeto quanto da cidade, vai além da 

administração local, foi o caso da busca por parcerias europeias, com a troca de experiências e 

conhecimento em tecnologias de gerenciamento de resíduos sólidos, como da Alemanha, 

Espanha e Suécia (BLUMENAU, 2008). Apesar dos esforços da gestão pública, segundo E4, 

ainda há a necessidade de uma readequação do projeto para que ele tenha o efeito sustentável, 

pois isso que a IAB está buscando para o novo mandato.  

  

... uma nova reflexão sobre a cidade e daí poderia entrar no debate o projeto 

Blumenau 2050 continua? Não começar de novo? Vamos olhar nossa cidade 

e ver nossa vocação! Blu2050 serve ou não serve! Trazer de novo o debate 

na nova gestão: que cidade nos queremos para o futuro? (E4) 

 

 Para alcançar a devida viabilidade do projeto, ou seja o fator econômico não 

poderia estar desvinculado do conceito de sustentabilidade, pois para tal concretização houve 

a necessidade de captação de recursos estranhos a da arrecadação municipal. O projeto 

Blumenau 2050, em conformidade como plano diretor participativo, proporcionou a vinda de 

valores significativos para o andamento do processo (E3). Foi por meio do BID, que tais 

políticas públicas puderam ser implantadas de acordo com cada diretriz, seja ela curto, médio 

e longo prazo. (E2 e E3).  Nesse sentido os demais participantes concordam, e admitem o 

empenho da nova visão da administração pública, pois o projeto serviu de ferramenta para 

mudanças significativas na realidade blumenauense. (E4 e E5).  

 

... que a gente tinha o planejamento e nós fomos bater em 2009 na porta do 

BID apresentamos esse planejamento, nunca eles tinham feito um 

financiamento para uma cidade com menos de 1 milhão de habitantes no 

programa mobilidade urbana sustentável, tem outros programas, mostramos 

para eles o prefeito foi lá fizemos uma reunião tal e eles apostaram na gente. 

(E3). 

... assinamos agora em junho o contrato de 115 milhões de dólares no BID é 

o 1º município no Brasil em mobilidade  justamente por tudo isso que a 

gente mostrou e planejou (E2). 
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... para perceber materialização do projeto, esse governo se empenho 

bastante, para um projeto como esse, eu não sei até que ponto assim eles 

conseguiriam controlar todos os itens, se eles não dessem um norte para o 

negócio, pois terá sempre alguém descordando de uma diretriz ou negócio 

(E5). 

... na verdade Blumenau 2050 serviu muito para prefeitura porque o caderno 

como foi colocado eles enfrentaram o BID e conseguiram trazer grandes 

acordos financeiros para a cidade. (E4). 

 

Todo trabalho de planejamento de uma cidade requer da administração pública 

passos coordenados que ultrapassam suas próprias estruturas e forças. No caso de Blumenau, 

fatores como participação da comunidade, mudanças estratégicas e novas políticas urbanas 

agregadas ao conceito ao desenvolvimento sustentável, serviu como passaporte para outro 

ainda maior, ou seja, a captação de recursos e experiências. O próprio conceito 

desenvolvimento sustentável, apresentado por Gallopin (1996) retrata está situação, pois o 

define como um desenvolvimento econômico progressivo e balanceado.     

 

4.4 RESULTADO DA ANÁLISE 

 

O conhecimento gerido pela administração pública, quando na forma adequada 

possibilita uma fonte de recurso eficiente, proporcionando aos cidadãos uma melhora da 

qualidade de vida. Percebeu-se inicialmente que a administração local identificou na 

adequação das novas legislações o caminho para implantação de um processo de mudança na 

cidade. O próprio Estatuto das cidades determina aos municípios a elaboração de um plano 

Diretor Participativo, respeitando suas exigências. Além de participativo, a criação de plano 

diretor adequado proporciona a captação de recursos aos municípios, porém para chegar a este 

patamar, o processo é complexo, e na maioria das vezes todos estão fadados ao insucesso. 

Conforme Mukai (2004), o Estatuto da Cidade demonstra relevantes aspectos da 

Política Urbana, no qual se destaca a constituição de um instrumento básico, qual seja, o 

Plano Diretor, para os municípios brasileiros, que será obrigatório para cidades com mais de 

vinte mil habitantes.   

Identificou-se nas entrevistas que o processo de adequação do novo plano diretor 

foi discutido nos diversos bairros, não havendo manifestações significativas quanto à sua 

aprovação. Como barreira em destaque, percebeu-se nesta fase que o ramo da construção civil 
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relutou quanto às limitações no novo zoneamento urbano, fundamentado basicamente na 

perda da viabilidade econômica dos imóveis. 

Entre as evidências verificadas, pode-se citar a própria aprovação do plano diretor 

participativo, como alavanca na elaboração do projeto Blumenau 2050. Outro indicador foi a 

reutilização de dados já elaborados pelas administrações anteriores, aproveitando os dados e 

informações já catalogadas, bem como a avaliação da comunidade técnica na forma 

participativa para o aperfeiçoamento do projeto Blumenau 2050, fugindo então do censo 

comum. 

A informação na Gestão Pública é um instrumento de política ambiental. 

Szeremeta (2005) explica que a consulta pública precisa ser descrita como uma criação de 

conhecimento (tácito) politicamente vantajoso. Reunir a maior quantidade de informação 

parece ser o veículo ideal para criação do conhecimento politicamente útil.  

Os mecanismos para a expressão de opinião pública interagem por intermédio de 

administradores e gestores públicos nas instituições e organizações públicas, como alternativa 

para enfrentar os desafios.  (SZEREMETA, 2005). 

Baseado nesta visão verificou-se que a forma de interação oportunizada pela 

administração local de Blumenau, mesmo com certa limitação segundo alguns membros da 

pesquisa, possibilitou a opinião pública divergente em determinados aspectos, ou até mesmo 

convergentes, formando o conhecimento explicito na formação de vantagens estratégicas para 

gestão pública. Infere-se na figura 5 abaixo, o procedimento adotado no município pesquisado 

para elaboração das diretrizes a serem alcançadas e seus respectivos prazos:  
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Figura 5 – Evolução do planejamento urbano no Município de Blumenau 
Fonte: Elaborado a partir da Revista de Divulgação do Programa de desenvolvimento Urbano 
de Blumenau 
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Antecedendo ao projeto Blumenau 2050, o passo inicial foi atender o Estatuto das 

Cidades criando um plano diretor participativo reconhecido e aprovado. Entretanto, segundo a 

administração pública, tal instrumento não seria suficiente, devido às questões legais de 

adequação, criando a necessidade de um documento prático e técnico vinculado com as atuais 

reivindicações da cidade. Posteriormente, com a criação de um grupo dirigido de 

planejamento urbano no resgate das informações pré-existentes em Blumenau é que o projeto 

foi submetido ao público externo. 

A participação comunitária ficou dividida em dois modelos, o primeiro levantando 

e ouvindo os anseios das comunidades, todo público interessado. Posteriormente a criação de 

três seminários técnicos, sendo o primeiro voltado para profissionais e acadêmicos, ligados a 

entidades de respeito para com o assunto a ser debatido. O segundo seminário apesar de 

aberto a comunidade com a possibilidade de novos projetos, não apresentou um público 

satisfatório, percebeu-se um pequeno público, porém com várias manifestações sobre o 

assunto. No último seminário técnico foi apresentado pela administração local um balanço 

sobre a evolução do projeto, bem como a possibilidade de novos questionamentos. Entre os 

seminários constatou-se que os membros dos eixos apenas se reuniram no primeiro evento 

técnico, e que nos demais a participação passou a funcionar por meio das suas instituições, 

estranhamente ao projeto. De acordo com os representantes da IAB e FURB, foi possível 

constatar o interesse pelos acontecimentos, sendo sua participação por meio de manifestação 

instigada dentro de suas sociedades. Uma das falhas do processo, em seu primeiro momento, 

foi a limitação em eixos, sendo que o membros reinvidicavam uma nova estrutura, algo mais 

flexível. No entanto, a própria administração não esclareceu aos participantes que tais 

divisões eram frutos dos dados já levantados pela administração (Condicionantes, deficiências 

e potencialidades), sendo que essa falha na gestão da informação ocasionou um desconforto 

por parte dos membros participantes. 

Apesar das críticas levantadas, a maioria dos entrevistados concorda que o projeto 

trouxe um diferencial para Blumenau, e que a conciliação frente das diversas visões e 

interesses são assuntos complexos e de difícil resolução. Pode-se afirmar que estrutura 

oportunizada pela gestão pública, nessa mistura de experiências, valores e informações criou 

um ambiente com nova capacidade de avaliação e incorporação das experiências e 

informações. Ressalta-se, Nonaka e Konno (1998) onde oportunizar um ambiente adequado 

(ambiente “Ba”) é fundamental na criação e implementação de uma inovação por força do uso 
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do discernimento e experiências, e que grupo precisa ser guiado por uma compreensão de 

finalidade que se estende além das metas explicitamente declaradas.  

O projeto Blumenau 2050 a luz da gestão do conhecimento, sobrepondo aos 

estudos de Nonaka e Takeuchi (1997), caracterizou-se da seguinte forma: 

Primeira fase: Plano diretor: (Para compreensão do projeto Blumenau 2050) 

1. Socialização: Núcleos participativos nos bairros, buscando o 

conhecimento individual (tácito em cada membro da comunidade) na 

elaboração de uma proposta; (tácito em tácito); Busca-se apenas 

decodificação das experiências e insights.   

2. Externalização: Reunião das propostas nos bairros: ofertar em debates 

no próprio seio da comunidade (grupo), transformando o tácito em explicito.  

A codificação do conhecimento interagido, na formulação de documentos 

provisórios. 

3. Combinação: Manifesto das propostas levantadas nos grupos em 

audiências públicas, na presença de todas as comunidades; Modificando o 

conhecimento explicito em novo conhecimento explicito; 

4. Internalização: Inovação: Aprovação e aplicação do Plano Diretor. 

Gera efeito para toda uma coletividade onde a organização influência o 

grupo e o individuo (cidadão, comunidade e Município). Processo de 

internalização do conhecimento explicito em conhecimento tácito; 

 

Segunda Fase: 

 

5. Combinação: O plano diretor adequado ao Estatuto das Cidades. 

Levantamento de dados e informações (documentos, dados, tabelas, gráficos) 

já elaborados pela prefeitura (Diagnóstico). Conversão do conhecimento 

explicito em novo conhecimento explicito (Criação dos Eixo); 

6. Internalização: Criação do Projeto Blumenau 2050. Efeito para cidade, 

com vistas ao desenvolvimento sustentável do Município. Não há a 

socialização como forma de interação do Conhecimento.  

7. Externalização 1 : Primeiro seminário: Manifesto dos eixos criados 

pelo conhecimento explicito na fase de combinação. As propostas levantadas 

nos documentos contidos na Prefeitura ao longo dos anos, na presença da 
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comunidade técnica; Busca-se converter um conhecimento não socializado 

(fase da socialização), partindo apenas do conhecimento explicito definido 

previamente pela organização em novo conhecimento explicito; A ausência 

da socialização nesta fase proporciona uma reduzida utilização e conversão 

do tácito (individual) em explicito, para um conhecimento comunitário 

transparente.  

8. Externalização 2: Segundo seminário: O projeto retorna ao debate para 

adequações (conhecimento explícito volta ao debate para influência do 

conhecimento explícito e tácito (membros efetivos da fase anterior, porém 

agora representando instituições específicas e a presença de novos membros 

desconectados com a realidade), produzindo novo conhecimento explicito, 

porém não unânime; 

9. Socialização: Terceiro Seminário: Apresentando o conhecimento tácito, 

dando assim continuidade das discussões e novas reformulações (tácitos).  

  

Apesar de uma variação no modelo apresentado por Nonaka e Takeuchi (1997), 

percebe-se que a capacidade do município de aprender, acumulando experiências é eficiente 

em determinados momentos, quando da conversão de informações e dados das administrações 

anteriores, fator este enaltecido por unanimidade entre os entrevistados, no entanto a 

complexidade está na gestão de grupos participativos. Na percepção do gestor público tal 

processo encontra-se eficiente, entretanto para a comunidade técnica não há uma clareza nas 

tomadas de decisão. 

Outro fator interessante da pesquisa é percebido, principalmente por documentos 

levantados pelas mídias locais, que a gestão pública de todas as formas deu publicidade aos 

eventos do projeto.  

Apesar das barreiras, constatou-se na administração pública o interesse pelas 

mudanças estratégicas na presença da comunidade como fonte de constatação de problemas e 

resoluções. A atual situação do município exigiu definir as prioridades a serem sanadas na 

ótica de uma visão sustentável devido à capacidade de carga incompatível para os anos 

futuros.  

Nos históricos projetos de Blumenau, nenhum deles apresentou características 

sustentáveis, pois todos estavam vinculados aos planos de governo. Logo, um dos objetivos 
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fundamentais do Blumenau 2050 era vinculá-lo a cidade, fazendo com que cada cidadão 

conheça e exija sua continuidade. 

A ideia de criar uma equipe gestora tecnicamente conhecedora no assunto, e do 

quadro funcional da administração municipal, bem como aproximar todas as demais 

secretarias representou um diferencial estratégico na tomada de decisão. Outro diferencial, foi 

estabelecer um círculo integrado de informação e planejamento aperfeiçoado no primeiro 

seminário, com o conhecimento comunitário, oriundo das instituições participantes e seus 

representantes. 

No contexto do caso, destaca-se ainda que mesmo diante de um projeto pré-

estabelecido, a sociedade de alguma forma teve a liberdade de coordenar grupos dentro dos 

eixos de trabalho, percebendo que a única forma de ultrapassar as barreiras era por meio de 

uma participação mais incisiva, e assim tal fato se consolidou. 

Diante do exposto, o processo de gestão do conhecimento comunitário na 

administração pública, influencia a tomada de decisão, contribuído para um planejamento 

urbano voltado para fatores econômicos, sociais e ambientais, diagnosticando deficiências e 

potencialidades, definindo diretrizes e ações estratégicas.  

Na figura 6 o modelo interação do conhecimento na cidade de Blumenau, baseado 

na participação da sociedade no desenvolvimento urbano sustentável: 

 
Figura 6 – Modelo de Gestão do Conhecimento Comunitário no Município de Blumenau 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Concluindo, a mensuração do planejamento urbano está baseada em informações 

coletadas na comunidade (saúde, educação, habitação, saneamento) como a matéria prima 

básica e essencial a ser inserida na máquina da gestão do conhecimento comunitário, a fim de 

auxiliar os gestores na avaliação de seu desempenho, fornecendo bases para o planejamento 

de futuras ações. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS 

TRABALHOS. 

 

Frente ao objetivo deste trabalho, em analisar o processo de gestão do 

conhecimento comunitário na elaboração do planejamento urbano sustentável, através do 

estudo de caso do município de Blumenau/SC, pode-se afirmar que a gestão do conhecimento 

comunitário tem um papel fundamental no planejamento urbano, seja na atuação preventiva 

ou corretiva dos males do desenvolvimento. Para essa afirmação, resgate-se a pergunta desta 

pesquisa: Como a gestão do conhecimento comunitário, pode influenciar o ordenamento de 

um município, de modo a contribuir para seu planejamento urbano sustentável? 

A energia propulsora da pesquisa está na percepção de que muitos gestores locais 

não utilizam, por falta de conhecimento, a visão da comunidade em suas administrações e os 

que a buscam, muitas vezes não conseguem ao menos aprovar seus planos diretores. 

Identifica-se como vital o acesso e a troca de informação constante em 

determinado ambiente, pois é com esse desempenho que o conhecimento operacional é 

produzido, e assim ocasiona mudanças significativas na sociedade, fruto do seu próprio saber.  

Atualmente, muitos modelos de gestão, estão enraizados apenas no foco da gestão 

participativa, não sendo detentores de mecanismos que respaldam as solicitações da 

comunidade, consequentemente entram na lista de descrédito para com a administração 

pública. Na ocorrência da participação da comunidade nos seminários ou fóruns de debate, 

verifica-se num primeiro momento a validação do processo de captação da informação, sendo 

que à luz da gestão do conhecimento isso é apenas uma parte do processo.  

Assim, é possível prever que a gestão de informações vai muito além do conceito 

de gestão participativa, torna-se necessário, antes de tudo esclarecer ao gestor público noção 

sobre a aplicação da gestão do conhecimento, e nesse caso do conhecimento comunitário. 

Gerir esse conhecimento por meio de uma metodologia adequada trará os 

resultados próximos aquilo manifestado pela comunidade. Fala-se em resultado próximo, 

porque adquirir os dados é um processo simples, no entanto transformar e devolver a 

comunidade em forma de solução rápida e que atenda os anseios de todos é mais complexo. 

Não há como negar que Blumenau está à frente de muitos municípios, e mesmo 

com elementos positivos em sua gestão participativa, apresenta complexidades que precisam 

ser atendidas e solucionadas. As complexidades são fatores positivos que comprovam que a 
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sociedade técnica está presente na gestão, pois consegue avaliar se determinadas propostas 

estão de fato sendo executadas dentro daquilo que foi proposto. 

Fatores em destaque no estudo de caso foi o potencial de aproximar realidades 

semelhantes, pois casos que apresentam as mesmas características possibilitam uma maior 

probabilidade de acerto nas inovações, é caso de Blumenau concentrar em experiências que 

deram certo, como Bilbao.  

Outra estratégia apreciada no estudo é a capacidade de sintetização das 

informações disponíveis na administração pública, possibilitando uma iniciativa, que apesar 

destacada por alguns como fruto da atual gestão, foi produzida a partir de outros 

conhecimentos já pré-estabelecidos, propondo seminários de aperfeiçoamento na aplicação do 

Blumenau 2050. 

Ainda, ter uma equipe multidisciplinar permanente que tenha domínio mínimo 

necessário sobre as propostas que serão analisadas é um diferencial apreciável em relação a 

outras realidades. Percebe-se que políticas públicas carecem muito mais de uma gestão 

participativa, precisa-se de uma visão política muito mais ampla do que interesses particulares 

e promocionais. 

Inserir na comunidade a ideia de um plano que pertença à cidade, impõe ao 

administrador em exercício a obrigação de apenas aperfeiçoá-las, sob os olhares de uma 

sociedade consciente. 

Um projeto que não apresenta problemas, ou resistência é porque não é divulgado 

à coletividade, pois entre os entrevistados há uma concordância em dizer que o sistema é 

complexo, e por isso a importância de aperfeiçoar as tomadas de decisões.  

Usar uma técnica de diagnosticar e posteriormente proporcionar um ambiente 

adequado para discussão de ideias, inicialmente individuais também foram pontos chaves do 

caso, pois apesar da divisão em eixos ter sido definida previamente, esta se justifica por uma 

análise de dados já existentes.  

Uma das características divergentes no processo analisado é a forma como o 

conhecimento é repassado às equipes técnicas, ou seja, não há um maior esclarecimento 

quanto a determinados procedimentos pré-estabelecidos, servindo de ponto inicial para 

determinada postura e justificando ações posteriores. Ainda neste contexto, foi possível 

presenciar no objeto de estudo que apesar de possuírem um grupo gestor, os documentos 

elaborados e adquiridos durante os processos de seminários ficam a disposição de apenas uma 
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única pessoa, correndo o risco de uma determinada eventualidade ocorrer a perda dos dados 

fontes do processo. 

Constata-se também que os teóricos da gestão do conhecimento aprimoraram seus 

estudos na capacidade de inovação em produtos e serviços, ambos direcionados na 

sobrevivência de mercado e lucro. Nesta obra o foco final da gestão do conhecimento 

comunitário é criar ou inovar uma ferramenta que trará qualidade de vida para o seu próprio 

colaborador, o cidadão membro de uma comunidade. 

A presente pesquisa destaca o potencial econômico proporcionado ao município 

de Blumenau com sua política alternativa, sendo que a captação de recursos financeiros 

necessários para implantação dos projetos só foi possível quando criado com as devidas 

exigências e respeito pelos sistemas de créditos públicos e investidores externos. 

O estudo reflete finalmente, na perspectiva da gestão do conhecimento 

comunitário que a estrutura figurativa criada para tal compreensão não permite visão de 

conjunto, todos dentro, porém isolados, mas sim a imagem um sistema onde todos 

(Comunidade, Poder Público, Metodologia, dados, informação, conhecimento, propostas e 

ações) possam permanecer em constante ligação, em um processo contínuo e sustentável.

  

5.1 RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

Devido à quantidade de nomenclaturas que equivalem e evidenciam a gestão do 

conhecimento comunitário a pesquisa sobre o tema necessita de maior aprofundamento na 

fundamentação em outras fontes teóricas como a sociologia urbana. 

Sugere-se aos demais pesquisadores a comparação com municípios que possuem 

projetos nascidos no berço da comunidade, como reflexos no desenvolvimento local e 

qualidade de vida. 

Instiga-se a possibilidade da continuidade do estudo no Município de Blumenau, a 

partir da nova gestão, verificando a continuidade do processo.  

Outra questão a ser levantada é perceber também nos demais atores públicos 

Poder legislativo e Executivo, bem como o Ministério Público sua percepção sobre o tema. 

Por fim, na apreciação das limitações da pesquisa, destaca-se a concentração das 

informações sobre os seminários em uma única pessoa da administração pública. Neste ponto, 

a falta de um banco de dados adequado prolongou análise sobre os membros participantes. 

Quanto à amostra, algumas das possibilidades de entrevistas foram descartas por não estarem 
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mais interessadas no projeto, devido a não residirem em Blumenau. Finalmente, apesar da 

demonstração da intenção da pesquisa, ocorreu uma dificuldade por parte dos entrevistados de 

compreender o conceito de gestão do conhecimento comunitário voltado para o 

desenvolvimento urbano, sem desvincular simples visão participativa. 

 
5.2 CONTRIBUIÇÕES GERENCIAIS 

 
Visando aperfeiçoar as informações da pesquisa, contribui-se com a proposta de 

uma complementação ao modelo, reduzindo as deficiências apresentadas. O modelo existente 

não contempla um o contínuo processo da comunidade com as mesmas pessoas ou 

representantes no projeto. 

O novo modelo poderia ter em todo seu processo a participação das entidades 

sociais, com membros titulares e adjuntos, reavaliando e validando as fases do processo em 

um menor período. Os seminários poderiam ser constituídos em duas partes, sendo um 

composto por um grupo dirigido (Prefeitura e Sociedade Civil Organizada) destacando os 

resultados da execução do projeto e outro voltado a novas propostas, configurado para 

adequação do projeto. 

Outra iniciativa seria a existência de seminários semestrais, diferentes do atual 

modelo, que é bienal.   

E por fim, a criação por parte do Grupo Dirigido, de um portal de informação, 

onde a comunidade possa acompanhar o andamento do projeto, bem como acesso as decisões 

e relatórios dos seminários, com calendários estabelecidos.  

Ilustra-se a complementação do modelo atual na figura 7: 
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Figura 7 – Modelo de Gestão do Conhecimento Comunitário complementar 
Fonte – Elaborado pelo autor. 

 
O modelo contempla a ação conjunta entre prefeitura e a sociedade civil 

organizada, partindo para um GDPU misto. Esse grupo seria responsável em buscar dados e 

informações capazes de elaborar propostas voltadas às realidades sociais. O conhecimento 

produzido nesta fase proporcionaria uma ferramenta de planejamento urbano, com um 

circuito de avaliação em cada seminário semestral. Destaca-se que apesar do GDPU misto, o 

poder decisório pertence à administração pública, em vista de o fator planejamento urbano 

estar atrelado ao poder público. Os seminários apresentariam um papel duplo, de informação e 

demonstração de novas idéias, que depois de compiladas acrescentariam ou não mudanças no 

projeto. Toda informação produzida nestas fases seriam armazenas e disponibilizadas para 

comunidade em geral. Neste contexto, o papel da administração pública apenas será inovador 

se permanecer livre de vícios e seja capaz de aprimorar seus resultados a partir de ideias 

germinadas na sociedade, investindo na gestão do conhecimento comunitário.  

Por fim, reforça-se que o plano diretor é o principal instrumento na utilização de 

qualquer outra ferramenta de planejamento urbano e por isso seu alinhamento com os demais 

projetos torna-se primordial na tomada de decisão.   
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APÊNDICE A - Roteiro da entrevista – GDPU  
 

1. De onde vem o conhecimento que você tem sobre Plano Diretor e Planejamento 

Urbano? É proveniente da sua formação acadêmica, profissional ou pessoal?  

2. Os profissionais envolvidos no projeto receberam treinamentos específicos para o 

planejamento urbano além da formação acadêmica? 

3. Qual a sua percepção sobre a participação da comunidade como terceiro poder dentro 

do Município? 

4. Quais mecanismos foram utilizados, na comunidade, para captar os dados e 

informações para o planejamento urbano (Plano Diretor de Blumenau e o projeto 

Blumenau 2050), e como eles ocorreram?   

5. De quem partiu a iniciativa da revisão do Plano Diretor de Blumenau e o projeto 

Blumenau 2050?  

6. O planejamento urbano de Blumenau está baseado em outro município? 

7. A realidade de Blumenau era semelhante ao município comparado? 

8. Houve a participação de outra instituição externa à comunidade Blumenauense? 

9. Os anteprojetos de desenvolvimento urbano sustentável de Blumenau são validados 

pela comunidade?  Como isso ocorreu? 

10. Quais as barreiras encontradas no processo de elaboração do Plano Diretor e do 

Projeto Blumenau 2050 quanto à participação da sociedade?   

11. Quais a mudanças estratégicas ocorridas na administração Pública de Blumenau para 

implantação dos projetos participativos? 

12. Há um processo contínuo junto à comunidade para propostas de novas adequações no 

atual Plano Diretor e no Projeto Blumenau 2050? 
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APÊNDICE B - Roteiro da entrevista – Comunidade 
 

1. Você trabalha ou trabalhou em alguma instituição envolvida no processo de 

elaboração do Plano Diretor Participativo de Blumenau e do Projeto Blumenau 2050?   

2. Qual foi a sua representação no processo de revisão do Plano Diretor Participativo de 

Blumenau e no Projeto Blumenau 2050?  

3. Há quanto tempo você se envolve em processos de planejamento urbano?  

4. Os anteprojetos de desenvolvimento urbano sustentável de Blumenau foram validados 

pela comunidade?  Como isso ocorreu? 

5. Em relação às propostas sugeridas, há pontos nos projetos de Planejamento Urbano 

Participativo de Blumenau que estão divergentes com os pleiteado pelos núcleos 

participativos?  

6. Ocorreu a validação do Anteprojeto Blumenau 2050 pela comunidade? 

7. Para você, o que significa planejamento urbano sustentável com ênfase na participação 

popular?  

8. Há um processo contínuo junto à comunidade para propostas de novas adequações no 

atual Projeto Blumenau 2050? 
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TERMO DE CONSENTIMENTO  

 

 Estou sendo convidado (a) a participar da pesquisa que se intitula “O conhecimento 

comunitário para o planejamento e desenvolvimento urbano sustentável: o caso do Município 

de Blumenau”, que consiste na Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Administração da UNIVALI, destacando como objetivo geral “Analisar o processo de gestão 

do conhecimento comunitário na elaboração do planejamento urbano sustentável, através de 

estudo de caso do município de Blumenau/SC”, realizado  pelo  mestrando  Alessandro de 

Medeiros, sob orientação da Prof. Dr. Claudio Reis Gonçalo.    

 Estou ciente de que minha participação na entrevista durará aproximadamente 45 

minutos, onde serão abordados aspectos referentes ao planejamento urbano de Blumenau 

(Plano Diretor e Projeto Blumenau 2050).  Assim como, também, estou  ciente  de  que  não  

haverá  desconforto,  risco  ou constrangimentos durante a realização da entrevista.  

 Estou informado (a) de que a pesquisa poderá ser utilizada como base para publicação, 

mas que os dados de identificação serão mantidos em sigilo.  Estou avisado (a), também, de 

que poderei solicitar informações durante  qualquer  fase  da  pesquisa,  inclusive  após  a  sua 

publicação.   

 Em caso de qualquer dúvida a respeito da pesquisa, poderei entrar em contato com: 

Alessandro de Medeiros pelo e-mail: alletb@ig.com.br 

 Consinto em participar voluntariamente da pesquisa realizada pelo mestrando 

Alessandro de Medeiros.   

 

 Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da pesquisa e que recebi, de 

forma clara e objetiva, todas as explicações pertinentes  ao  projeto  e  que  todos  os  dados  a  

eu  respeito  serão sigilosos.  Eu compreendo neste estudo as medições dos 

experimentos/procedimentos de tratamento que serão realizadas.  

 

Nome:_________________________________________ 

RG : __________________________________________  

Blumenau (SC), _____/____/_____.  

    

Assinatura: ________________________________ 

 


