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ESTUDOS COMPARADOS DO PROCESSO DE GESTÃO E COMUNICAÇÃO DA AGENDA 
21 PELAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS NO VALE DO TAQUARI. Rosangela Eckhard, 
Glauco Schultz e Jane Mazzarino (orient.) (Departamento I, UNIVATES). 

Assistimos ao esgotamento de um estilo de desenvolvimento ecologicamente predatório, socialmente perverso e 
politicamente injusto. Com o objetivo de enfrentar estes desafios começam a surgir a partir da década de 60 diversos 
eventos internacionais e publicações que apresentam os graves problemas ambientais e soluções para reinventarmos 
a harmonia entre o homem e a natureza. Nesta trajetória de construção de uma nova visão sobre o ambiente, cabe 
destacar o relatório de Brundtlando. Segundo este relatório o Desenvolvimento Sustentável é aquele que satisfaz as 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações poderem satisfazer suas próprias 
necessidades. Para aprofundar a discussão e direcionar as ações em busca do Desenvolvimento Sustentável, em 1992, 
ocorreu no Rio de Janeiro a ECO 92. Entre os resultados desta conferência destaca-se a Agenda 21 global, que diz 
respeito a um código de conduta para países, estados e municípios. A Agenda 21 Brasileira tem por objetivo instituir 
um modelo de desenvolvimento sustentável, a partir da avaliação das potencialidades e vulnerabilidades de nosso 
país, determinando estratégias e linhas de ação cooperadas ou partilhadas entre a sociedade civil e o setor público. 
Nesta trajetória histórica de construção de um novo paradigma para pensar o desenvolvimento, diferentes formas de 
gestão e comunicação tem sido instrumentos de interferência de realidades locais e globais. Nosso estudo tem por 
objetivo comparar as diferentes experiências de gestão e comunicação dos princípios dispostos como Ações 
Prioritárias do Brasil para a Agenda 21 pelas administrações municipais no Vale do Taquari, e, assim, contribuir na 
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construção de um referencial teórico-metodológico para descrever, analisar e comparar as diferentes experiências de 
planejamento e gestão do desenvolvimento sustentável. 


