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Resumo:	
O município de Garopaba (Santa Catarina, Brasil) vem passando nos últimos anos 
por um acelerado processo de urbanização. Neste contexto, encontram-se disputas 
políticas e econômicas em torno dos projetos de desenvolvimento local, que opõem, 
de um lado, sujeitos interessados na preservação ambiental, e, de outro, sujeitos 
que pretendem a implantação de grandes empreendimentos privados no município. 
A Lagoa das Capivaras é um exemplo emblemático destas disputas. Há alguns 
anos, uma parte da lagoa foi aterrada para a implantação de um loteamento, que foi 
abandonado devido a uma Ação Civil Pública.  A parte da Lagoa que não foi 
aterrada também vem sofrendo graves impactos ambientais, como a contaminação 
por esgotos. Paralelamente à ação judicial, parte da comunidade local vem se 
mobilizando para a transformação da área em uma unidade de conservação. Este 
trabalho é parte de uma pesquisa sobre a percepção e a memória ambiental dos 
moradores do entorno da Lagoa das Capivaras. Compreende a percepção como 
relacionada ao habitar e ao engajamento dos indivíduos no mundo (Ingold, 2000). Já 
a memória é entendida como um processo construído individual e coletivamente 
(Halbwachs, 2006), que orienta as ações sociais (Bosi, 1979), e que está 
estritamente relacionada a lugares (Pollak, 1992; Nora, 1993). Neste sentido, este 
trabalho propõe que a memória pode ser utilizada como um instrumento de 
educação ambiental, por suas relações com a territorialidade, que, por sua vez, está 
atrelado ao processo de identificação e ao sentimento de pertença de indivíduos ou 
grupos a um determinado espaço (Santos e Silveira, 2001). 	
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Introdução 

O município de Garopaba (Santa Catarina, Brasil), assim como diversos 

municípios do litoral brasileiro, vem passando nos últimos anos por um acelerado 

processo de urbanização desordenada. O mesmo possui uma área territorial de 115, 

405 km² e uma população de aproximadamente 18.138 habitantes, com uma 



densidade demográfica de 157,17 hab/km, esta densidade pode aumentar, pois a 

estimativa para 2014 foi de 20.545 habitantes, devido a grande procura da 

população para residir no município1(IBGE, 2010). 

Estima-se que mais de 100 mil turistas visitem Garopaba na alta temporada. 

Mesmo sem considerar o aumento da população turística na época de veraneio a 

cidade já dispõe de um índice populacional considerado elevado conforme foi 

constatado nos estudos que embasaram a elaboração do novo Plano Diretor 

Municipal (Jacomel, 2012; IBGE, 2015).  

Neste contexto, encontram-se disputas políticas e econômicas em torno dos 

projetos de desenvolvimento local, que opõem, de um lado, sujeitos interessados na 

preservação ambiental, e, de outro, sujeitos que pretendem a implantação de 

grandes empreendimentos privados no município. As lagoas do centro da cidade 

são exemplos emblemáticos destas disputas. Há alguns anos, a Lagoa Pequena foi 

aterrada para a implantação de um loteamento, que foi suspensa devido a uma Ação 

Civil Pública.  A Lagoa das Capivaras, localizada ao lado da Lagoa Pequena, vem 

sofrendo graves impactos ambientais, como a contaminação por esgotos, já que o 

município não possui um sistema de saneamento básico, e parte do esgoto é 

destinado à lagoa. 

Paralelamente à ação judicial, parte da comunidade local, através da atuação 

de ONGs ambientalistas, vem se mobilizando para a transformação da área em uma 

unidade de conservação.  

Este trabalho refere-se a uma pesquisa sobre a percepção e a memória 

ambiental dos moradores do entorno da Lagoa das Capivaras. Compreende a 

percepção como relacionada ao habitar e ao engajamento dos indivíduos no mundo 

(Ingold, 2000). Já a memória é entendida como um processo construído individual e 

coletivamente (Halbwachs, 2006), que orienta as ações sociais (Bosi, 1979), e que 

está estritamente relacionada a lugares (Pollak, 1992; Nora, 1993).  

Neste sentido, este trabalho propõe que a memória pode ser utilizada como 

um instrumento de educação ambiental, por suas relações com a territorialidade, 

que, por sua vez, está atrelado ao processo de identificação e ao sentimento de 

																																																													
1	O município registra atualmente um índice referente à densidade demográfica de 1,426 habitantes 
por hectare (hab./ha). Nos parâmetros da escala de densidade demográfica adotada pelo IBGE, 
índices superiores a 100 hab/Km² ou 1 hab/ha são considerados de grande concentração 
populacional. 
	



pertença de indivíduos ou grupos a um determinado espaço (Santos e Silveira, 

2001). 	

 

Garopaba e a Lagoa das Capivaras 
 

O município de Garopaba está localizado na região sul de Santa Catarina, 

distante 49 km de Florianópolis, capital do estado catarinense. Desde a construção 

da rodovia BR-101, na década de 70, e da SC-434, principal acesso ao município de 

Garopaba, intensificou-se a taxa de urbanização no litoral. Essas obras contribuíram 

para que muitas famílias de agricultores e pescadores migrassem para realizar 

atividades remuneradas fora da agricultura e da pesca. Neste processo, ainda em 

transição, os terrenos agrícolas foram dando lugar aos novos loteamentos e a vários 

tipos de estabelecimentos comerciais atrelados à indústria turística (Cerdan et al, 

2010; Jacomel, 2012). 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo 

 
Fonte: Google, 2015. 

 

Os moradores fixos ocupam pouco mais da metade dos domicílios em 

Garopaba, o que corresponde a cerca de 6.200, e que abrigam, em média, três 

pessoas em cada uma das residências. As demais habitações são residências de 



veraneio que pertencem a pessoas que visitam Garopaba (Jacomel, 2012 apud 

Jornal da Praia, 2010).  

A ocupação urbana de Garopaba se deu inicialmente ao longo da orla da 

praia Central e, posteriormente, no sentido praia – continente. O principal atrativo de 

crescimento é a qualidade de suas praias, que impulsionou o desenvolvimento do 

turismo na região. Com o aumento do turismo e sua estabilidade, a especulação 

imobiliária aumentou, seguida de um processo de ocupação irregular e de 

crescimento desordenado - inclusive com indicativos de uma grande tendência de 

favelização nos próximos anos (Barros, 2008; Jacomel, 2012).  

Segundo o Plano Diretor Municipal, a ocupação do solo é um ponto crítico em 

vários pontos da cidade, existindo um parcelamento sem critérios, que é condutor de 

inúmeros conflitos na área. Loteamentos clandestinos, aqueles sem aprovação na 

Prefeitura ou que estão implantados de forma diferente daquela aprovada pelo poder 

público municipal e/ou sem registro em cartório, qualificados como ocupação 

irregular, estão tomando conta da zona costeira de Garopaba (Jacomel, 2012). 

     Parte do município de Garopaba está inserido dentro da área da APA 

(Área de Proteção Ambiental),2 que abrange cerca de 156.100 hectares e uma faixa 

de 130 km de costa, entre o sul de Florianópolis e o Balneário Rincão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
2	 As Áreas de Proteção Ambiental estão inseridas dentro das Unidades de Conservação de Uso 
Sustentável, assegurando a diversidade de ambientes, de espécies e as funções ecológicas desses 
ecossistemas para a manutenção dos recursos. Mais do que isso, são eficazes e modernos 
instrumentos da política de meio ambiente, na medida em que vêm impulsionar os princípios da 
gestão sustentada (BRITO e CÂMARA, 2001). No caso da APA da Baleia Franca, a unidade de 
conservação foi criada em 2000, por um Decreto s/n°, com intuito de proteger a espécie Baleia 
Franca Austral (Eubalaena australis) que vem para o litoral sul do país para reproduzir. Este tem por 
objetivo a aplicação de normas de conduta e manejo das atividades humanas a fim de preservar os 
recursos naturais e a qualidade de vida das comunidades. 



Figura 1 - Área de abrangência da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca. 

 
  Fonte: ICMBIO, (2014). 

 

Compreendendo área com uma diversidade de ecossistemas, a APA da 

Baleia Franca é um refúgio para espécies de cetáceos como a Baleia Franca, além 

de possuir uma rica fauna e flora terrestre e marinha, ninhais de aves marinhas e da 

Mata Atlântica e também tem uma riqueza histórica que são os sítios arqueológicos. 

Diante de todas essas características, atrai diversas atividades turísticas como o 

mergulho contemplativo, pesca esportiva, trilhas ecológicas, a observação de aves e 

o turismo de observação de baleias (Martins, 2013). 

No entanto, estas áreas de preservação devem ter acompanhamento de um 

sistema de gestão ambiental pública, promovendo o desenvolvimento de 

capacidades na busca da participação da comunidade na gestão do uso dos 

recursos naturais e nas decisões que possam vir afetar a qualidade de vida do 

ambiente, seja ele físico-cultural ou construído (Limont et al, 2008). 

Ainda que esteja prevista na legislação, este sistema de gestão ambiental 

pública não está efetuado. No município, nas últimas décadas, tem ocorrido vários 

conflitos envolvendo a questão ambiental, principalmente relacionados ao avanço do 

mercado imobiliário. Um deles foi o aterramento da Lagoa Pequena, que estava 

localizada ao lado da Lagoa das Capivaras, para implantação de um condomínio 



residencial. A construção foi impedida através de uma Ação Civil Pública (ACP), que 

embargou o empreendimento. A ACP condenou os responsáveis pelo aterramento 

da lagoa a pagar multa e a recuperar os danos causados ao meio ambiente. 

Atualmente está fase de elaboração o Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD), que, com recursos provenientes do Fundo de Bens Lesados, 

irá recuperar a Lagoa Pequena e Lagoa das Capivaras, que também vem sofrendo 

severos impactos ambientais. 

 

Impactos Ambientais que afetam as Lagoas Costeiras 
 

A contínua interferência das atividades humanas nos sistemas aquáticos 

continentais do Brasil produziu impactos ambientais diretos ou indiretos, com 

consequências para a qualidade da água, a biota e o funcionamento de lagoas, rios 

e represas. 

O meio costeiro é considerado frágil e susceptível a qualquer tipo de impacto. 

As áreas frágeis possuem particular sensibilidade aos impactos ambientais diversos, 

baixa resistência e pouca capacidade de recuperação. A necessidade de 

preservação das áreas litorâneas reside no fato de que a sua fragilidade ambiental é 

muito alta, e qualquer distúrbio, principalmente de natureza antrópica, tende a 

causar efeitos extremamente negativos ao meio (Mariano, 2010). 

Dentre os diferentes tipos de corpos d’água, as lagoas costeiras sofrem 

grande impacto ambiental, por estarem situadas em área urbanizada entre o mar e o 

continente, recebendo os resíduos produzidos pelas atividades humanas realizadas 

em seu entorno.  

A expansão da ocupação urbana leva à diminuição da sua área original, dos 

canais de escoamento de água pluvial e, para piorar, em alguns casos, ainda há o 

lançamento, em suas águas, de efluentes domésticos e industriais sem tratamento 

(Lima, 2014). O lançamento destes efluentes pode provocar a eutrofização da lagoa, 

que seria o enriquecimento das águas com os nutrientes necessários ao 

crescimento da vida vegetal aquática, reduzindo seu tempo de vida. 

No caso da Lagoa das Capivaras, que encontra-se situada bem ao centro do 

município de Garopaba, possui uma área total de aproximadamente 20 hectares, 

com a lâmina d’água correspondendo a aproximadamente 12 hectares, mesmo 

considerando parte da área em estado adiantado de eutrofização. A extensão é de 



200 m de comprimento por 184 m de largura, e profundidade variando de 

aproximadamente 2 a 5 metros, dependendo do processo de assoreamento ocorrido 

sobre os vários pontos da lagoa (Mariano, 2010). 

Conforme os níveis de matéria orgânica na água, a Lagoa das Capivaras 

pode ser classificada como uma lagoa costeira de águas escuras, que, são 

caracterizadas por suas águas terem origem, principalmente, do lençol freático de 

áreas arenosas, rios cujas bacias de drenagem percorrem terrenos arenosos 

(Mariano, 2010; Esteves, 1998). 

Assim sendo, a ocupação urbana desordenada na área próxima à lagoa tem 

causado séria degradação de seu ecossistema. Entre os principais impactos à que a 

Lagoa das Capivaras está submetida, destacam-se: aterro das margens, 

assoreamento da bacia, supressão da mata ciliar e principalmente o lançamento de 

efluentes domésticos sem tratamento (Menezes; Damázio, 2005). 

O controle da entrada de efluentes domésticos lançados diretamente na 

Lagoa das Capivaras é uma das alternativas com vistas à recuperação e 

preservação da Lagoa, mas exige novas posturas na gestão de políticas, já que a 

questão do saneamento vem sendo negligenciada há muito tempo, como 

instrumento de planejamento público (Mariano, 2010). 

Quanto às alterações urbanísticas sobre a zona costeira, desponta como um 

processo altamente impactante no ordenamento territorial ambiental, acarretando 

retrocessos na conservação ambiental, despertando para a necessidade de 

incorporação de novas concepções ao planejamento e gestão do espaço costeiro 

pautados em instrumentos legais existentes (Corrêa; Fontenelle, 2010). 

Segundo Andrade (2008: 35): 
A corrida aos espaços costeiros trouxe como consequência forte 
concentração de usos e intensa ocupação humana, com significativa 
pressão sobre os recursos naturais que promovem a ocorrência de 
interesses socioespaciais divergentes e conflituosos entre os diversos 
agentes produtores e consumidores desses espaços. 
 

Estes impactos geram grande degradação ambiental no sistema lacruste, que 

se refere à perda ou deteriorização do ambiente natural para uso presente e futuro. 

A degradação no ambiente lacruste é cada vez mais perceptível ao fazer paralelo 

com crescimento das cidades, pois os ecossistemas aquáticos fazem parte do 

desenvolvimento das atividades humanas. 



As lagoas localizadas em sede urbana sofrem ainda com o alto valor 

imobiliário e comercial, que levam ao aterramento das margens até sua totalidade 

para a construção de edificações, retirada da vegetação nativa, canalização de 

riachos que outrora alimentavam as lagoas. O abandono por parte de órgãos 

públicos, sem nenhuma fiscalização ou projetos direcionados a esses ambientes, 

cada vez mais tem agravado a situação do ecossistema (Rocha, 2013). 

A consolidação do mercado imobiliário, no litoral, e a superconcentração de 

atividades econômicas, exigem um novo planejamento deste espaço. O mesmo 

passou a ser entendido como – espaço mercadoria -  e como mercadoria produtiva 

(Lima, 2014). Leva-se em consideração essa nova dinâmica de apropriação 

territorial justificada pelos elementos econômicos e culturais da sociedade. O valor 

do espaço costeiro faz-se proporcional a possibilidades futuras de uso e à 

capacidade de gerar valores de usos, renda e lucro. Assim sendo, o valor das zonas 

costeiras é fator fundamental para a determinação das prováveis usos que estes 

espaços terão (Andrade, 2008). 

Hoje o turismo representa uma das principais fontes de renda para a maioria 

dos municípios litorâneos, contudo é uma atividade que afeta as populações de 

várias formas, gerando usos conflitivos. Tal fato é agravado durante os meses de 

férias ou feriados, quando milhares de pessoas passam a compartilhar de um 

espaço por vezes limitado. 

Segundo Camara (2001), a população de grandes centros urbanos aderem a 

uma segunda residência, adotando-a para veraneiro/finais de semana, o que pode 

ser observado no litoral catarinense, inclusive em relação a cidades de pequeno e 

médio porte. 

Assim, o abandono da agricultura e o declínio da pesca, bem como hábitos, 

costumes e áreas que se desenvolviam que caracterizaram o litoral podem 

desaparecer caso este processo de ocupação não seja planejado, pois estes locais 

estão sendo apropriados e destinados para o turismo e atividades do setor 

imobiliário, como a construção de hotéis, resorts, pousada e loteamentos. 

Para controlar este crescimento, é necessário mudar o enfoque do 

desenvolvimento capitalista, de modo a levar em conta todos os seus efeitos. O 

crescimento econômico e o meio ambiente estão em contradição e os limites dos 

recursos naturais e sua importância ecológica estão em situação de descaso pela 

sociedade (Câmara, 2001). 



Para minimizar esta degradação, propõe que a memória ambiental seja 

utilizada como instrumento de Educação Ambiental, pois, através dela, acredita-se 

ser possível sensibilizar os sujeitos sobre os danos causados pela ação humana ao 

longo das décadas. 

 

Memória e Percepção Ambiental 
 

Os trabalhos realizados no contexto de percepção ambiental corroboram com 

a elaboração de técnicas de sensibilização ambiental integrada de uma sociedade, 

onde são estimulados o contato e a relação entre o meio físico, biológico, 

socioeconômico e antrópico. A partir desta interação com o meio, possibilita ao 

indivíduo uma maior conscientização, na busca de uma melhor qualidade de vida e 

preservação de seus valores sociais, morais e ambientais (Devos, 2008). 

Entendemos percepção ambiental por meio da perspectiva adotada por Ingold 

(2002). De acordo com o antropólogo escocês, a percepção está estritamente 

atrelada ao engajamento dos sujeitos no mundo vivido, e às experiências que estes 

estabelecem em seus movimentos da vida (Ingold, 2002). 

A percepção ambiental é considerada fundamental para se entender a 

preferência, o gosto e as ligações cognitivas e afetivas dos indivíduos com o meio 

ambiente, sendo que estes são responsáveis pela modificação do território através 

de escolhas, ações e atitudes. Ainda, a percepção ambiental é uma forma de 

instrumento para que possamos compreender melhor as inter-relações entre ser 

humano e o ambiente, suas expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e 

condutas (Machado, 2015). 

Ter um conhecimento preliminar dos indivíduos com quem manteremos 

contato para realização do trabalho, para saber como os mesmos percebem o 

ambiente em que vivem, e se de modo satisfatório ou não, é importante, pois só 

conhecendo cada individuo que será possível realizar um trabalho de minimização 

dos impactos ambientais, bem como propor um programa de educação ambiental, a 

partir da realidade do público-alvo (Naime; Garcia, 2004). 

Para elaboração de um trabalho de percepção ambiental, parte-se da 

observação da natureza, das relações entre a sociedade e os meios físico e 

biológico, o desenho da paisagem e imagem fotográfica. 



Existem trabalhos sobre percepção ambiental que buscam promover a 

sensibilização, de modo a instigar o individuo a perceber sua relação com o meio 

ambiente e os outros seres, de maneira a fazê-lo compreender o funcionamento do 

meio ambiente em que vive e a atribuição de valores dada ao mesmo. Partindo 

deste principio de sensibilização com o meio ambiente Naime e Garcia (2004) dizem 

que: 

Esta situação torna o espaço circundante um espaço conhecido (ou re-
conhecido), descoberto (ou-redescoberto), percebido e experienciado de 
inúmeras, infinitas maneiras, conforme as condições internas e externas 
que o individuo esteja vivenciando naquele momento, propiciando, assim, a 
renovação constante de suas percepções e da atribuição dos seus símbolos 
projetados nas paisagens (Naime; Garcia, 2004, p.32). 
 

A concepção sobre o mundo é formada das experiências pessoais, do 

aprendizado, imaginação e memória. Os espaços que compartilhamos, em que 

vivemos e percorremos, os espaços lidos e vistos em trabalhos, bem como a 

imaginação e fantasia contribuem de forma significativa para a construção das 

imagens do meio ambiente, além daquilo que o homem destrói e o próprio. 

Tendo em vista que o ser humano tem a capacidade de perceber, conhecer, 

representar, pensar e se comunicar, o mesmo consegue criar e modelar lugares e 

paisagens em sua memória, sendo assim influenciadas por interpretações e 

conclusões que ele mesmo é capaz de fazer através de suas vivências presentes e 

passadas, além de seus gostos, objetivos, absorção e opção (Machado, 2015).  

A investigação da memória ambiental é uma forma de compreender a 

interação entre ser humano e o meio ambiente, as transformações na paisagem e no 

trajeto escolhido pela população, refletindo sobre os problemas criados através das 

atitudes humanas de apropriação e uso do espaço de forma hegemônica causando 

a degradação ambiental na busca pela urbanização.  

Segundo Devos, Soares e Rocha (2010), a pesquisa sobre memória no meio 

urbano não é um mero registro do passado, mas sim uma reflexão sobre a duração. 

Deste modo a memória não é mera construção do passado, mas sim a sua 

construção a partir de proposições e motivações do presente. É compreendida em 

coletividade, tendo em vista que não se encontra apenas na consciência de um 

único individuo, e sim na sociedade como um todo, nos símbolos, nos lugares, nas 

práticas e saberes em que esta se reconhece (Devos; Soares; Rocha, 2010). 

A memória é a reconstrução de experiências vivenciadas no passado através 

de imagens e ideias atuais. Os indivíduos constroem essa memória por meio de 



materiais que estão disponíveis e por uma coleção de imagens que ocupam a 

consciência do mesmo (Bosi, 1994). 

A memória dos indivíduos está vinculada aos seus relacionamentos 

cotidianos, por meio de conexões com os diversos grupos de convívio que são 

fortalecidos ao longo do tempo (Halbswachs, 2006). Acreditamos ainda que a 

memória depende também do ambiente no qual os sujeitos estão inseridos, e em 

suas relações com os seres que o habitam (Ingold, 2002). 

Bosi (1994) traz o conceito de imagem-lembrança como significado de um 

momento único da consciência, de modo que não existiu acontecimento sobreposto 

a outro na vida do individuo, como momento definido, tornando a lembrança 

conservada no passado. “O passado, conservando-se no espírito de cada ser 

humano, aflora à consciência na forma de imagens-lembrança” (Bosi, 1994: 55). 

Ainda, segundo Bosi (1994): 
O passado conserva-se e, além de conservar-se, atua no presente, mas 
não de forma homogênea. De um lado, o corpo guarda esquemas de 
comportamento de que se vale muitas vezes automaticamente na sua ação 
sobre as coisas: trata-se da memória-hábito, memória dos mecanismos 
motores. De outro lado, ocorrem lembranças independentes de quaisquer 
hábitos: lembranças isoladas, singulares, que constituíram autênticas 
ressurreições do passado. 
 

A memória deve ser entendida mais do que uma (re)construção de eventos 

passados, pois atua como uma forma de ação social, que pode projetar o futuro, 

como explicita Ellen Woortmann: 
A memória opera no sentido de “trabalhar” o passado para forjar o presente 
e construir o futuro, e isto pode ser feito tanto pela rememoração como pelo 
esquecimento. Assim como no discurso o não dito pode ser tão ou mais 
importante que o dito, o não lembrado pode ser central para a construção 
do presente. Por outro lado, ou por isso mesmo, a memória é sempre 
seletiva; ela não dá presença a um passado genérico, mas a determinados 
eventos, localizados em determinados lugares no espaço e no tempo, 
dotados de significado em contextos específicos. (Woortmann, 2000: 213). 

 

“O instrumento decisivamente socializador da memória é a linguagem. Ela 

reduz, unifica e aproxima no mesmo espaço histórico e cultural a imagem do sonho, 

a imagem lembrada e as imagens da vigília atual” (Bosi, 1994: 56). Ainda segundo 

Bosi (1994), “a narração da própria vida é o testemunho mais eloqüente dos modos 

que a pessoa tem de lembrar. É a sua memória”.  

Complementamos que, além da narrativa, as imagens também podem ser 

entendidas como importantes instrumentos para a reconstrução desta memória. 

Neste sentido, fotografias da Lagoa das Capivaras e da Lagoa Pequena podem se 



constituir em pontos de partida para a reflexão e sensibilização das mudanças e/ou 

transformações ocorridas nestes ambientes ao longo dos anos. 

Além disso, entendemos, como aponta Pollak (1992: 5), que 
a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto 
individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator 
extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de 
uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si.  

 

Deste modo, questionamos como a memória e identidade podem estar 

atreladas a um lugar, pois, segundo as concepções de Nora, a memória “se enraíza 

no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto” (1993: 6). A partir destas 

relações entre identidade, lugar e memória, pensamos que a (re)reconstrução desta 

última pode ajudar a (r)estabelecer um sentimento de pertença dos indivíduos e 

grupos com o meio ambiente, levando a uma maior apropriação e responsabilização 

com sua preservação. 

Neste sentido, torna-se importante o conceito de território. Como aponta 

Milton Santos, o “a identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. 

O território é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas materiais e 

espirituais e do exercício da vida” (Santos, 2006). Ainda de acordo com o mesmo 

autor, o território não é apenas o espaço físico, mas é constituído pela história e pela 

cultura daqueles que os habitam: “o território usado é o chão mais a identidade” 

(Santos, 2006). 

  

Considerações finais 
 

Neste trabalho, trouxemos o contexto envolvendo o processo de degradação 

de duas lagoas localizadas no centro do município de Garopaba, que se apresenta 

marcado pelas consequências da urbanização desordenada e da especulação 

imobiliária. O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, em fase de 

planejamento, será executado a fim de recuperar as lagoas citadas, e deverá conter 

um programa de Educação Ambiental, de forma a garantir que os moradores se 

sensibilizem sobre a necessidade de preservar estes recursos hídricos. 

Através de um estudo teórico sobre memória e percepção ambiental, que 

ainda está em fase inicial, podemos perceber suas relações com a identidade e a 

territorialidade. Deste modo, para além das pesquisas acadêmicas, pensamos que a 



memória e a percepção ambiental podem ser instrumentos de educação ambiental, 

por promover um processo de sensibilização de indivíduos e grupos acerca das 

transformações ocorridas ao longo dos anos no meio ambiente, mas 

especificamente na Lagoa das Capivaras e na Lagoa Pequena.  

Acreditamos, desta forma, que ainda que necessitem ser aprofundadas, estas 

reflexões iniciais sobre memória e percepção ambiental podem levar à elaboração 

de ações de educação ambiental, como oficinas com moradores, a partir de uma 

perspectiva crítica e transformadora. 
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