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UM NOVO OLHAR PARA OS RESÍDUOS: UMA EXPERIENCIA 

DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM UNIVERSITÁRIOS 

 

RESUMO 

 

Um importante fator responsável pela degradação ambiental é a grande quantidade de 

resíduos sólidos depositados na natureza sem a destinação correta. Algumas profissões 

como a engenharia civil e a arquitetura lidam com essa realidade constantemente, pois 

são áreas que apresentam um grande índice de perdas dos materiais utilizados. A 

presente pesquisa visa avaliar os resultados da aplicação de oficinas de educação 

ambiental e aproveitamento de resíduos sólidos urbanos junto a universitários de 

Arquitetura e Urbanismo. Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa de caráter 

interventivo exploratório. Foram aplicados os seguintes instrumentos: a Escala de 

Comportamento Ecológico, a Escala de Crenças Ambientais; e um questionário para 

levantamento das variáveis sociodemográficas, do comportamento de descarte e 

reciclagem de resíduos, antes e após uma intervenção de educação ambiental. Os alunos 

do primeiro ano de Arquitetura e Urbanismo foram convidados à participar das oficinas 

de Educação Ambiental. Posteriormente, foi feito uma avaliação dos resultados da 

intervenção, para analisar o impacto desta sobre o comportamento ecológico e a 

percepção dos resíduos na construção civil pelos estudantes de Arquitetura e 

Urbanismo. Ao analisar as respostas dos estudantes em relação ao comportamento 

ecológico, às crenças ambientais, ao questionário sobre descarte e reciclagem, poderá 

ser constatado se estes aderem a atitudes sustentáveis. Acredita-se que a realização 

dessas intervenções proporcionará aos estudantes a tomada de consciência em relação 

aos cuidados para com o meio ambiente, bem como, a reflexão sobre questões de ética 

ambiental em que o Arquiteto está inserido. Participaram da pesquisa, de natureza 

exploratória, 58 estudantes concluintes do curso de Arquitetura e Urbanismo 

matriculados em uma instituição de ensino particular, situada na região Sul do Brasil. 

Foi aplicada a Escala de Comportamento Ecológico e um questionário sobre a produção 

de resíduo e o seu descarte. Referente ao comportamento pró-ambiental, a maior média 

se apresentou em limpeza urbana e a menor em ativismo e consumo. Quanto aos 

comportamentos de economia de água e energia, e reciclagem, os alunos evidenciaram 

tendência a realizá-los ocasionalmente. As respostas aos questionários mostraram que 

59,9% dos estudantes não se preocupam com a quantidade de resíduo produzida; 68,8 

% procuram separar os resíduos recicláveis; 37,86% raramente ou nunca reutilizam as 

embalagens de produtos; 41,32 % procuram lavá-las antes de descartá-las; e somente 

10,34% já participaram ou participam de programas que incentivam a preservação 

ambiental. Os dados obtidos sinalizam a necessidade da ambientalização nas 

Instituições de Ensino Superior, levando em consideração as crenças e os valores 

ambientais dos estudantes e envolvendo-os em projetos sociais, visando o 

desenvolvimento de atitudes pró-ambientais. 

 

Palavras-chaves: Resíduo; comportamento ecológico; educação ambiental; arquitetura 

e urbanismo; ensino superior.  



A NEW WATCH FOR WASTE: AN EXPERIENCE OF 

ENVIRONMENTAL EDUCATION WITH COLLEGES 
 

ABSTRACT 

 

An important factor responsible for environmental degradation is the large amount of 

solid waste deposited in nature without the correct destination. Some professions such 

as civil engineering and architecture deal with this reality constantly, because they are 

areas that present a great index of losses of the materials used. The present research aims 

to evaluate the results of the application of environmental education workshops and use 

of urban solid waste together with university students of Architecture and Urbanism. 

This is a quantitative qualitative research of exploratory intervention. The following 

instruments were applied: the Ecological Behavior Scale, the Environmental Belief 

Scale; And a questionnaire for surveying sociodemographic variables, waste disposal 

and recycling behavior, before and after an environmental education intervention. The 

first year students of Architecture and Urbanism were invited to participate in the 

Environmental Education workshops. Afterwards, an evaluation of the results of the 

intervention was made to analyze the impact of this on the ecological behavior and the 

perception of the residues in the civil construction by the students of Architecture and 

Urbanism. When analyzing students' responses to ecological behavior, environmental 

beliefs, the questionnaire on disposal and recycling, it can be seen whether they adhere 

to sustainable attitudes. It is believed that the realization of these interventions will 

provide students with awareness of care for the environment as well as the reflection on 

environmental ethics issues in which the Architect is involved. Fifty - eight students 

from the Architecture and Urbanism course enrolled in a private educational institution 

located in the southern region of Brazil participated in the exploratory research. The 

Ecological Behavior Scale and a questionnaire on waste production and disposal were 

applied. Regarding the pro-environmental behavior, the highest average was presented 

in urban cleaning and the lowest in activism and consumption. As for the behaviors of 

saving of water and energy, and recycling, the students evidenced the tendency to realize 

them occasionally. The answers to the questionnaires showed that 59.9% of the students 

do not care about the amount of waste produced; 68.8% seek to separate recyclable 

waste; 37.86% rarely or never re-use product packaging; 41.32% seek to wash them 

before discarding them; And only 10.34% have participated or participate in programs 

that encourage environmental preservation. The data obtained indicate the need for the 

environmentalization in Higher Education Institutions, taking into account the students' 

environmental beliefs and values and involving them in social projects, aiming at the 

development of pro-environmental attitudes. 

 

KEYWORDS: Residue; Ecological behavior; environmental education; architecture 

and urbanism; college education 
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1. INTRODUÇÃO 

 A crescente demanda ecológica na história do urbanismo e na cultura ocorre 

não apenas em resposta a uma necessidade de preservação do ambiente, mas em respeito 

à nossa própria humanidade e seu resgate, visto que o fenômeno do individualismo que 

se observa nas sociedades ocidentais se fortalece em similitude com a subjetividade que 

se torna cada vez mais fragilizada (REIS, 2013; PINHEIRO, 2015).  

O sujeito interfere na paisagem, assim como a paisagem interfere no 

comportamento humano, de modo que os comportamentos e estados subjetivos têm 

impacto sobre os ambientes naturais. Deste modo, verifica-se a necessidade de 

promover conexões entre disciplinas e seus desdobramentos, já que a crise da relação 

sociedade e natureza se instalou essencialmente a partir de modos de vida centrados na 

ideia de progresso (WACHELKE, 2014). 

Nos últimos anos as discussões sobre questões ambientais deixaram de ser um 

assunto restrito dos movimentos sociais ou de pessoas responsabilizadas pelo campo 

ambiental, mas de toda sociedade. Sendo assim, para formar cidadãos comprometidos 

com as questões ambientais é necessário que a abordagem destas se inicie na pré-escola 

e se estenda até o ensino superior (SILVA; HAETINGER, 2012). 

Um relato de experiência realizado por Obara et al. (2015), com o objetivo de 

promover a sensibilização e a capacitação dos diferentes atores sociais locais, mostrou 

que os professores de ensino básico tinham uma visão limitada sobre os recursos 

hídricos de sua região. Para melhorar esta perspectiva, os pesquisadores ofereceram 

cursos, workshops, distribuição de material informativo e exposições, mostrando que 

intervenções são possíveis e têm o potencial de transformar o comportamento (OBARA 

et al., 2015).  

A educação ambiental é vista como um elemento indispensável para a 

conscientização dos alunos, por isso, se faz necessária a implementação de disciplinas 

que abordem a temática ambiental, inseridas de modo dinâmico e prático na grade 

curricular, para que os alunos, como futuros profissionais, possam se corresponsabilizar 
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pela produção dos resíduos gerados e encontrar maneiras para agir de modo mais 

sustentável (SANTOS, 2010). 

Segundo Souza (2013), o conteúdo voltado para a sustentabilidade em 

Arquitetura está se tornando um grande desafio nos dias atuais, devido à quantidade de 

mudanças tanto comportamentais quanto projetuais, portanto, se faz necessária uma 

análise histórica do ensino de Arquitetura, suas fases, processos, reformas, até a 

contemporaneidade, onde podemos identificar quem são os profissionais que atuam no 

segmento sustentável, bem como o que este mercado espera dos profissionais recém 

formados. O mundo globalizado trouxe inúmeras mudanças na forma de ser, ensinar, 

trabalhar e viver. E seu reflexo pode ser traduzido no modo de produzir Arquitetura, 

conceber projetos e apresentar soluções sustentáveis às novas necessidades deste novo 

jeito de viver (SOUZA, 2013) 

Na recente história da civilização urbana, poucas foram as ideias que 

conseguiram uma adesão tão forte e em tão pouco tempo como foi o caso da noção de 

‘’ desenvolvimento sustentável’’. No prazo de uma década, esse conceito conseguiu se 

espalhar e se enraizar entre os mais diferentes grupos sociais e tornou-se parte integrante 

da vida cotidiana contemporânea (PRADO, 2015). 

Esse processo de urbanização torna-se crescente, ocasionando mudanças no 

perfil das grandes cidades, por isso, a preocupação com o grau em que o espaço é 

estruturado, quando não desenvolvido de maneira sustentável garante que os grupos 

fiquem segregados, divididos em subgrupos que enxergam apenas seus interesses 

internos e não os interesses comuns da comunidade em que estão inseridos (FIOROTTI, 

2014). 

Os impactos negativos dessa população geram uma série de problemas, dentre 

eles, o acúmulo inapropriado de resíduos sólidos urbanos, que é um problema de saúde 

pública, ambiental e, até mesmo, de preservação da ordem social e econômica. Para 

evitar tais problemas, é sancionado a Política Nacional de Resíduos sólidos em 2010, a 

reciclagem passa a se um objetivo político bem definido em todos os níveis de governo 

(RIOS, 2014) 

O altruísmo na arquitetura urbana decorre de uma relação recíproca e que 

correlaciona condutas sustentáveis, conservação ambiental e bem estar humano.  
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Pesquisadores da área ambiental como Corral (2014) contestam a visão 

tradicional de bem estar psicológico, que se concentra em fatores como o suporte 

material para suprir necessidades básicas à sobrevivência e o suporte social 

desempenhado principalmente pela família, deixando de lado quesitos importantes 

sobre sustentabilidade como bem estar psicológico, descarte de resíduos sólidos, 

conservação de energia, etc; essa visão torna-se insustentável diante da grande 

diversidade social e capitalista da sociedade, onde a família tradicional não se insere.  

O bem estar psicológico, segundo uma visão ecológica, pressupõem pessoas 

que experimentam um ambiente positivo e condutas pró sociais e pró ambientais,  

levando-as à uma conduta conservacionista (CORRAL, 2014). 

Essa visão ecológica é definida para suprir as necessidades atuais dos processos 

de produção e habitação sem denegrir o patrimônio das gerações futuras, para tal, é 

imprescindível que a classe humana adote as diretrizes da Agenda 21 no dia-a-dia e faça 

dela um hábito saudável para um futuro melhor. Assim, a geração atual é desafiada a 

adotar estilos de vida que prezem pela manutenção dos recursos ambientais em função, 

também, do bem-estar das próximas gerações. Desta forma, a ecoeficiência demanda 

uma relação humano-ambiental em função das suas políticas urbanas e a percepção do 

ser com o meio arquitetural (HOFFMANN, 2015). 

Segundo Souza (2013), o ensino sustentável em Arquitetura está se tornando 

um grande desafio nos dias atuais, devido à quantidade de mudanças tanto 

comportamentais quanto projetuais, faz-se necessário uma análise histórica do ensino 

de Arquitetura, suas fases, processos, reformas, até a contemporaneidade, onde podemos 

identificar quem são os profissionais que atuam no segmento sustentável, bem como o 

que este mercado espera dos profissionais recém formados. O mundo globalizado trouxe 

inúmeras mudanças na forma de ser, ensinar, trabalhar e viver. E seu reflexo pode ser 

traduzido na forma de produzir Arquitetura, conceber projetos e apresentar soluções 

sustentáveis às novas necessidades deste novo jeito de viver (SOUZA, 2013) 

Baseado na premissa de que o Arquiteto e Urbanista é um dos profissionais 

responsáveis pela projeção do espaço de cunho econômico, ambiental e social, e possui 

a incumbência de delinear planos que evitem a insalubridade e desordem espacial de 

maneira sustentável, dar-se-á início a esta pesquisa a fim de avaliar o comportamento 
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ecológico, as crenças ambientais dos estudantes de Arquitetura e Urbanismo e os 

resultados de práticas de educação ambiental relativas à produção de resíduos. 

A formação universitária em Arquitetura e Urbanismo implica diretamente na 

mudança dos cenários, sejam eles urbanos ou arquitetônicos, o profissional torna-se 

responsável pelo uso dos recursos ambientais provenientes na construção civil, também, 

a designação de seus resíduos sólidos, assim, o Arquiteto Urbanista pode ajudar a 

resolver problemas relacionados aos resíduos urbanos e à qualidade espacial, entretanto, 

devido a formação social e cognitiva de cada indivíduo, ou seja, a forma como cada 

profissional interpretou as diretrizes de trabalho e as resoluções teóricas durante o 

Ensino superior, que, alguns desses profissionais podem apresentar deficiências 

referentes à impacto ambiental, deste modo, a sensibilização ambiental passa a ser 

imprescindível como alternativa para solucionar tais problemas, a fim de incentivar 

práticas ecológicas e a conscientização ambiental da comunidade acadêmica 

A presente pesquisa tem sua relevância na complementação da formação 

cidadã e social daqueles que são responsáveis pelos núcleos urbanos, que realizam a 

leitura desses espaços, mapeando os problemas e os potenciais com precisão e 

averiguando as reais necessidades daquela população, para subsidiar práticas ecológicas 

de arquitetura e urbanismo, bem como, são responsáveis pela destinação dos resíduos 

sólidos gerados na construção civíl em que executam: O Arquiteto e Urbanista. Busca-

se por meio da educação ambiental no ensino superior estimular um repertório de ideias 

que ative potenciais ambientais e os conectem, a fim de minimizar as deficiências 

causadas pela falta de sensibilidade ambiental e agir para melhorar e reconhecer o que 

a cidade tem a oferecer, transformando a formação do Arquiteto Urbanista em melhorias 

para a sociedade. 

A educação ambiental é vista como um elemento indispensável para a tomada 

de decisões pró-ambientais por parte dos alunos, por isso, se faz necessária a 

implementação de disciplinas que abordem a temática ambiental, além de ser inserida 

de modo dinâmico e prático na grade curricular, para que os alunos, como futuros 

profissionais da área de Arquitetura, possam se corresponsabilizar pela produção dos 

resíduos gerados nas obras e encontrar maneiras para agir de modo mais sustentável 

(SANTOS, 2010). 
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As informações relacionadas à produção de resíduos sólidos e comportamento 

ecológico, coletadas junto aos estudantes de Arquitetura e Urbanismo, poderão 

instrumentar práticas voltadas à conscientização sobre a necessidade de proteção do 

meio ambiente, estimulando a sensibilização relativa com as Tecnologias Limpas e a 

Sustentabilidade, a produção de resíduos urbanos, bem como a indução ecológica e a 

educação ambiental. Tais informações serão úteis, ainda, para subsidiar as ações 

estratégicas dos gestores públicos e políticas públicas, bem como contribuir para a 

estruturação e fortalecimento da linha de pesquisa na área de Arquitetura e resíduos da 

construção civil em comunidades acadêmicas.  
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1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar a intervenção interdisciplinar de educação ambiental junto a estudantes 

universitários do curso de Arquitetura e Urbanismo, com enfoque no comportamento 

ecológico e descarte de resíduos.  

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

o Avaliar as crenças ambientais e o comportamento ecológico de 

estudantes de Arquitetura e Urbanismo; 

o Mensurar o conhecimento dos estudantes sobre a reutilização dos 

resíduos sólidos urbanos; 

o Aplicar oficinas de educação ambiental e aproveitamento de resíduos 

junto aos universitários; 

o Analisar o impacto da intervenção sobre o comportamento ecológico e a 

percepção dos resíduos na construção civil pelos estudantes. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 BREVE CONTEXTO HISTÓRICO 

Datado de 1826, o curso de Arquitetura e Urbanismo no Brasil é relativamente 

recente, segundo Souza (2013), o curso de Arquitetura da Academia Imperial de Belas 

Artes do Rio de Janeiro perdurou sendo a única escola por mais de cinquenta anos. Em 

1854 a Academia Imperial de Belas Artes cria novas disciplinas e inclui a primeira 

matéria eletiva que trata sobre resignação de resíduos da construção civil do Brasil. 

Inicia-se oficialmente o ensino de artes e ofícios industriais do país (SOUZA, 2013). 

Pode-se dizer que toda a história da arquitetura está diretamente relacionada 

com a evolução do pensamento arquitetônico, com o crescimento das populações 

urbanas e com a mudança da visão filosófica do mundo.  Está relacionada com os 

governos, que apesar das diferentes posições ideológicas, ergueram edifícios 

emblemáticos como forma de promover e utilizar da Arquitetura Moderna e demonstrar 

o progresso do país para com o mundo (SOBREIRA, 2013). 

Segundo a ABEA (Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura), a primeira 

regulamentação profissional no Brasil ocorreu em 1933, e haviam em funcionamento 

quatro escolas de Arquitetura e Urbanismo no país, já em 1966 o número era de 12 

escolas, em 1974 vinte e oito, em 1994 setenta e duas, em 2002 tínhamos cento e 

quarenta e sete, número que só aumentou com o decorrer dos anos seguintes. Segundo 

o MEC (Ministério da Educação), até dezembro de 2015 tínhamos exatos 466 cursos de 

Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Sendo que foram entre 2002 e 2015 o período de 

maior crescimento no número de escolas (BRASIL, 2015). 

O posicionamento com relação à disposição de fatores como época, contexto e 

forma como os arquitetos vêm se posicionando a cada etapa da Arquitetura, contribuiu 

paralelamente a aspectos econômicos, sociais e ambientais para que constituísse a 

Arquitetura no Brasil (SOUZA, 2013), dessa forma, tudo aquilo que estiver atribuído a 

profissão de Arquiteto e Urbanista precisa ser colocado em prática. Sendo primordial 

que o Arquiteto pense, projete e procure influenciar a sociedade no sentido de 

compreender a relevância de buscar uma arquitetura sustentável, para tal, é fundamental 

que a educação e formação do Arquiteto seja sólida e interdisciplinar (VILLELA, 2007). 
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‘’Comecemos pelas escolas, se alguma coisa deve ser feita para 'reformar' os 

homens, a primeira coisa é 'formá-los’’ (BARDI, 1951, p. 67). Ao registrar estes dizeres, 

Lina Bo Bardi traz à tona uma pauta muito pertinente para o desenvolvimento da nação: 

a educação, por essa razão deve-se discutir sobre a formação educacional do ensino 

fundamental para prover um ensino superior de qualidade acadêmica.  

O ensino superior é um subsistema do Sistema Nacional de Educação 

ecompreende os diferentes tipos e processos de ensino e 

aprendizagemproporcionados por estabelecimentos de ensino pós-

secundário, autorizados a constituírem-se como instituições de ensino 

superior pelas autoridades competentes, cujo acesso está condicionado 

ao preenchimento de requisitos específicos. [...] (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2009) 

O ensino superior, educação superior ou ensino terciário refere-se normalmente 

a uma educação realizada em universidades, faculdades, politécnicos, escolas ou outras 

instituições que conferem graus acadêmicos ou diplomas profissionais.  

2.2 MEIO URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS 

Segundo Rocha (2015), é pouco provável projetarmos e construirmos 

edificações e espaços totalmente sustentáveis, pois são diversos os quesitos necessários 

que devem ser levados em consideração, como resíduos e rejeitos. A própria 

compreensão de sustentabilidade apresenta grande complexidade de concreta definição, 

principalmente por tratar-se de disciplina em desenvolvimento, entretanto, os objetivos 

da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável na construção civil e no meio 

urbano não se invalidam (ROCHA, 2015). 

A busca do desenvolvimento sustentável parece utópica, porém, as utopias 

são ideias para construção de algo que se sonha, e sonhar é gerar esperanças. 

É fazer do desejo abstrato uma realidade palpável, deixar de divagar para 

pisar em solo firme (SANTOS, 2010). 

No ambiente urbano os costumes e os hábitos de consumo de produtos 

industrializados implicam na produção exacerbada de resíduos e rejeitos. Segundo 

Paschoalin Filho (2014), resíduo é todo o material, substância, objeto ou bem que já foi 

descartado, mas que ainda comporta alguma possibilidade de uso, seja por meio da 

reciclagem ou do reaproveitamento. O rejeito, por sua vez, é um tipo de resíduo que não 
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possui mais qualquer possibilidade de recuperação ou reutilização, e, por isso, a única 

alternativa é a disposição final, que deve ser feita de maneira que não prejudique o meio 

ambiente (PASCHOALIN FILHO, 2014).  

A forma com que os resíduos são tratados ou dispostos no ambiente pode gerar 

intensas agressões aos fragmentos do contexto urbano, além de afetar regiões não 

urbanas (ZORRAQUINO, 2013). Nas cidades, a produção de resíduo é de tal 

intensidade que representa uma problemática em evidência, desde a etapa da geração 

até a disposição final. Segundo levantamento da ABRELPE realizado junto à Secretaria 

de Meio Ambiente e de Saneamento, em 2015, uma cidade com 500 mil habitantes 

produz cerca de 380 toneladas de resíduos sólidos por dia e no período de festas e 

feriados chega a produzir 780 toneladas. Aproximadamente 30% desse total poderia ser 

reciclado, no entanto, isso não ocorre, embora já existam as iniciativas de estruturação 

das cooperativas de reciclagem, mas que enfrentam grandes dificuldades de 

funcionamento. Grande parte desse problema seria resolvido apenas por separar o 

resíduo antes de jogá-lo fora (ZORRAQUINO, 2013). 

 Em sintonia com esta realidade que não se restringe as cidades de médio porte, 

a Lei Federal Nº 12.305, de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, dispondo sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos, às responsabilidades dos geradores e do poder público na elaboração 

dos Planos Municipais de Geração de Resíduos Sólidos. Com isso, serão necessários 

estudos no meio urbano voltados a investigar a melhor forma de tratamento para 

destinação final dos resíduos sólidos, e que também contemplem a estruturação das 

cooperativas de reciclagem, a responsabilidade de separar o resíduo corretamente e de 

ter o consumo responsável. Esses estudos, continuam sendo elaborados por Arquitetos, 

especificamente por Urbanistas, uma de suas competências em todo o mundo (BRASIL, 

2010). 

Segundo o Panorama dos resíduos sólidos no Brasil (ABRELPE), em 2015 o 

país produziu 76.387.200 toneladas de resíduos sólidos urbanos, e a região Sul do país 

foi responsável por 10,9% desses resíduos, (ABRELPE, 2015). 

Além da questão social e ambiental, os processos equivocados de produção são 

também problemas econômicos para empresas, pois a emissão de resíduos líquidos, 
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sólidos e gasosos liberados pelas indústrias é um dos maiores responsáveis pelo 

agravamento dos problemas ambientais, devido ao fato de que esses resíduos industriais 

geralmente são tratados de forma ineficiente. Segundo Zorraquino (2013), a arquitetura 

das firmas e fábricas responsáveis por impulsionar a economia do país não são 

projetadas com eficiência ecológica, para Zorraquino, é mais fácil evitar e diminuir a 

emissão de resíduos moldando seu sistema emissor, do que fazer sua correção 

posteriormente.  A maioria das empresas descarta livremente seus resíduos na 

atmosfera, nos mananciais superficiais, nos esgotos urbanos e nos sistemas de coleta de 

resíduos das cidades (ABRELPE, 2015). É fundamental a criação e aplicação de 

tecnologias mais eficientes, no sentido de melhorar o rendimento dos processos 

produtivos e a preservação do meio ambiente (ZORRAQUINO, 2013). 

Segundo Silva (2014), o desenvolvimento técnico-científico e a maneira como 

esse conhecimento foi aplicado ao processo produtivo são fatores determinantes das 

profundas transformações impostas ao ambiente e às sociedades contemporâneas. 

Dialeticamente, essas transformações impulsionaram a sociedade a um patamar de 

conquistas e desenvolvimento técnico-econômico nunca antes experimentado, mas, ao 

mesmo tempo, mergulhou-a em uma atmosfera que abriga uma série de riscos de caráter 

socioambiental (ROMERO, 2014).  

Essas mudanças, presentes e disseminadas no dia a dia da sociedade, ocorrem 

de forma constante, infiltrando-se de modo praticamente silencioso, imperceptível e não 

previsível através da paisagem, esta que, também é competência do Arquiteto de cidades 

e está cada vez mais intrínseca aos olhos do cidadão. Rapidamente são incorporadas no 

cotidiano dos habitantes e ao mesmo tempo, provocam na sociedade, tanto no presente 

como no futuro, uma gama de inseguranças, angústias e incertezas sobre o futuro do 

meio ambiente (ROMERO, 2014). 

A contaminação ambiental e os agravos à saúde decorrentes da má gestão dos 

resíduos sólidos, inclusive aqueles do pós-consumo, têm sido computados como 

externalidades do sistema produtivo industrial, inépcia dos profissionais que foram 

designados para solucionar problemas de resignação de refugo. A passo de que o 

Arquiteto e Urbanista é capaz de induzir comportamentos ecológicos no meio urbano 

através de estratégias simples inquiridas em sua graduação, como dispor lixeiras 

separatórias pela cidade por exemplo, o mesmo fica de mãos atadas quando se trata dos 
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causadores da contaminação ambiental. Os principais causadores dessa contaminação 

são considerados externalidades, ou seja, quem paga por esses danos são terceiros de 

forma involuntária e desigual. Nesse contexto as empresas como estratégia exteriorizam 

os custos para a sociedade, poupando o maior causador (MARQUES, 2015). 

Infelizmente a velocidade de consumo e produção de resíduos não acompanha 

a velocidade de políticas públicas para o setor de infraestrutura de coleta e 

encaminhamento para a recuperação ou tratamento desses resíduos. Além disso, 

segundo Pato (2005), as pesquisas teóricas e empíricas sobre a temática ambiental e 

participação ativa de grupos ambientalistas e da sociedade civil em campanhas de 

conscientização da população e de proteção ao meio ambiente não têm levado à 

mudança significativa de comportamento da população em geral em favor do meio 

ambiente. Essa incongruência percebida entre o despertar da consciência ambiental, o 

acúmulo de conhecimentos e de informações específicos e técnicos, e a manifestação de 

comportamentos que degradam o meio ambiente pode estar relacionada à existência de 

valores e de crenças distintos que estariam na base desses comportamentos, 

influenciando-os primariamente através do que está ao seu redor: a paisagem, pensada 

e planteada por profissionais da área urbana (ANDRADE, 2014). 

2.3 CRENÇAS AMBIENTAIS E COMPORTAMENTO ECOLÓGICO 

Segundo Tamashiro (2012), as crenças podem ser definidas como um 

julgamento subjetivo sobre o relacionamento entre duas ou mais coisas, pessoas ou 

paisagem. Todavia, os sentimentos podem ser entendidos como um estado afetivo ou 

como uma reação, podendo ser positivos ou negativos, e influenciando em seu 

comportamento (TAMASHIRO, 2012).  

Segundo Reis (2013), determinados impactos ambientais como o consumo 

indiscriminado da água, a poluição do solo, da água e do ar precisam ser repensados e 

novos hábitos estimulados. Pensando em consumo responsável, é importante destacar o 

fenômeno do individualismo que se observa nas sociedades ocidentais, e se fortalece na 

mesma proporção em que a subjetividade se torna cada vez mais fragilizada quando 

relacionada ao meio urbano (REIS, 2013).  

Pinheiro (2015), ressalta que os valores da sociedade são voláteis, descuidada 

do futuro, egoísta e hedonista. Portanto, a crescente demanda ecológica na história do 
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urbanismo e na cultura em que estamos viria não apenas em resposta a uma necessidade 

crescente de preservação do planeta, mas a uma necessidade de respeito à nossa própria 

humanidade e de seu resgate (PINHEIRO, 2015). 

Leonardo da Vinci, famoso arquiteto entre tantas artes que dominava, em sua 

obra ‘O Homem Vitruviano’, o artista contextualiza o homem como centro do universo, 

referenciando ‘Os Dez livros de Arquitetura’ de Vitrúviu, escrito no séc. I a.c. O desenho 

também é considerado frequentemente como um símbolo da simetria básica do corpo 

humano e, por extensão, para o universo como um todo (DA SILVA, 2015). Desde 

então, o ser humano vem abordando a própria existência como palco principal do 

espetáculo da vida na Terra, deixando de lado os principais fatores ambientais que o 

possibilita desfrutar dos recursos naturais como conservação de energia, reuso de 

recursos hídricos, reciclagem de resíduos, etc; tornando necessário uma mudança de 

atitude quando se trata de meio ambiente (SANTOS, 2010); 

Essas atitudes estão relacionadas a comportamento ecológico, e pode 

caracteriza-se pela relação homem ambiente que ultrapassa a fronteira pessoal, na qual 

os indivíduos assumem responsabilidades sociais e compromisso socioambiental 

(PATO, 2005). Segundo a mesma, comportamentos ecológicos contribuirão para a 

conservação da natureza, uma vez que reduzem impactos negativos e a protegem das 

agressões. Dessa forma, a autora conceitua comportamento ecológico como ações 

conscientes e intencionais ou não a favor do meio ambiente, que são aprendidas ou 

internalizadas e tornam-se parte do cotidiano das pessoas. Com uma abordagem 

diferenciada, Obata (2013) destaca que “o construto da conduta pró-ambiental é 

conceituado como um conjunto de ações deliberadas que respondem a requerimentos 

sociais e disposições individuais e que resultam na proteção do meio transcende a 

situação presente e antecipa e planeja o resultado efetivo esperado” (OBATA, 2013). 

O debate sobre a questão ambiental deverá considerar, portanto, o 

comportamento ecológico, uma vez que a difusão da construção civil, direta ou 

indiretamente, vêm contribuindo para a degradação ambiental acelerada e provocando 

conflitos socioambientais que resultam muitas vezes em dilemas de difícil resolução, 

especialmente em curto prazo (PINHEIRO 2015). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universo
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A psicologia mostra-se uma boa aliada na busca de alternativas, para ajudar na 

orientação sobre o meio ambiente, uma vez que tais problemas podem ser causados por 

comportamentos mal adaptados. Nesse sentido estudos sobre valores e atitudes, podem 

contribuir para modificações que possibilitem uma mudança comportamental do 

Arquiteto e Urbanista como profissional e da sociedade como um todo (PATO, 2005). 

Os referenciais da psicologia e da pesquisa em ciências sociais devem ser 

utilizados para compreender a interação do indivíduo com aspectos da vida urbana. 

Baseados nas vertentes do planejamento urbano racional, estudam-se a produção de 

resíduos, o uso e consumo da água, a habitação, o transporte, o trabalho e o lazer 

(WACHELKE, 2014) 

Com base no referencial teórico da psicologia social e considerando a 

complexidade dos problemas ambientais e a necessidade de uma visão sistêmica da 

realidade e com base em métodos interdisciplinares, a psicologia ambiental vem 

contribuir com uma visão de unidade e co-evolução entre os sistemas sociais e naturais, 

pois trata do relacionamento recíproco entre comportamento e ambiente físico, tanto 

construído quanto natural. (WACHELKE, 2014). 

 O homem interfere no comportamento da paisagem, assim como a paisagem 

interfere no comportamento do homem, bem como o impacto destes comportamentos e 

estados subjetivos sobre os ambientes. Por tal motivo, mantém-se interface com áreas 

de estudo tais como a sociologia e a antropologia urbana, o desenho industrial, 

paisagismo, a arquitetura, o urbanismo, as ciências ambientais, a ecologia, o jornalismo, 

dentre outras, na medida em que estas áreas estudam diferentes aspectos da organização 

de espaço/ambiente físico e sua relação recíproca com o ser humano. Deste modo, 

verifica-se a necessidade de promover conexões entre disciplinas e seus 

desdobramentos, já que a crise da relação sociedade e natureza se instalou 

essencialmente a partir de modos de vida centrados na ideia de progresso 

(WACHELKE, 2014). 

O mundo do trabalho tem enfrentado constantes alterações em decorrência do 

avanço da ciência, tecnologia, política, social e mudanças no cenário econômico, e com 

isso surge a necessidade de profissionais com visão empreendedora, alta competência e 

principalmente que desempenhem habilidades relacionadas às questões ambientais, que 
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desenvolvam práticas ambientais e sustentáveis, objetivando o respeito ambiental e o 

uso consciente dos recursos naturais, com o intuito de garantir uma melhor qualidade 

de vida e a proteção ambiental (SILVA; HAETINGER, 2012). 

Em um amplo sentido, o desenvolvimento sustentável visa uma redefinição da 

relação que existe entre natureza e sociedade, a fim de gerar mudanças do processo de 

construção civil, que leva ao desafio de sair do processo de pensamento que se manteve 

inerte por séculos, pois não é suficiente corrigir os problemas de uma sociedade 

insustentável, é preciso observar o problema e repará-lo (WACHELKE, 2014). E a 

educação é a chave para se criar um futuro sustentável, pois é por meio dela que é 

possível alterar atitudes e comportamentos (VILLELA, 2007). 

Segundo Medina (2008), as crises ambientais ocorrem de forma natural, mas 

que os seres humanos possuem culpa nessa degradação. Em consequência disso, surge 

a necessidade de se pensar em um equilíbrio entre as satisfações pessoais e o uso 

consciente do ambiente.  

Nos últimos anos as discussões sobre questões ambientais deixaram de ser um 

assunto restrito dos movimentos sociais ou de pessoas responsabilizadas pelo campo 

ambiental, mas toda sociedade deve estar inserida neste debate. Sendo assim, para 

formar cidadãos comprometidos com as questões ambientais é necessário que a 

abordagem destas questões se inicie na pré-escola e se estenda até o ensino superior 

(SILVA; HAETINGER, 2012). 

2.4 PRÁTICAS ECOLÓGICAS EM ARQUITETURA E 

SUSTENTABILIDADE 

A ecologia na arquitetura está intimamente relacionada aos vínculos 

emocionais e culturais do ser humano com o meio ambiente. Está prática pode ser obtida 

através de pensamentos ecológicos que o arquiteto recebe através de angariação teórica 

dentro da universidade, ou, por meio de sua convivência socioambiental com o meio em 

que se insere (JHON et al., 2001). 

O Arquiteto Urbanista torna-se responsável pela manipulação do espaço, o que 

demanda qualidade na projeção urbana inserida no meio ambiente, para que se tenha 

acesso à infraestrutura básica e mobilidade urbana, determinando também o impacto 
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sobre os recursos da natureza. Assim, está vinculado ao processo de desenvolvimento 

sustentável as condições de moradia, vida e trabalho do indivíduo (JACOB, 2013).  

Também, responsável pela construção civil, o Arquiteto torna-se peça 

fundamental nos impactos da indústria da construção, identificada como uma das que 

mais consomem recursos naturais, cerca de 20% a 50%, gerando poluição e gastos 

excessivos de energia (JHON et al., 2001). Por sua vez, a habitação é o recurso cultural 

e físico que foi erigido pela humanidade em geral, logo, quando se garante a habitação 

adequada às necessidades do morador, implica-se ambientalmente, economicamente e 

culturalmente (ROMERO, 2014). 

“Hoje vemos problemas de magnitude global que precisam ser revertidos, ou 

no mínimo radicalmente modificados, para manter a sobrevivência humana. 

A construção de abrigos consome: 1/6 do volume de água fresca, ¼ da 

madeira das florestas, 2/5 do combustível fóssil e dos materiais 

manufaturados como resultado a arquitetura se transformou em um dos alvos 

primários da reforma ecológica. A maioria dos arquitetos continua a desenhar 

edifícios fundamentados em estilo, espírito e tecnologia industrial, 

infelizmente esta fonte de inspiração tem se tornado desacreditada face a 

corrente realidade ambiental. A ciência da Ecologia tem tornado possível a 

expansão da visão do meio- ambiente natural, sobre processos que não 

existiam antes e fundamentando o nascedouro de uma nova iconografia 

arquitetônica. As pessoas nunca vão querer manter ao redor um edifício 

esteticamente inferior não importa quão correto ecologicamente ele seja. 

(WINES, 2012, p 10) 

É conhecido o fato de que os assentamentos onde vivem pessoas alteram os 

meios em que são instalados. Tendo como exemplo o espaço na cidade, a infraestrutura 

é um fator determinante para a instalação das moradias, mesmo que precárias, dos riscos 

e danos que se associam com o aspecto ambiental e também à intervenção dos poderes 

públicos (GUERRA, 2015). O termo precariedade se associa com a fragilidade, 

efemeridade e insegurança, surgindo assim, vários conceitos que nos permite classificar 

essas situações precárias, esses que sempre apresentam alguma inconformidade e são 

problemáticos e inadequados, como os loteamentos e ocupações irregulares, áreas que 

não são aprovadas e as áreas que não são próprias para a moradia, podendo ser 

identificados no local como “ocupações irregulares” (GUERRA, 2015) 
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Verifica-se que o impacto ambiental causado pela construção civil é um fato 

que acompanha a evolução urbana há muito tempo. Constitui-se a isso, a pouca 

efetividade dos poderes públicos que, ao invés de superar o déficit de habitações 

instaladas para as famílias de baixa renda, os excluem ainda mais, quando priorizam 

melhorias e estruturação às áreas onde habitam as famílias de melhores condições 

financeiras (ROCHA, 2015) 

 Assim sendo, a inadequação do atendimento a essas famílias, deu origem a 

uma infinidade de problemas de habitação, urbano e ambiental, isso somado aos 

assentamentos precários, que muito prejudicam a realidade urbana, onde, é de total dolo 

e reafirma o cunho social, ambiental e econômico do Arquiteto e Urbanista (FUJITA, 

2008). 

A introdução dos conceitos de sustentabilidade e práticas ecológicas na 

arquitetura surgiu para amenizar os problemas gerados durante todo o ciclo de vida da 

construção civil ou área urbana. A interação da edificação com o meio ambiente 

acontece em momentos distintos de sua existência e envolvem diferentes agentes da 

cadeia produtiva, principalmente os projetos (ANDRADE, 2013). 

Cabe a todos os envolvidos com o setor construtivo conhecer os impactos 

ambientais causados pela construção civil tomar iniciativas para minimiza-los, 

projetando de forma inteligente, buscar uma obra limpa – leam construction, buscando 

sempre novas metodologias para encontrar harmonia necessária entre a natureza e o 

ambiente construído, seja na construção civil, ou no meio urbano (DE ARAÚJO 

SOUZA, 2015). 

2.5 FORMAÇÃO ACADÊMICA EM ARQUITETURA E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

Segundo Araújo (2013), a Instituição de Ensino Superior é muito mais do que 

um local criado para divulgar a cultura universal, produzir ciência e formar 

profissionais. A Universidade é, hoje, um instrumento para a transformação da 

sociedade. Ao garantir o pluralismo ideológico e a liberdade de pensamento, ela cumpre 

o papel de crítica às instituições e aos sistemas políticos, principalmente nos países 
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subdesenvolvidos, onde as modificações de cunho social são urgentes (ARAÚJO, 

2013). 

No curso de Arquitetura e Urbanismo, o ensino tem foco disciplinar, é baseado 

no ensino pragmático, o qual baseia-se em teorias, fundamentos e transmissão de 

informações. No caso da principal disciplina, a disciplina de projeto, teríamos as regras 

de composição de projeto, que tem relação direta com matérias técnicas e com tipologias 

específicas as quais foram norteadas pelo exercício profissional, e não pelo 

Desenvolvimento Sustentável na Arquitetura, utilizando-se de modelos arquitetônicos 

já existentes (SOUZA, 2013). 

Apesar do curso ser norteado por matérias voltadas à Sustentabilidade como 

por exemplo “Conforto térmico, lumínico e acústico”, é visto que nem sempre a tríade 

da sustentabilidade (Social, ambiental e econômico) fica intrínseca na formação 

acadêmica do aluno de Arquitetura e Urbanismo. 

Diante de tal conjunção, é possível tomar nota do nível de responsabilidade 

ambiental desse profissional, dentre tantas resoluções e leis, através de seu juramento, 

acordado na colação do Arquiteto Urbanista: 

Juro, diante de Deus e da Sociedade, que farei uso do meu trabalho com 

dignidade e orgulho, que conduzirei meus esforços profissionais com a 

máxima responsabilidade, o maior respeito humano e com o intuito de extrair 

das forças da natureza o que de melhor elas puderem oferecer em prol do 

nosso bem estar, prometo que a minha técnica não ofenderá o meio ambiente, 

pois é dele que depende nosso futuro, o de nossos filhos e seus descendentes. 

(CAU, RESOLUÇÃO Nº 51, 2012, p 06) 

Isto posto, faz-se crível pensar que a profissão em si já torna o indivíduo 

ecologicamente correto e apto para tomar decisões relacionadas ao meio ambiente, 

todavia, se práticas de Educação Ambiental não forem trabalhadas com esses 

profissionais durante a graduação em conjunto com as teorias pertinentes ao tema, pouco 

será proveitoso, equiparando aqueles que obtiveram uma Educação Ambiental de 

qualidade (SILVA, 2014).  

A Educação Ambiental no ensino de Arquitetura pode estar inserida no Projeto 

Político Pedagógico dos cursos, não sendo apenas uma disciplina, mas sim uma forma 
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de proporcionar espaços de discussões e atividades práticas, de forma efetiva e 

interdisciplinar, não se restringindo apenas em teoria, mas em forma de conhecimento 

real que gere resultados (SILVA, 2014). 

[...] propostas de Educação Ambiental pretendem aproximar a realidade 

ambiental das pessoas, conseguir que elas passem a perceber o ambiente 

como algo próximo e importante em suas vidas; é verificar ainda, que cada 

um tem um importante papel a cumprir na preservação e transformação do 

ambiente em que vivem. (PINHEIRO, 2015 p 128) 

Entretanto, o almejo da constituição teórica da Educação Ambiental sob uma 

visão racional ambiental se pauta na necessidade de se aprofundar nas opiniões sobre 

educação num sentido mais amplo, de forma a se apropriar de uma formação integral 

do indivíduo, levando em consideração que este se trata de um ser integral. Desta forma, 

a Educação Ambiental deve contemplar questões históricas desse indivíduo e a relação 

que ele estabelece com o meio em que vive (SILVA, 2014). 

Segundo Côrrea (2009), qualquer iniciativa humana torna-se sustentável ao 

obedecer a 4 simples diretrizes: 

o Adequação Ambiental; 

o Viabilidade Econômica; 

o Justiça Social; 

o Aceitação Cultural; 

A Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura – AsBEA apresentou 

diversos princípios básicos da construção civil sustentável que pode ser implantada a 

partir da Educação Ambiental, citado por Corrêa (2009), destacam-se: 

o Gestão sustentável da Implantação da Obra; 

o Adaptar-se às necessidades atuais e futuras dos usuários; 

o Uso de matérias-primas que contribuam com a ecoeficiência do 

processo; 

o Redução do consumo Energético; 

o Redução do consumo de água; 

o Reduzir, reutilizar, reciclar e dispor corretamente os resíduos sólidos; 

o Educação Ambiental: Conscientização dos envolvidos no processo; 
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Desse modo, se faz importante buscar compreender a relação entre a 

problemática ambiental e a identificação dos fatores que influenciam as manifestações 

comportamentais do homem em relação ao meio ambiente. Esta identificação 

contribuirá para que se pense em estratégias de intervenção para mudança desses 

comportamentos ofensivos ao meio ambiente, e também reforçar positivamente o 

comportamento daqueles que presam pelo mesmo (PATO, 2004). 

Sendo assim, para que se alcancem resultados com a Educação Ambiental, 

deve-se levar em consideração o comportamento ecológico dos indivíduos, pois consiste 

em um dos problemas centrais na questão ambiental, pelo fato das ações humanas 

estarem direta ou indiretamente contribuindo para acelerada degradação ambiental, 

causando problemas de difícil resolução a curto prazo (PATO, 2004). 

Segundo Sorrentino (2012), a palavra latina universitas, que pode ser definida 

como “o conjunto integral e completo de seres particulares que constituem uma 

coletividade determinada”, representa, na verdade, um conjunto de professores e alunos, 

os quais formam uma corporação escolástica. A ideia básica da palavra “universidade”, 

se apoia na questão da universalidade do saber e da cultura. Agora, não podemos deixar 

de vê-la como uma organização formal complexa e como parte integrante do sistema 

social global em que está inserida. Segundo Silva (2013), o ensino superior na 

Arquitetura tem como desafio inserir a educação ambiental em seu currículo não apenas 

como um acréscimo, mas sim como requisito principal para a formação do futuro 

profissional (SILVA, 2013). 

O presente estudo visa avaliar o comportamento ecológico e crenças 

ambientais de estudantes de Arquitetura e Urbanismo de uma Instituição de Ensino 

Superior e desenvolver práticas de educação ambiental relativas à produção de resíduos 

sólidos urbanos. 

Como hipótese, sugere-se que ainda não há por parte dos jovens discentes de 

Arquitetura e Urbanismo uma postura individual sustentável perante a sociedade e o 

entendimento da relação desta com a área profissional. Os alunos de Arquitetura, 

possuem, no aspecto projetual, condutas sustentáveis, entretanto, essa percepção não 

garante atitudes pró-ambientais perante a sociedade, fazendo-se necessária a 

conscientização quanto à responsabilidade individual e coletiva pelo destino adequado 



30 

  

dos resíduos sólidos da construção civil e, principalmente, atitudes visando o consumo 

consciente e de acordo com as exigências da legislação.  
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3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, de caráter interventivo 

exploratório (CAMPOS, 2002). 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo deu-se em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada, da 

cidade de Maringá, Paraná, no sul do Brasil. A cidade de Maringá, fundada em 1947, 

possui população total estimada pelo IBGE (2010) em 360 mil habitantes. Localiza-se 

na região Noroeste do Estado do Paraná, Sul do Brasil; situada a 430 km de Curitiba, 

capital do Estado (MARINGÁ, 2016).  

Está localizada geograficamente entre o Paralelo 23°25′ e o Meridiano 51°57′, 

num divisor de águas, sendo cortada pelo Trópico de Capricórnio. Formada por uma 

miscigenação étnica, Maringá conta com descendentes de nativos locais e a 

predominância das colônias japonesa, alemã, árabe, portuguesa e italiana. É polo de uma 

Região Macroeconômica que abrange 25 municípios e mais de um milhão de habitantes 

(MARINGÁ, 2016). 

A economia de Maringá é fundamentada na agricultura, na pecuária, na 

atividade comercial, nos setores agroindustrial, de confecções, educação e saúde. 

Maringá é a terceira maior cidade do Paraná, e a quinta maior da Região Sul do Brasil. 

A cidade se sobressai em relação ao Paraná e ao Brasil, possui um elevado índice de 

qualidade de vida (IDH de 0,841) e apresenta o correspondente a 25,47 m² de área verde 

por habitante, além de manter e de conservar 17 bosques de mata nativa, com total de 

217,8 ha (VIDIGAL FILHO; VIDIGAL, 2016). 

O setor educacional é composto por oito Instituições de Ensino Superior as 

quais oferecem cursos de graduação nas mais variadas áreas do conhecimento. Na 

atualidade, constitui um polo educacional, conforme dados da Companhia de 

Desenvolvimento de Maringá (Codem) apurados com base no último censo do IBGE, 

os quais indicam que 10% da população do município é formada por estudantes do 

ensino superior, ou seja, 35 mil pessoas (MARINGÁ, 2016). 
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3.2 AVALIAÇÃO PRELIMINAR 

Procedeu-se uma avaliação preliminar com os estudantes do 5° ano que estão 

entrando no mercado de trabalho para saber se esses profissionais têm consciência 

ecológica, para então trabalhar com os estudantes do 1° ano e tentar sensibilizar esses 

futuros profissionais.  

3.2.1 Participantes 

Participaram 58 estudantes universitários, sendo 72,41% do sexo feminino e 

27,58% do sexo masculino, matriculados no 5° ano do curso de Arquitetura e Urbanismo 

com idade entre 20 e 36 anos, destes 93,10% variou de 21 a 29 anos, e 6,89%, de 30 a 

35 anos. Em relação à classe social, houve predominância das classes C e D, com 

41,37% e 48,27%, respectivamente.  

 

3.2.2 Instrumentos 

 

Para avaliação do comportamento pró-ambiental foi aplicada a Escala de 

Comportamento Ecológico – ECE (PATO; TAMAYO, 2006), baseada na escala de 

comportamento pró-ambiental de Karp (1996), dividida segundo quatro fatores, num 

total de 29 itens, medidos em uma escala de frequência tipo Likert1, incluindo: (a) cinco 

itens de limpeza urbana; (b) 12 itens de economia de água e energia; (c) nove itens de 

ativismo-consumismo e (d) três itens de reciclagem.  

 Os itens de ativismo e consumismo possuem 11 variáveis, as quais se 

relacionam com atitudes de preservação e conservação do meio ambiente, por meio de 

uma participação ativa, envolvendo outras pessoas ou até mesmo por escolher comprar 

ou usar produtos que podem ou não causar danos ao meio ambiente. Como por exemplo: 

“evito compra de produtos feitos de plástico” ou “participo de programas que objetivam 

cuidar do meio ambiente”. Os de Economia de água e energia compostos por 12 

variáveis, estão relacionados ao uso consciente de recursos naturais, referentes à 

economia ou ao desperdício de água e energia. (Ex: deixo a torneira aberta enquanto 

                                                 
1 Permite medir as atitudes e conhecer o grau de conformidade do entrevistado com qualquer afirmação 

proposta 
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escovo os dentes). Os de Limpeza urbana possuem 6 variáveis, equivalente aos 

comportamentos de preservação de ambientes públicos, relacionados ao tema resíduo 

urbano. (Ex: evito jogar papel no chão).  E os de Reciclagem compostos por 5 variáveis, 

reunindo itens relacionados ao resíduo doméstico conforme seu tipo. (Ex: providenciei 

uma lixeira para cada tipo de resíduo em minha casa). 

Foi aplicado o Teste Pegada Ecológica (Anexo IV), que mede a área (em 

hectares globais, que abrange terra e água) que ocupamos para a construção de prédios 

e rodovias e para o consumo da água que compõe a biodiversidade do planeta. Por meio 

do teste pode-se ter uma ideia de como o indivíduo utiliza os recursos naturais, conforme 

seus hábitos de consumo e estilo de vida (SCARPA e SOARES, 2012). 

Todos os dias durante a pesquisa, o pesquisador ficou à disposição dos alunos 

no laboratório de maquetes. Elaborando, junto aos alunos, assessorias de ideias para 

elaboração de mobiliário sustentável, o qual fez parte da pesquisa, um concurso de 

bancos sustentáveis. 

Também foi elaborado um questionário sobre descarte e reciclagem de resíduos 

domésticos, contendo oito itens avaliados em uma escala de frequência tipo Likert de 5 

pontos (1 = discordo totalmente e 5 = concordo totalmente), medindo o grau de 

concordância das pessoas com relação às afirmativas. Estas escalas possuem resposta 

psicométrica usada habitualmente em questionários, em que os perguntados especificam 

o nível de frequência de uma afirmação. 

 

3.2.3 Procedimentos 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres 

humanos.  A aplicação dos instrumentos foi realizada em sala de aula, em questionário 

impresso, mediante esclarecimento dos objetivos da pesquisa, destacando-se o sigilo em 

relação aos dados e garantindo a liberdade de escolha do estudante para participar. Os 

resultados foram analisados por meio de estatística descritiva, calcularam-se as 

frequências e porcentagens das respostas aos questionários e as médias e desvio padrão 

para as escalas. 
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3.3 ETAPA INTERVENTIVA 

A segunda etapa do estudo enquadra-se no nicho de pesquisa aplicada. 

As atividades de educação ambiental com os universitários do primeiro ano de 

arquitetura e urbanismo inscritos para participar do Projeto Arquiteto do Futuro (n=33) 

consistiram em dinâmicas de lúdicas, demonstração de música e documentários, debates 

e explanação teórica sobre temas pré-estabelecidos. Também foram realizadas oficinas 

de aproveitamento de resíduos a fim de demonstrar as possibilidades de transformação 

e reutilização, culminando com a confecção de peças de mobiliário com materiais 

recicláveis, supervisionada por um profissional da área. Esta atividade foi vinculada a 

um concurso que teve como tema o reaproveitamento de resíduos sólidos da construção 

civil. 

 Para o levantamento de dados simultâneos à prática realizada, procedeu-se a 

observação participativa, aplicação da Escala de Comportamento Ecológico, a Pegada 

Ecológica e um questionário pós-intervenção para avaliação dos resultados relativos à 

dimensão comportamental. 

 

A pesquisa deu-se em conformidade com autorização prévia do pró-reitor da 

universidade e do coordenador do curso. Todas as oficinas foram realizadas no mês de 

Agosto de 2016. 

A descrição detalhada do conteúdo das oficinas está em Apêndice (Apêndice 

E) 

3.3.1 OFICINA I 

O tema da primeira oficina foi intitulado “Sustentabilidade e Resíduos Sólidos 

Urbanos”, a qual teve como objetivos: sensibilizar os acadêmicos de arquitetura para 

que se sintam interessados e comprometidos com o meio ambiente e com a destinação 

correta de resíduos sólidos da construção civil; e mostrar formas existentes de atuação 

profissional sustentáveis e projetos engajados com o meio ambiente que podem ser mais 

econômicos do que os projetos tradicionais.  
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Conteúdo Programático Oficina I 

Sustentabilidade e resíduos sólidos; Definição/conceito de sustentabilidade e 

Desenvolvimento sustentável; Aplicação da sustentabilidade no cotidiano; Porque 

reproduzir comportamentos sustentáveis; Produção de resíduos sólidos; Consumo e 

formas de descarte de resíduos; Definição e diferença entre resíduo e rejeito; Três R’s 

da sustentabilidade. (Apêndice X) 

Metodologia Oficina I 

Ao reunir o grupo com 33 estudantes, iniciou-se a interação entre os sujeitos da 

pesquisa com a apresentação da proposta de trabalho, a leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, elucidando a participação voluntária. Feito isso, 

começou uma fala breve sobre como nos comportamos no cotidiano em relação ao meio 

ambiente e em seguida, foi proposto que respondessem a Escala de Comportamento 

Ecológico, a fim de caracterizar o comportamento pró-ambiental e a percepção de 

produção de resíduos pelos estudantes, foi disponibilizado 15 minutos para responder.  

Posteriormente, foi exposta uma apresentação em data show relacionada ao 

tema da oficina e ao conteúdo programático elaborado. Em seguida, exibido em data 

show o curta-metragem “Utopia no Quintal”, que relata o cotidiano de pessoas comuns, 

enfantizando seus hábitos pró-ambientais como exemplos simples a serem seguidos. 

Após assistir o documentário abriu-se um debate (20 minutos), sobre o que foi percebido 

ao assistir o episódio, se trouxe algum impacto ou foi capaz de causar mudança na forma 

de perceber as tecnologias e o ambiente.  

Foi proposto então, que todos participassem da dinâmica: “Lixo versus meio 

ambiente”, onde alguns estudantes tentavam jogar os resíduos no lixo enquanto outros 

bagunçavam ainda mais, essa dinâmica tem como objetivo a reflexão de que cada 

participante é importante na limpeza, ele pode atuar individualmente em sua casa e 

estará contribuindo com o coletivo.  Após esta dinâmica houve uma breve discussão 

sobre o entendimento global dos participantes, bem como o relato de suas experiências, 

esta atividade teve duração de 20 minutos.  
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Para finalizar o encontro, os pesquisadores declaram aberto o Concurso 

Arquiteto do Futuro, fizeram a leitura do regulamento, tiraram dúvidas e solicitaram a 

assinatura dos participantes.  

3.3.2 OFICINA II 

O tema da segunda oficina foi intitulado “Altruísmo e Ambientes Positivos”, a 

qual visou os seguintes objetivos: expor aos estudantes os fatores socioambientais 

relevantes para o comportamento ecológico; exibir formas de projeto que induzam os 

habitantes à terem comportamentos ecológicos; e impactar os estudantes em relação à 

produção de resíduos e a automatização do cotidiano. 

Conteúdo Programático Oficina II 

Percepção ambiental; Sustentabilidade no meio Urbano; A escada da sustentabilidade; 

Visão tradicional de Ambientes Positivos; Visão ecológica de Ambientes Positivos; 

Consumismo; Balanço ecológico; Conservação do tecido social; Condutas 

conservacionistas; Qualidade Ambiental; Restauração psicológica; A influência do 

entorno em condutas pró-ambientais. 

Metodologia Oficina II 

Primeiro foi realizada uma apresentação em data show relacionada ao tema da 

oficina e ao conteúdo programático elaborado (30 minutos), em seguida, exibido em 

data show um trecho (20 minutos) do segundo episódio da série Black Mirror (1º 

temporada), que é uma ficção científica sobre o uso exacerbado das tecnologias no 

futuro, foi exibida a fim a sensibilizar os participantes acerca de ambientes positivos. 

Feito isso, um jogo de pegada ecológica adaptado foi concluído para que os estudantes 

descobrissem a quantidade de acres em m² que são necessários para suprir suas 

necessidades de produção (20 minutos). Em seguida, aconteceu um debate sobre o tema. 

(20 minutos), finalizando com uma música para descontração dos alunos e alívio da 

angústia causada pelo filme. 

3.3.3 OFICINA III 

O tema da terceira oficina foi intitulado ‘’ Cidadania e Ética Profissional”. Esta 

oficina objetivou informar os estudantes de seus deveres e obrigações como futuros 
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profissionais em relação ao meio ambiente; bem como conscientizar os estudantes de 

que o Arquiteto e Urbanista é o profissional responsável pela projeção do espaço em 

todos os seus desdobramentos de cunho social, econômico e ambiental. 

Conteúdo Programático Oficina III 

Papel do Arquiteto na contemporaneidade; O desafio da prática sustentável; 

Cidade X Habitantes; Inversão de valores; Quebra de paradigmas no meio urbano; 

Resolução n°51 do CAU/BR; Juramento do Arquiteto e Urbanista; Valores da profissão. 

Metodologia Oficina III 

De imediato foi apresentado em data show o conteúdo teórico sobre o tema da 

oficina (30 minutos). Em seguida, aplicou-se a dinâmica “chefe mandou” onde se pedia 

para que os alunos emitissem tanto comportamentos positivos como negativos (25 

minutos). Posteriormente, aconteceu um debate sobre o tema e o entendimento da 

oficina (20 minutos). Por fim, o último questionário foi aplicado e a escala de 

comportamento ecológico, disponibilizando 15 minutos para responderem.  

Todos os encontros tiveram dinâmicas de grupo e atividades teóricas sobre 

conscientização e reutilização de resíduos na construção civil. 

No decorrer das oficinas, com base nas observações realizadas, foi analisada a 

presença de fatores socioambientais que contribuem para o desenvolvimento do 

comportamento ecológico. Ao final, foi aplicado um questionário pós-intervenção 

(Apêndice B), para analisar o impacto da intervenção sobre o comportamento ecológico 

e a percepção dos resíduos. 

Após a coleta de dados, estes foram submetidos à análise e discussão. O 

procedimento utilizado foi a análise de conteúdo, que permite ao pesquisador ir além 

da compreensão simples da realidade e busca uma investigação mais profunda das 

comunicações (Bardin, 1977).  
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4. ARTIGO 1 - COMPORTAMENTO PRÓ-AMBIENTAL E DESCARTE DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS POR ESTUDANTES DE ARQUITETURA: 

APONTAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
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COMPORTAMENTO PRÓ-AMBIENTAL E DESCARTE DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS POR ESTUDANTES DE ARQUITETURA: 

APONTAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

BEHAVIOR PRO-ENVIRONMENTAL AND DISPOSAL OF 

SOLID WASTE IN ARCHITECTURE STUDENTS: INDICATIONS 

FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION 

 

COMPORTAMIENTO PRO-AMBIENTAL Y ELIMINACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS EN ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA: 

INDICACIONES PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 

 
RESUMO 
O presente estudo visa caracterizar o comportamento pró-ambiental de estudantes do 

curso de arquitetura e urbanismo com ênfase ao descarte e à reciclagem de resíduos, 

bem como tecer alguns apontamentos para a educação ambiental no ensino superior. 

Participaram da pesquisa, de natureza exploratória, 58 estudantes concluintes do curso 

de Arquitetura e Urbanismo matriculados em uma instituição de ensino particular, 

situada na região Sul do Brasil. Foi aplicada a Escala de Comportamento Ecológico e 

um questionário sobre a produção de lixo e o seu descarte. Referente ao comportamento 

pró-ambiental, a maior média se apresentou em limpeza urbana e a menor em ativismo 

e consumo. Quanto aos comportamentos de economia de água e energia, e reciclagem, 

os alunos evidenciaram tendência a realizá-los ocasionalmente. As respostas aos 

questionários mostraram que 59,9% dos estudantes não se preocupam com a quantidade 

de lixo produzida; 68,8 % procuram separar os lixos recicláveis; 37,86% raramente ou 

nunca reutilizam as embalagens de produtos; 41,32 % procuram lavá-las antes de 

descartá-las; e somente 10,34% já participaram ou participam de programas que 

incentivam a preservação ambiental. Os dados obtidos sinalizam a necessidade da 

ambientalização nas Instituições de Ensino Superior, levando em consideração as 

crenças e os valores ambientais dos estudantes e envolvendo-os em projetos sociais, 

visando o desenvolvimento de atitudes pró-ambientais. 

 

Palavras-chaves: lixo; comportamento ecológico; educação ambiental; saúde 

ambiental; ensino superior.  
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ABSTRACT  
This study aims to characterize the pro-environmental behavior of architecture students 

emphasizing the disposal and recycling of waste, and make some notes for 

environmental education in the college. Participated in the exploratory survey 58 

graduating students of the Architecture and Urbanism course enrolled in a private 

educational institution, located in southern Brazil. The Ecological Behavior Scale and a 

questionnaire on the production of waste and its disposal was applied. Referring to pro-

environmental behavior, the highest average performed in urban cleaning and the lowest 

in activism and consumption. As for the behavior of water and energy saving, and 

recycling, students showed a tendency to carry them occasionally. The answers to the 

questionnaires showed that 59.9% of students do not care about the amount of waste 

produced; 68.8% seek to separate recyclable waste; 37.86% rarely or never reuse 

product packaging; 41.32% seek wash them before discarding; and only 10.34% have 

participated or participate in programs that encourage environmental preservation. The 

data indicate the need for greening in higher education institutions, taking into account 

the beliefs and environmental values of students and involving them in social projects 

for the development of pro-environmental attitudes.  

Keywords: trash; environmental behavior; environmental education; environmental 

health; college. 

 

RESUMEN  
Este estudio tiene como objetivo caracterizar el comportamiento pro-ambiental de la 

arquitectura y el urbanismo del curso los estudiantes con énfasis en la eliminación y 

reciclaje de residuos, y hacer algunas notas para la educación ambiental en la educación 

superior. Los participantes fueron 58 estudiantes que se gradúan de la Arquitectura y 

Urbanismo supuesto inscritos en una institución educativa privada. Se aplicó a escala 

comportamiento pro-ambiental y un cuestionario sobre el comportamiento de la 

producción de residuos y su eliminación. Este estudio muestra que parte de los 

estudiantes de arquitectura informó que no se preocupe acerca de la cantidad de residuos 

generados, o la eliminación y reciclaje de los residuos domésticos producidos. Este 

hallazgo indica que incluso obtener disciplinas relacionadas asistido a las cuestiones 

ambientales, existen deficiencias relacionadas con el desempeño ambiental, lo que 

sugiere la necesidad de un mayor énfasis en la educación para la ciudadanía en las 

instituciones de educación superior. Los datos indican la necesidad de que las 

universidades instigan los maestros para tratar las cuestiones ambientales en las 

disciplinas de estratégica, conectados a las acciones sostenibles, teniendo en cuenta las 

creencias y los valores ambientales de los estudiantes, involucrándolos en proyectos 

sociales dirigidos a desarrollar actitudes pro-ambientales 

Palabras clave: residuos; desempeño ambiental; educación ambiental; salud ambiental; 

enseñanza superior. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O avanço da ciência e da tecnologia, as mudanças no cenário econômico e os 

problemas ambientais associados exigem profissionais com visão empreendedora, alta 
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competência e que demonstrem habilidades para implementar práticas ambientais 

sustentáveis, objetivando o respeito ambiental e o uso consciente dos recursos naturais, 

com o intuito de garantir uma melhor qualidade de vida e a proteção ambiental (SILVA; 

HAETINGER, 2012).  

Segundo Medina (2008), os seres humanos possuem responsabilidade na 

degradação ambiental, em virtude dos costumes, hábitos sociais e culturais observados, 

por exemplo, na produção exacerbada de lixo e no intenso consumo de produtos 

industrializados. Tais costumes e hábitos implicam na forma como os resíduos são 

tratados ou dispostos no ambiente, gerando agressões ao âmbito urbano e não urbano 

(MUCELIN; BELLINI, 2008). Em consequência, surge a necessidade de se pensar em 

um equilíbrio entre as satisfações pessoais e o uso consciente do ambiente.  

Pesquisas da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE, 2013) revelam que no ano de 2013 o Brasil produziu 

76.387.200 toneladas de resíduos sólidos urbanos, e que o Sul do país foi responsável 

pela produção de 10,9% desses resíduos. Ainda, 81,9% dos municípios da região Sul 

tiveram iniciativas de coleta seletiva, mas 18,8% desses municípios não tiveram 

iniciativa alguma. 

Os resíduos gerados pela construção civil representam um grande problema 

ambiental, principalmente pelo seu descarte inadequado. Em cidades de médio e grande 

porte no Brasil, estes são responsáveis por mais de 50% dos resíduos urbanos (JACOBI; 

BESEN, 2011). Entretanto, considera-se que a geração de entulhos é proporcional ao 

grau de desenvolvimento econômico de uma sociedade. Desta forma, o meio social vem 

se tornando muito mais urbano e o aumento da produção de resíduos ocorre a partir 

desta urbanização (TESSARO; SÁ; SCREMIN, 2012). 

Considerando a problemática que engloba a produção de resíduos pela 

sociedade sem a devida destinação e reciclagem, percebe-se que discussões sobre 

questões ambientais deixaram de ser um assunto restrito dos movimentos sociais ou de 

pessoas responsabilizadas pelo campo ambiental, mas toda sociedade deve estar inserida 

neste debate. Portanto, para que se formem cidadãos comprometidos com as questões 

ambientais se faz necessária a abordagem dessas questões já na pré-escola e que se 

estendam até o ensino superior (SILVA; HAETINGER, 2012).  

A educação ambiental integra os currículos educacionais desde a década de 70, 

inicialmente caracterizava-se por uma formação conservadora, privilegiando o modelo 

tecnicista com formato disciplinar, o qual tem por objetivo a facilitação do percurso 

informacional para a aprendizagem efetiva, no entanto, dificultava sua integração às 

demais áreas do saber. Após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento (CNUMAD, 1995), conhecida como RIO-92, a educação 

ambiental passou a ter uma outra perspectiva, ao romper o paradigma tecnicista para 

assumir uma postura mais crítica e objetiva, em que as dinâmicas multidisciplinar e 

interdisciplinar sobre o fenômeno sujeito e ambiente devem ser incorporadas à formação 

ambiental, contemplando as questões socioeconômicas, culturais, políticas, históricas e 

ecológicas, para promover uma atitude emancipatória do aluno em sua relação com o 

meio ambiente. 

Em um estudo sobre educação ambiental (EA) realizado por Silva (2013) em 

27 instituições de ensino superior, a autora abordou algumas dificuldades que são 

encontradas para a inserção da EA nesse contexto, como: rigidez no meio acadêmico, 

falta de recursos financeiros, falta de políticas públicas institucionais, escassez de 

preparo por parte dos profissionais sobre a prática, desconhecimento da legislação de 

EA, falta de pesquisas, e de materiais teóricos e metodológicos.  
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Dados da secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Governo do 

Estado do Paraná, informam que o poder público é encarregado, de acordo com os 

artigos 205 e 225 da Constituição Federal por deliberar políticas públicas que englobem 

a dimensão ambiental, de modo a proporcionar que a EA aconteça em todos os níveis 

de ensino, comprometendo, assim, toda a sociedade na conservação, recuperação e 

melhoria do meio ambiente.    

A Educação Ambiental (EA) no ensino superior deve fazer parte do Projeto 

Político Pedagógico dos cursos, não sendo apenas uma disciplina, mas sim uma forma 

de proporcionar espaços de discussões e atividades práticas, de forma efetiva e 

interdisciplinar, não se restringindo apenas à teoria, mas em forma de conhecimento real 

que gere resultados (SILVA; HAETINGER, 2012). 

Ressalta-se a importância de sua inserção nos cursos da área de ciências exatas, 

como engenharia civil e arquitetura e urbanismo, pois, segundo Castelnou (2006), foram 

de suas posturas que se originaram muitos problemas ambientais e urbanos, devido às 

práticas de construção e utilização de determinadas tecnologias e materiais.  

Apesar de diversas disciplinas abordarem o tema educação ambiental, não há 

uma única educação ambiental, mas existem dois grandes grupos políticos pedagógicos. 

Um denominado educação ambiental conservadora e o outro, educação ambiental 

transformadora (LOUREIRO, 2005).  

O primeiro grupo possui uma compreensão naturalista e conservadora da crise 

ambiental, visando às mudanças comportamentais individuais sem considerar as 

relações sociais; dá pouca ênfase à problematização da realidade e aos processos 

históricos e possui foco na redução do consumo de bens naturais, sem discutir o modo 

de produção.  

Já o segundo grupo busca a autonomia e a liberdade, redefinindo o modo de 

relacionamento da sociedade com o planeta, levando em conta a participação social e o 

exercício da cidadania. Este grupo preocupa-se com o diálogo entre diferentes ciências 

e cultura popular, possui compreensão da ligação entre produção e consumo e busca a 

transformação dos valores e práticas sociais a favor do bem-estar social, da equidade e 

da solidariedade (LOUREIRO, 2005).  

Um programa de educação ambiental deve promover transformações 

psicossociais, que, consequentemente, desencadearão em comportamentos ambientais 

mais sustentáveis. Portanto, é necessário considerar os aspectos psicossociais dos 

universitários durante o processo de formação, que estão relacionados com as vivências 

cognitivas, sociais e afetivas, bem como aos valores e significados que são estabelecidos 

culturalmente (SILVA; HUGUCHI;  FARIAS, 2015).  

Segundo Campos (2001), para que a pessoa respeite e emita comportamentos 

pró- ambientais é importante que se levem em conta suas crenças relativas ao ambiente, 

sejam essas antropocêntricas ou ecocêntricas. As crenças antropocêntricas têm a visão 

de que a preservação do meio ambiente está a serviço do indivíduo e de suas 

necessidades, ou seja, o ser humano é independente da natureza e sua função é dominá-

la. Já as crenças ecocêntricas consideram que os seres humanos fazem parte de um 

mundo natural e estão sujeitos a respeitar as regras impostas pela natureza. Nesta visão 

a natureza possui um valor essencial, sendo sua conservação uma atitude obrigatória. 

Considera-se que em atividades cotidianas o cidadão é capaz de diminuir os impactos 

do meio ambiente realizando comportamentos pró-ambientais como, economizar água, 

energia, comprar produtos orgânicos ou separar os resíduos sólidos. O comportamento 

pró-ambiental diz respeito a um conjunto de atividades humanas que objetivam 

minimizar os efeitos negativos sobre o meio ambiente (CAMPOS, 2010). 
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Analisar a crenças ambientais dos indivíduos é importante para poder 

compreender sua forma de interagir com o meio ambiente. Conforme Franco (2012), as 

normas, as crenças e os valores de um ambiente sociocultural, definem suas relações 

com outras pessoas, consigo próprio, com a natureza e o universo. É por meio das 

crenças que o indivíduo relaciona uma situação à outra, com base naquilo que é 

estabelecido pelo grupo ao qual pertence (CORRAL-VEDUGO, 2001 apud MEDINA, 

2008).  

De acordo com Pato (2004), existe essa inter-relação entre as crenças, atitudes, 

intenções e comportamentos, em que as atitudes podem influenciar na construção de 

uma nova crença e estas, consequentemente, gerarem novos comportamentos em 

relação ao ambiente. Essa ideia é confirmada por um estudo realizado por Medina 

(2008), onde ele afirma que há influência das crenças ecocêntricas sobre o 

comportamento ecológico dos indivíduos, e tais crenças estão relacionadas à 

preocupação sobre o equilíbrio do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos 

naturais. 

Deste modo, além das crenças ambientais, é preciso considerar o 

comportamento pró-ambiental, que se refere a um conjunto de atividades humanas as 

quais objetivam minimizar os efeitos negativos sobre o meio ambiente, realizando 

comportamentos como, economizar água, energia, comprar produtos orgânicos, separar 

os resíduos sólidos ou engajar-se ativamente na causa ambiental (CAMPOS, 2010).  

A identificação dos fatores que influenciam as manifestações comportamentais 

da pessoa em relação ao meio ambiente contribui para que se pense em estratégias de 

intervenção para a mudança de comportamentos ofensivos ao este e, também, reforçar 

positivamente o comportamento daqueles que presam pela sua preservação (PATO, 

2004). Para que se alcancem resultados com a educação ambiental, segundo Pato (2004), 

deve-se levar em consideração o comportamento ecológico dos indivíduos, pois este 

consiste em um dos problemas centrais na questão ambiental, pelo fato das ações 

humanas estarem direta ou indiretamente contribuindo para a acelerada degradação 

ambiental, causando problemas de difícil resolução a curto prazo. 

A partir dessas questões, este estudo visa caracterizar o comportamento pró-

ambiental de estudantes do curso de arquitetura e urbanismo com ênfase ao descarte e à 

reciclagem dos resíduos, a fim de tecer alguns apontamentos para a educação ambiental 

no ensino superior. 

Segundo Silva; Haetinger (2012), o ensino superior tem o desafio de inserir a 

educação ambiental em seu currículo não apenas como um acréscimo, mas como 

requisito fundamental para a formação do futuro profissional. A presente pesquisa tem 

sua relevância para a formação cidadã daqueles que são responsáveis pelos núcleos 

urbanos, que realizam a leitura desses espaços e mapeiam seus problemas e potenciais, 

averiguando as reais necessidades da população, para subsidiar práticas ecológicas de 

arquitetura e urbanismo e minimizar as deficiências causadas pela falta de sensibilidade 

ambiental.  

 

 

2. MATERIAIS E METODOS 

Foi realizada uma pesquisa exploratória e transversal, empregando-se 

questionário e escala autodirigidos para a coleta de dados (CAMPOS, 2002). 

 

2.1 Área de estudo 
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O estudo deu-se em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada, da 

cidade de Maringá, Paraná, no sul do Brasil. A cidade de Maringá, fundada em 1947, 

possui população total estimada pelo IBGE (2010) em 360 mil habitantes. Localiza-se 

na região Noroeste do Estado do Paraná, Sul do Brasil; situada a 430 km de Curitiba, 

capital do Estado (MARINGÁ, 2016).  

Está localizada geograficamente entre o Paralelo 23°25′ e o Meridiano 51°57′, 

num divisor de águas, sendo cortada pelo Trópico de Capricórnio. Formada por uma 

miscigenação étnica, Maringá conta com descendentes de nativos locais e a 

predominância das colônias japonesa, alemã, árabe, portuguesa e italiana. É polo de uma 

Região Macroeconômica que abrange 25 municípios e mais de um milhão de habitantes 

(MARINGÁ, 2016). 

A economia de Maringá é fundamentada na agricultura, na pecuária, na 

atividade comercial, nos setores agroindustrial, de confecções, educação e saúde. 

Maringá é a terceira maior cidade do Paraná, e a quinta maior da Região Sul do Brasil. 

A cidade se sobressai em relação ao Paraná e ao Brasil, possui um elevado índice de 

qualidade de vida (IDH de 0,841) e apresenta o correspondente a 25,47 m² de área verde 

por habitante, além de manter e de conservar 17 bosques de mata nativa, com total de 

217,8 ha (VIDIGAL FILHO; VIDIGAL, 2016). 

O setor educacional é composto por oito Instituições de Ensino Superior as 

quais oferecem cursos de graduação nas mais variadas áreas do conhecimento. Na 

atualidade, constitui um polo educacional, conforme dados da Companhia de 

Desenvolvimento de Maringá (Codem) apurados com base no último censo do IBGE, 

os quais indicam que 10% da população do município é formada por estudantes do 

ensino superior, ou seja, 35 mil pessoas (MARINGÁ, 2016). 

 

2.2 Participantes 

 

Participaram 58 estudantes universitários, sendo 72, 41% do sexo feminino e 

27,58% do sexo masculino, matriculados no 5° ano do curso de Arquitetura e Urbanismo 

com idade entre 20 e 36 anos, destes 93,10% variou de 21 a 29 anos, e 6,89%, de 30 a 

35 anos. Em relação à classe social, houve predominância das classes C e D, com 

41,37% e 48,27%, respectivamente.  

 

2.2 Instrumentos 

 

Para avaliação do comportamento pró-ambiental foi aplicada a Escala de 

Comportamento Ecológico – ECE (PATO; TAMAYO, 2006), baseada na escala de 

comportamento pró-ambiental de Karp (1996), dividida segundo quatro fatores, num 

total de 29 itens, medidos em uma escala de frequência tipo Likert, incluindo: (a) cinco 

itens de limpeza urbana; (b) 12 itens de economia de água e energia; (c) nove itens de 

ativismo-consumismo e (d) três itens de reciclagem.  

 Os itens de ativismo e consumismo possuem 11 variáveis, as quais se 

relacionam com atitudes de preservação e conservação do meio ambiente, por meio de 

uma participação ativa, envolvendo outras pessoas ou até mesmo por escolher comprar 

ou usar produtos que podem ou não causar danos ao meio ambiente. Como por exemplo: 

“evito compra de produtos feitos de plástico” ou “participo de programas que objetivam 

cuidar do meio ambiente”. Os de Economia de água e energia compostos por 12 

variáveis, estão relacionados ao uso consciente de recursos naturais, referentes à 

economia ou ao desperdício de água e energia. (Ex: deixo a torneira aberta enquanto 

escovo os dentes). Os de Limpeza urbana possuem 6 variáveis, equivalente aos 
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comportamentos de preservação de ambientes públicos, relacionados ao tema lixo 

urbano. (Ex: evito jogar papel no chão).  E os de Reciclagem compostos por 5 variáveis, 

reunindo itens relacionados ao lixo doméstico conforme seu tipo. (Ex: providenciei uma 

lixeira para cada tipo de lixo em minha casa). 

Foi elaborado um questionário sobre descarte e reciclagem de resíduos 

domésticos, contendo oito itens avaliados em uma escala de frequência tipo Likert de 5 

pontos (1 = discordo totalmente e 5 = concordo totalmente), medindo o grau de 

concordância das pessoas com relação às afirmativas. Estas escalas possuem resposta 

psicométrica usada habitualmente em questionários, em que os perguntados especificam 

o nível de frequência de uma afirmação. 

 

2.3 Procedimentos 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres 

humanos.  A aplicação dos instrumentos foi realizada em sala de aula, em questionário 

impresso, mediante esclarecimento dos objetivos da pesquisa, destacando-se o sigilo em 

relação aos dados e garantindo a liberdade de escolha do estudante para participar. Os 

resultados foram analisados por meio de estatística descritiva, calcularam-se as 

frequências e porcentagens das respostas aos questionários e as médias e desvio padrão 

para as escalas. 

 

3. RESULTADOS 
 

A tabela 1 apresenta os resultados da avaliação do comportamento pró-ambiental 

de estudantes do curso de arquitetura e urbanismo, segundo os fatores ativismo-

consumo, economia de água e de energia, limpeza urbana, e reciclagem, seguidos pela 

análise das crenças ambientais.  

 
Tabela 1. Média e desvio padrão por fatores de comportamento ecológico e de crenças ambientais. 

 

Fatores Média (M) Desvio Padrão (DP) 

Comportamento 

ecológico * 

  Ativismo - Consumo 2,13 0,73 

  Economia de água e energia 3,38 1,06 

  Limpeza Urbana 3,86 1,69 

  Reciclagem 2,79 0,59 

Crenças 

ambientais** 

  Crenças antropocêntricas 1,94 0,5 

  Crenças ecocêntricas 4,12 0,44 

*   Escala de 6 pontos que mede frequência de comportamento (1= Nunca e 6= Sempre) 
** Escala de 5 pontos que avalia o grau de concordância (1= Discordo totalmente e 5= Concordo 

totalmente) 

 

Referente ao comportamento pró-ambiental, constatou-se que a maior média se 

apresentou em limpeza urbana, enquanto a menor média foi observada no fator ativismo 
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e consumo. Quanto aos comportamentos de economia de água e energia, e reciclagem, 

os alunos evidenciaram tendência a realizá-los ocasionalmente. 

Verificou-se que a média de crenças ecocêntricas foi maior do que a média de 

crenças antropocêntricas, isso indica que a maioria dos jovens da amostra acredita que 

suas ações podem afetar o meio ambiente e, desse modo, devem preservá-lo; entretanto, 

demonstraram no fator ativismo que necessitariam participar socialmente de forma mais 

ativa, buscando o envolvimento de outras pessoas na causa ambiental e na utilização de 

produtos menos nocivos ao ambiente.  

No questionário sobre descarte e reciclagem de resíduos domésticos, 59,9% dos 

estudantes demostraram não se preocupar com a quantidade de lixo que produzem. Em 

relação ao costume de separar o lixo de acordo com sua categoria orgânica, 68,8% dos 

estudantes afirmaram separar os lixos recicláveis do lixo orgânico. Apenas 31,01% dos 

estudantes afirmaram ter conhecimento sobre o destino que a prefeitura dá ao lixo 

produzido.  

Referente ao costume de reutilizar embalagens de produtos, 37,86% dos 

estudantes afirmaram que raramente ou nunca as reutilizam, e 41,32 % procuram lavá-

las antes de descartá-las. Destaca-se que 82,6% dos estudantes relataram interessar-se 

por assuntos e estudos relacionados à preservação do meio ambiente, porém somente 

10,34% dos alunos já participaram ou participam de programas que incentivam a 

preservação ambiental. Todos os estudantes relataram ter cursado disciplinas 

relacionadas à temática ambiental, tais como: Ecologia, Ecoeficiência na Arquitetura e 

Urbanismo e Conforto Ambiental. 

 

 

4. DISCUSSÃO  

 

Ao analisar o estilo de vida dos estudantes em relação ao descarte de resíduos 

sólidos e reciclagem do lixo, pode-se constatar que mais da metade dos alunos 

demonstraram não se preocupar com a quantidade de lixo que produzem e poucos 

possuem conhecimento do destino que é dado para esse lixo. Estes dados atestam a 

afirmativa de Mucelin e Bellini (2008) sobre o aumento do consumismo, os costumes e 

hábitos no uso de água, e a destinação inadequada de resíduos os quais têm influenciado 

nos impactos ambientais negativos.  

O consumismo conduz o ser humano a adquirir um estilo de vida orientado por 

uma crescente propensão ao desperdício dos recursos naturais, muitas vezes sem 

preocupar-se com o destino que é dado ao lixo que produz. Este estudo nos mostra que 

parte dos estudantes de arquitetura relataram não se preocupar com a quantidade de lixo 

gerada, nem com o descarte e a reciclagem dos resíduos domésticos produzidos. Tal 

dado sinaliza que mesmo tendo cursado disciplinas correlatas à temática ambiental, há 

carências relativas ao comportamento ecológico, o que sugere a necessidade de maior 

ênfase para a formação cidadã nas Instituições de Ensino Superior (SOUZA, 2016).  

Os resultados deste estudo apresentam semelhanças em relação aos achados de 

Pato (2004), em ambas investigações a maior média foi no fator “limpeza urbana”, já o 

menor item apresentado por Pato (2004) foi o de reciclagem, enquanto este estudo 

apresentou “ativismo e consumo” como menor fator, isso indica que os alunos do curso 

de arquitetura e urbanismo, quando comparados ao estudo de Pato, preocupam-se mais 

com a questão da reciclagem de resíduos, separando os produtos em sua casa, na busca 

da preservação ambiental, porém se preocupam menos com a participação social ativa.   

 De acordo com Pato (2005), as crenças ambientais influenciam diferentemente 

a maneira como as pessoas se comportam em relação ao meio ambiente. Desse modo, 
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pode-se perceber que, apesar dos alunos, em sua maioria, apresentarem crenças 

ecocêntricas, preocupando-se com a limpeza urbana e com a separação dos resíduos, 

eles não se atentam para a quantidade de lixo que produzem. 

Para Pato (2005), os comportamentos de limpeza urbana e economia de água 

estão presentes no cotidiano da maioria da população brasileira, sendo estes 

considerados fatores de simples realização. Já os comportamentos de ativismo-consumo 

e reciclagem envolvem um esforço maior para sua realização, além de nível de 

informação e de consciência mais elevados.  

Desse modo, é possível verificar que os estudantes de arquitetura e urbanismo, 

apresentam os mesmos comportamentos que a maioria da população brasileira e 

necessitam de um nível maior de informação e conscientização, quanto à quantidade de 

lixo que produzem e que reciclam, para que possam apresentar ações voltadas à 

economia e manutenção dos recursos naturais. 

O altruísmo na arquitetura urbana decorre de uma relação recíproca e que 

correlaciona condutas sustentáveis, conservação ambiental e bem estar humano. A visão 

tradicional de bem estar concentra-se em fatores como o suporte material para suprir as 

necessidades humanas. No entanto, o bem estar psicológico, segundo uma visão 

ecológica, pressupõe pessoas que experimentam um ambiente positivo e condutas mais 

pró-sociais e pró-ambientais, levando-as a uma conduta conservacionista capaz de gerar 

restauração psicológica (CORRAL VERDUGO, 2014).  

A ecologia na arquitetura está intimamente relacionada aos vínculos 

emocionais e culturais do ser humano com o meio ambiente. Esta prática pode ser obtida 

por meio de pensamentos ecológicos que o arquiteto recebe teoricamente dentro da 

universidade, ou, por meio de sua convivência socioambiental com o meio em que se 

insere (JHON et al., 2001). O arquiteto urbanista torna-se responsável pela manipulação 

do espaço, o que demanda qualidade na projeção urbana inserida no meio ambiente, 

para que se tenha acesso à infraestrutura básica, como educação, saúde, lazer, trabalho 

e transporte, determinando o impacto sobre os recursos da natureza. Assim, está 

vinculado ao processo de desenvolvimento sustentável, às condições de moradia, vida e 

trabalho do indivíduo (ABIKO, 1995).  

Enquanto profissional da construção civil, o arquiteto torna-se peça 

fundamental nos impactos da indústria da construção, identificada como uma das que 

mais consomem recursos naturais, cerca de 20% a 50%, gerando poluição e gastos 

excessivos de energia (JOHN; SILVA; AGOPYAN, 2001). Por sua vez, a habitação é o 

recurso cultural e físico que foi erigido pela humanidade, logo, quando se garante a 

habitação adequada às necessidades do morador, implica-se ambientalmente, 

economicamente e culturalmente.  

Ao analisar os resultados obtidos, nota-se a necessidade de implementação de 

uma proposta pedagógica diferenciada e eficaz no encaminhamento da temática 

ambiental nas instituições de ensino, que contribua para a reflexão crítica sobre os 

valores ambientais que devem permear as atitudes dos estudantes. Essa proposição 

ocorre pelo fato da amostra ter tido em sua grade curricular disciplinas que abordam a 

temática, porém, na prática, acabam agindo de forma contraditória ao conteúdo 

aprendido em sala de aula. Percebe-se a necessidade de que as Instituições de Ensino 

Superior, além do ensino de conteúdos sobre água, lixo, reciclagem, busquem promover 

uma transformação nos valores e crenças ambientais do estudante, de forma a 

desenvolver um comportamento ambiental responsável. É extremamente importante 

que a IES desenvolva um trabalho para conhecer quais são as crenças e os valores dos 

alunos, pois estes influenciam diretamente os estudantes, na forma de se comportar 

frente ao ambiente.  
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Para que um programa de educação ambiental seja eficaz deve ter como 

princípio o amadurecimento do potencial do indivíduo enquanto cidadão, pois é no 

processo de aprendizagem que aspectos relacionados à cidadania e à responsabilidade 

social serão reforçados. A partir do conhecimento sobre as crenças, deve-se desenvolver 

projetos ecológicos sociais com o intuito de modificar aquelas crenças que geram ações 

prejudiciais ao meio ambiente, incluindo práticas voltadas não apenas para a dimensão 

individual do aluno em formação, mas com um olhar social, que sensibilize o estudante 

sobre a sua forma de se comportar frente ao ambiente, visando o repensar sobre seu 

estilo de vida e a internalização de comportamentos sustentáveis. Nessa perspectiva, foi 

criado o Núcleo de Estudo em Percepção Ambiental (NEPA), o qual desenvolveu um 

instrumento pedagógico, permitindo estruturar a forma de encaminhamento do 

conhecimento ambiental que deve ser disponibilizado a alunos e reforçado junto aos 

professores (FERNANDES et al., 2015).  

Para que essas ações sejam implementadas nas IES é essencial que os 

professores estejam habilitados para desempenhar a função de transmitir o 

conhecimento ambiental para os alunos. De acordo com Dias et al. (2009), os principais 

desafios para a inserção da temática ambiental na grade curricular estão na forma como 

o tema tem sido introduzido nos currículos, na abordagem pedagógica para a 

implantação da interdisciplinaridade, que deve contemplar os estudos na área da 

psicologia, da educação ambiental e da gestão de resíduos. Tal abordagem deve, 

também, estar voltada à perspectiva profissional, a fim de gerar motivação dos futuros 

profissionais para os programas de gestão ambiental.  

O presente estudo mostrou que apesar de a grande maioria dos alunos revelar 

interesse por assuntos e pesquisas relacionados à preservação do meio ambiente, 

somente uma parte reduzida já participaram de programas específicos. Portanto, faz-se 

necessário que os mesmos procurem se envolver de forma prática, em projetos 

sustentáveis. E que haja maior envolvimento interdisciplinar dos professores, atuando 

com os alunos de forma dinâmica, incentivando-os a participarem de atividades 

sustentáveis, assim como mostram Fernandes et al. (2015), ao discutirem a metodologia 

proposta pelo NEPA, a qual permite a atuação em condições concretas para o 

aprimoramento do conhecimento sobre a temática ambiental, ou seja, a intervenção se 

dá de modo dinâmico, por meio de atividades direcionadas como workshops, 

seminários, vídeos, palestras de especialistas, discussão de casos, circulação de 

bibliografias, programas de extensão, visitas técnicas, programas de estágios em 

empresas e órgãos de controle ambiental. 

Destaca-se que por se tratar de estudantes universitários do curso de 

arquitetura, os resultados obtidos merecem atenção, pelo fato desses futuros 

profissionais exercerem funções diretamente ligadas a questões ambientais, precisam 

ter consciência dos impactos de seus hábitos e de suas ações sobre o meio ambiente, 

reduzindo a quantidade de lixo produzida e preparando-a para um descarte adequado, 

visto que estes futuros profissionais estarão envolvidos diretamente na criação de novas 

cidades e na ampliação de áreas urbanas.  

A educação ambiental é vista como um elemento indispensável para a 

transformação da consciência dos alunos, por isso, devem ser inseridas matérias que 

comtemplem a questão ambiental de modo dinâmico e prático na grade curricular, para 

que os alunos, como futuros profissionais da área, possam refletir e se corresponsabilizar 

pela produção dos resíduos gerados nas grandes obras e encontrar maneiras para agir de 

modo sustentável. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao longo deste artigo pode-se constatar entre os estudantes concluintes de 

arquitetura e urbanismo o comportamento pró-ambiental mais voltado à limpeza urbana 

e a menor presença do fator ativismo. Quanto aos comportamentos de economia de água 

e energia, e reciclagem, os alunos evidenciaram tendência a realizá-los ocasionalmente. 

Notou-se que o interesse pela reciclagem varia, uma parcela significativa procura 

separar os lixos recicláveis; porém carece de atitudes que viabilizem a reutilização das 

embalagens e produtos, e a preparação adequada para o descarte do resíduo reciclável. 

A temática ambiental mostrou-se contemplada no ensino superior, 

predominantemente, por meio de disciplinas teóricas, entretanto, não há garantias de 

que o viés da educação ambiental esteja de fato presente na formação profissional. É 

essencial que o arquiteto urbanista, profissional especializado em modificar espaços, 

desempenhe sua função de maneira ecológica e sustentável, de tal modo que suas ações 

sirvam de inspiração a outros profissionais. Nessa perspectiva, se faz importante que a 

equipe pedagógica das faculdades instigue os docentes a abordarem as disciplinas de 

forma estratégica, conectadas a ações sustentáveis e relacionadas às demandas 

profissionais, envolvendo os alunos em projetos sociais. Além dos conteúdos das 

disciplinas, deve-se comtemplar as crenças e os valores destes jovens frente ao meio 

ambiente, assim como estimular o desenvolvimento de comportamentos pró-ambientais. 

Sugerimos para pesquisas futuras abordar a associação de variáveis psicológicas 

como a percepção ambiental, o altruísmo e a afetividade ao comportamento pró-

ambiental, e analisar o aproveitamento dos conhecimentos obtidos sobre 

sustentabilidade, durante a formação universitária, em projetos profissionais.  
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UM NOVO OLHAR PARA OS RESÍDUOS: EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL COM UNIVERSITÁRIOS DE ARQUITETURA E URBANISMO 

RESUMO 

Um importante fator responsável pela degradação ambiental é a grande quantidade de 

resíduos sólidos depositados na natureza sem a destinação correta. Algumas profissões 

como a engenharia civil e a arquitetura lidam com essa realidade constantemente, pois 

são áreas que apresentam um grande índice de perdas dos materiais utilizados. A 

presente pesquisa visa descrever e analisar os resultados de uma intervenção 

interdisciplinar de educação ambiental com enfoque em comportamento pró-ambiental 

e o descarte de resíduos, junto a estudantes universitários de arquitetura e urbanismo. 

Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, de caráter interventivo exploratório. Foram 

aplicados a Escala de Comportamento Ecológico em um questionário para levantamento 

das variáveis sociodemográficas, antes e após a intervenção com os estudantes. As 

oficinas tiveram como eixo norteador a sustentabilidade em Arquitetura e Urbanismo. 

Ao analisar as respostas dos estudantes ao término da intervenção, verificou-se um 

aumento em 38% nas medias relativas à auto-avaliação do comportamento pró-

ambiental. Acredita-se que a realização dessa intervenção proporcionou aos estudantes 

a tomada de consciência em relação aos cuidados para com o meio ambiente, aos 

resíduos sólidos urbanos, bem como, a reflexão sobre a ética ambiental no exercício 

profissional do arquiteto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Degradação ambiental; sustentabilidade; descarte de resíduos; 

Arquitetura e Urbanismo; comportamento ecológico. 

A NEW WATCH FOR WASTE: EXPERIENCE OF ENVIRONMENTAL 

EDUCATION WITH COLLEGE OF ARCHITECTURE AND URBANISM 

ABSTRACT 

An important factor responsible for environmental degradation is the large amount of 

solid waste deposited in nature without the correct destination. Some professions such 

as civil engineering and architecture deal with this reality constantly, because they are 

areas that present a great index of losses of the materials used. The present research aims 

to describe and analyze the results of an interdisciplinary intervention of environmental 

education with a focus on the environmental behavior and waste disposal, together with 

university students of architecture and urbanism. This is a quantitative-qualitative 

research of exploratory intervention. The Ecological Behavior Scale and a questionnaire 

were used to survey the sociodemographic variables, before and after the intervention. 

When analyzing the students' responses at the end of the intervention, there was a 38% 

increase in the means related to the self-assessment of the pro-environmental behavior. 

It is believed that the realization of this intervention provided the students with the 

awareness of care for the environment, as well as the reflection on environmental ethics 

in the professional practice of the architect. 

KEYWORDS: environmental degradation; sustainability; Waste disposal; Architecture 

and urbanism; ecological behavior. 
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UNA NUEVA IMAGEN PARA RESIDUOS: EXPERIENCIA DE LA 

EDUCACIÓN CON LA ARQUITECTURA AMBIENTAL Y URBANISMO DE 

LA UNIVERSIDAD 

ABSTRACTO 

Un factor importante responsable de la degradación del medio ambiente es la gran 

cantidad de residuos sólidos depositados en la naturaleza sin el destino correcto. 

Algunas profesiones como la ingeniería civil y la arquitectura de acuerdo con esta 

realidad en constante debido a que son zonas con una gran tasa de pérdida de los 

materiales utilizados. Este proyecto de investigación tiene como objetivo evaluar la 

aplicación de los resultados de los talleres de educación ambiental y aprovechamiento 

de los residuos sólidos urbanos de la Arquitectura y Urbanismo de la universidad. Se 

trata de una investigación cuantitativa y cualitativa de carácter exploratorio 

intervencionista. Se aplicarán los siguientes instrumentos: la Escala de comportamiento 

ecológico, la Escala de Creencias del Medio Ambiente; y una encuesta de variables 

sociodemográficas, eliminación y reciclaje de residuos comportamiento antes y después 

de una intervención de educación ambiental. Se invitará a los estudiantes de todos los 

períodos de Arquitectura y Urbanismo por supuesto a participar en talleres de educación 

ambiental y la competencia que se centrará la reutilización de los residuos sólidos de la 

construcción. Posteriormente, una evaluación de los resultados de la intervención será 

analizar el impacto de esto en el comportamiento ecológico y la percepción de los 

residuos de la construcción por los estudiantes de Arquitectura y Urbanismo. El análisis 

de las respuestas de los estudiantes en relación con el desempeño ambiental, creencias 

ambientales, el cuestionario sobre la eliminación y el reciclaje se puede encontrar si se 

adhieren a las actitudes sostenibles. Se cree que la realización de las intervenciones y de 

recaudación teórica celebrada en la sala de maqueta junto con el concurso de los muebles 

reciclables proporcionará a los estudiantes la conciencia respecto al cuidado del medio 

ambiente, así como la reflexión sobre cuestiones de ética ambiental que se inserta 

Arquitecto. 

 

PALABRAS CLAVE: degradación del medio ambiente; sostenibilidad; Deposito de 

basura; Arquitectura y urbanismo; comportamiento ecológico. 

 

Introdução 

A crescente demanda ecológica na história do urbanismo e na cultura ocorre 

não apenas em resposta a uma necessidade de preservação do ambiente, mas em respeito 

à nossa própria humanidade e seu resgate, visto que o fenômeno do individualismo que 

se observa nas sociedades ocidentais se fortalece na mesma proporção em que a 

subjetividade se torna cada vez mais fragilizada (REIS, 2013; PINHEIRO, 2015). O 

sujeito interfere na paisagem, assim como a paisagem interfere no comportamento 

humano, de modo que os comportamentos e estados subjetivos têm impacto sobre os 

ambientes naturais. Deste modo, verifica-se a necessidade de promover conexões entre 

disciplinas e seus desdobramentos, já que a crise da relação sociedade e natureza se 

instalou essencialmente a partir de modos de vida centrados na ideia de progresso 

(WACHELKE, 2014). 
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Nos últimos anos as discussões sobre questões ambientais deixaram de ser um 

assunto restrito dos movimentos sociais ou de pessoas responsabilizadas pelo campo 

ambiental, mas de toda sociedade. Sendo assim, para formar cidadãos comprometidos 

com as questões ambientais é necessário que a abordagem destas se inicie na pré-escola 

e se estenda até o ensino superior (SILVA; HAETINGER, 2012). 

Um relato de experiência realizado por Obara et al. (2015), com o objetivo de 

promover a sensibilização e a capacitação dos diferentes atores sociais locais, mostrou que 

os professores de ensino básico tinham uma visão limitada sobre os recursos hídricos de sua 

região. Para melhorar esta perspectiva, os pesquisadores ofereceram cursos, workshops, 

distribuição de material informativo e exposições, mostrando que as intervenções são 

possíveis e têm o potencial de transformar o comportamento (OBARA et al., 2015).  

A educação ambiental é vista como um elemento indispensável para a 

transformação da consciência dos alunos, por isso, se faz necessária a implementação 

de disciplinas que abordem a temática ambiental, inseridas de modo dinâmico e prático 

na grade curricular, para que os alunos, como futuros profissionais, possam se 

corresponsabilizar pela produção dos resíduos gerados e encontrar maneiras para agir 

de modo mais sustentável (SANTOS, 2010). 

Segundo Souza (2013), o ensino sustentável em Arquitetura está se tornando um 

grande desafio nos dias atuais, devido à quantidade de mudanças tanto comportamentais 

quanto projetuais, portanto, se faz necessária uma análise histórica do ensino de 

Arquitetura, suas fases, processos, reformas, até a contemporaneidade, onde podemos 

identificar quem são os profissionais que atuam no segmento sustentável, bem como o 

que este mercado espera dos profissionais recém formados. O mundo globalizado trouxe 

inúmeras mudanças na forma de ser, ensinar, trabalhar e viver. E seu reflexo pode ser 

traduzido no modo de produzir Arquitetura, conceber projetos e apresentar soluções 

sustentáveis às novas necessidades deste novo jeito de viver. 

Baseado na premissa de que o Arquiteto e Urbanista é o profissional responsável 

pela projeção do espaço de cunho econômico, ambiental e social, e possui a incumbência 

de delinear planos que evitem a insalubridade e desordem espacial de maneira 

sustentável, deu-se início a esta pesquisa a fim de analisar o comportamento ecológico 

dos estudantes de Arquitetura e Urbanismo e o resultado de práticas de educação 

ambiental relativas à produção de resíduos (SILVA; HAETINGER, 2012). 

A formação universitária em Arquitetura e Urbanismo implica diretamente na 

mudança dos cenários, sejam eles urbanos ou arquitetônicos, o profissional torna-se 

responsável pelo uso dos recursos ambientais provenientes na construção civil e pela 

designação dos resíduos gerados, assim, o Arquiteto Urbanista encontra-se no centro 

das problemáticas relacionadas aos resíduos urbanos e à qualidade espacial. Entretanto, 

devido à formação social e cognitiva de cada indivíduo, ou seja, a forma como cada 

profissional interpretou as diretrizes de trabalho e as resoluções teóricas durante o 

ensino superior, alguns desses profissionais podem apresentar deficiências referentes à 

noção de impacto ambiental, deste modo, a sensibilização passa a ser imprescindível 

como alternativa para minimizar tais problemas (SOUZA, 2013). 

A sensibilização sobre a questão ambiental deve considerar o comportamento 

ecológico na construção civil, direta ou indiretamente, uma vez que este setor 

econômico vem contribuindo para a degradação ambiental acelerada e provocando 
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conflitos socioambientais que resultam, muitas vezes, em dilemas de difícil resolução, 

especialmente em curto prazo (PINHEIRO, 2015). 

O comportamento ecológico caracteriza-se pela relação homem ambiente que 

ultrapassa a fronteira pessoal, na qual os indivíduos assumem responsabilidades sociais 

e compromisso socioambiental (PATO, 2005). Tais comportamentos contribuem para a 

conservação da natureza, uma vez que reduzem impactos negativos e a protegem das 

agressões. Dessa forma, a autora conceitua comportamento ecológico como ações 

conscientes e intencionais ou não a favor do meio ambiente, que são aprendidas ou 

internalizadas e tornam-se parte do cotidiano das pessoas. Com uma abordagem 

diferenciada, Obata (2013) destaca que: 

 “O construto da conduta pró-ambiental é conceituado como um conjunto de 

ações deliberadas que respondem a requerimentos sociais e disposições 

individuais e que resultam na proteção do meio, transcende a situação 

presente e antecipa e planeja o resultado efetivo esperado” (OBATA, 2013, 

p. 23). 

A ecologia na arquitetura está intimamente relacionada aos vínculos 

emocionais e culturais do ser humano com o meio ambiente. Esta prática pode ser obtida 

através de pensamentos ecológicos que o arquiteto recebe pela angariação teórica dentro 

da universidade, ou, por meio de sua convivência socioambiental com o meio em que 

se insere (JHON et al., 2001). Também, responsável pela construção civil, o Arquiteto 

torna-se peça fundamental nos impactos da indústria da construção, identificada como 

uma das que mais consomem recursos naturais, cerca de 20% a 50%, gerando poluição 

e gastos excessivos de energia (JHON et al., 2001). Por sua vez, a habitação é o recurso 

cultural e físico que foi erigido pela humanidade, logo, quando se garante a habitação 

adequada às necessidades do morador, implica-se ambientalmente, economicamente e 

culturalmente (ROMERO, 2014). 

No curso de Arquitetura e Urbanismo, o ensino tem foco disciplinar, é baseado 

no ensino pragmático, o qual se baseia em teorias, fundamentos e transmissão de 

informações. No caso da principal disciplina, a disciplina de projeto, teríamos as regras 

de composição de projeto, que tem relação direta com matérias técnicas e com tipologias 

específicas as quais foram norteadas pelo exercício profissional, e não pelo 

Desenvolvimento Sustentável na Arquitetura, utilizando-se de modelos arquitetônicos 

já existentes (SOUZA, 2013). Diante de tal conjunção, é possível tomar nota do nível 

de responsabilidade ambiental desse profissional. 

A presente pesquisa, ao promover o despertar para as práticas ecológicas na 

arquitetura e urbanismo, tem sua relevância na complementação da formação cidadã e 

social daqueles que são responsáveis pelos núcleos urbanos, que realizam a leitura 

desses espaços, mapeando os problemas e os potenciais com precisão e averiguando as 

reais necessidades da comunidade, profissionais que devem se responsabilizar pela 

destinação dos resíduos sólidos gerados a partir dos projetos de construção civíl  que 

executam. Busca-se por meio da educação ambiental no ensino superior estimular um 

repertório de ideias que ative potenciais ambientais e os conectem, a fim de minimizar 

as deficiências causadas pela falta de sensibilidade ambiental e agir para melhorar e 

reconhecer o que a cidade tem a oferecer. Enfim, busca-se instrumentar práticas voltadas 

à conscientização sobre a necessidade de proteção do meio ambiente, estimular a 

sensibilização relativa à sustentabilidade, com relação à produção de resíduos urbanos, 
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bem como a indução ecológica, a educação ambiental e as ações estratégicas dos 

gestores nas políticas públicas.  

O objetivo deste estudo consiste em descrever e analisar os resultados de uma 

intervenção interdisciplinar de educação ambiental junto a estudantes universitários do 

curso de Arquitetura e Urbanismo, com enfoque no comportamento ecológico e descarte 

de resíduos, a fim de incentivar práticas ecológicas e a conscientização ambiental da 

comunidade acadêmica.  

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, de caráter interventivo exploratório. 

As atividades de educação ambiental com os universitários de arquitetura e urbanismo 

consistiram em dinâmicas lúdicas, demonstração de música e documentários, debates e 

explanação teórica sobre temas pré-estabelecidos. Também foram realizadas oficinas de 

aproveitamento de resíduos a fim de demonstrar as possibilidades de transformação e 

reutilização, culminando com a confecção de peças de mobiliário com materiais 

recicláveis, supervisionada por um profissional da área. Para o levantamento de dados 

simultâneos à prática realizada, procedeu-se a observação participativa, aplicação da 

Escala de Comportamento Ecológico, a Pegada Ecológica e um questionário pré e pós-

intervenção para avaliação dos resultados relativos à dimensão comportamental. 

 

OFICINA I: Sustentabilidade e Resíduos Sólidos Urbanos 

O objetivo desta oficina foi estimular os acadêmicos de arquitetura para que se 

sintam interessados e comprometidos com a destinação correta de resíduos sólidos da 

construção civil; e mostrar através de explanação oral, formas existentes de atuação 

profissional sustentáveis e projetos engajados com o meio ambiente que podem ser mais 

econômicos do que os projetos tradicionais.  

O conteúdo trabalhado na oficina I foi: Sustentabilidade e resíduos sólidos; 

Definição/conceito de sustentabilidade e Desenvolvimento sustentável; Aplicação da 

sustentabilidade no cotidiano; Porque reproduzir comportamentos sustentáveis; 

Produção de resíduos sólidos; Consumo e formas de descarte de resíduos; Definição e 

diferença entre resíduo e rejeito; Três R’s da sustentabilidade. 

Para praticar a metodologia proposta ao grupo, iniciou-se a interação entre os 

sujeitos da pesquisa com a apresentação da proposta de trabalho, a leitura e assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido, elucidando a participação voluntária. 

Feito isso, começou uma fala breve sobre como nos comportamos no cotidiano em 

relação ao meio ambiente e em seguida, foi proposto que respondessem a Escala de 

Comportamento Ecológico, a fim de caracterizar o comportamento pró-ambiental e a 

percepção de produção de resíduos pelos estudantes, foi disponibilizado 15 minutos para 

responder.  

Posteriormente, foi exposta uma apresentação em data show relacionada ao 

tema da oficina e ao conteúdo programático elaborado. Em seguida, exibido em data 

show o curta-metragem “Utopia no Quintal”, que relata o cotidiano de pessoas comuns, 

enfantizando seus hábitos pró-ambientais como exemplos simples a serem seguidos. 

Após assistir o documentário abriu-se um debate (20 minutos), sobre o que foi percebido 
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ao assistir o episódio, se trouxe algum impacto ou foi capaz de causar mudança na forma 

de perceber as tecnologias e o ambiente.  

Foi proposto então, que todos participassem da dinâmica: “Lixo versus meio 

ambiente”, onde alguns estudantes tentavam jogar os resíduos no lixo enquanto outros 

bagunçavam ainda mais, essa dinâmica tem como objetivo a reflexão de que cada 

participante é importante na limpeza, ele pode atuar individualmente em sua casa e 

estará contribuindo com o coletivo.  Após esta dinâmica houve uma breve discussão 

sobre o entendimento global dos participantes, bem como o relato de suas experiências, 

esta atividade teve duração de 20 minutos.  

Para finalizar o encontro, os pesquisadores declaram aberto o Concurso 

Arquiteto do Futuro, fizeram a leitura do regulamento, tiraram dúvidas e solicitaram a 

assinatura dos participantes.  

 

OFICINA II: Altruísmo e Ambientes Positivos 

Os temas propostas nesta oficina visaram expor aos estudantes os fatores 

socioambientais relevantes para o comportamento ecológico; exibir formas de projeto 

que induzam os habitantes à terem comportamentos ecológicos; e impactar os estudantes 

em relação à produção de resíduos e a automatização do cotidiano. 

Os conteúdos programáticos foram a percepção ambiental; sustentabilidade no 

meio Urbano; a escada da sustentabilidade; visão tradicional de ambientes positivos; 

visão ecológica de ambientes positivos; consumismo; balanço ecológico; conservação 

do tecido social; condutas conservacionistas; qualidade ambiental; restauração 

psicológica; a influência do entorno em condutas pró-ambientais. 

Para iniciar esta oficina foi exposto uma apresentação em data show 

relacionada ao tema da oficina e ao conteúdo programático elaborado (30 minutos), em 

seguida, exibido em data show um trecho (20 minutos) do segundo episódio da série 

Black Mirror (1º temporada), que é uma ficção científica sobre o uso exacerbado das 

tecnologias no futuro, foi exibida a fim a sensibilizar os participantes acerca de 

ambientes positivos. Feito isso, um jogo de pegada ecológica adaptado foi concluído 

para que os estudantes descobrissem a quantidade de acres em m² que são necessários 

para suprir suas necessidades de produção (20 minutos). Em seguida, aconteceu um 

debate sobre o tema. (20 minutos), finalizando com uma música para descontração dos 

alunos e alívio da angústia causada pelo filme. 

O jogo foi confeccionado em cartolina e haviam 87 casas, que equivaliam a 

pontos, sendo assim, em um envelope continha vários papéis com as perguntas da 

pegada ecológica, e cada alternativa apresentava um número, por exemplo, se a resposta 

fosse ‘A’, então deveria andar 3 casas no tabuleiro, se a resposta fosse ‘B’, deveria andar 

5 casas no tabuleiro, ao fim do jogo quem havia somado mais pontos, precisaria de mais 

planetas para viver do que quem tinha feito menos pontos. 

OFICINA III: Cidadania e Ética Profissional 
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Esta oficina objetivou informar os estudantes de seus deveres e obrigações 

como futuros profissionais em relação ao meio ambiente; bem como conscientizar os 

estudantes de que o Arquiteto e Urbanista é o profissional responsável pela projeção do 

espaço em todos os seus desdobramentos de cunho social, econômico e ambiental. 

O conteúdo trabalhado nesta oficina diz respeito ao papel do Arquiteto na 

contemporaneidade; O desafio da prática sustentável; Cidade X Habitantes; Inversão de 

valores; Quebra de paradigmas no meio urbano; Resolução n°51 do CAU/BR; 

Juramento do Arquiteto e Urbanista; Valores da profissão. 

De imediato foi apresentado em data show o conteúdo teórico sobre o tema da 

oficina (30 minutos). Em seguida, aplicou-se a dinâmica “chefe mandou” onde se pedia 

para que os alunos emitissem tanto comportamentos positivos como negativos (25 

minutos). Posteriormente, aconteceu um debate sobre o tema e o entendimento da 

oficina (20 minutos). Por fim, o último questionário foi aplicado e a escala de 

comportamento ecológico, disponibilizando 15 minutos para responderem.  

Todos os encontros tiveram dinâmicas de grupo e atividades teóricas sobre 

conscientização e reutilização de resíduos na construção civil. 

No decorrer das oficinas, com base nas observações realizadas, foi analisada a 

presença de fatores socioambientais que contribuem para o desenvolvimento do 

comportamento ecológico. Ao final, foi aplicado um questionário pós-intervenção 

(Apêndice B), para analisar o impacto da intervenção sobre o comportamento ecológico 

e a percepção dos resíduos. 

Após a coleta de dados, estes foram submetidos à análise e discussão. O 

procedimento utilizado foi a análise de conteúdo, que permite ao pesquisador ir além da 

compreensão simples da realidade e busca uma investigação mais profunda das 

comunicações (Bardin, 1977). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Relato de experiência  

Participaram das oficinas 33 alunos do primeiro ano do curso de Arquitetura e 

Urbanismo, com idade entre 17 e 23 anos, de ambos os sexos, em conformidade com 

autorização prévia do pró-reitor do Centro Universitário e do coordenador do curso. 

A primeira etapa da Oficina I consistiu na aplicação da Escala de 

Comportamento Ecológico, em que os estudantes obtiveram os seguintes resultados: 

média 2,39 no fator “Ativismo e Consumo” caracterizado, segundo Pato (2006), por 

ações relacionadas à preservação e à conservação de matéria prima encontrada no 

ambiente, por meio de participação ativa que envolva outras pessoas ou por meio de 

decisão de compra e de uso de produtos considerados nocivos ao meio ambiente, os 

estudantes de arquitetura apresentaram uma pontuação abaixo da média para 

comportamentos ativistas. 

O fator “Economia de Água e de Energia” que obteve média de 3,81, está 

associado, segundo Pato (2006), ao uso racional dos recursos naturais, os resultados 



67 

  

demonstraram que os estudantes possuem um comportamento de economia pouco acima 

da média. 

Para o fator “Limpeza Urbana”, obteve-se a média de 4,48, segundo Pato 

(2006) está relacionado aos comportamentos de zelo pelos espaços públicos, 

preocupação com o lixo urbano, em que os alunos apresentaram um comportamento 

muito acima da média. Quanto ao fator “Reciclagem”, a média foi de 2,84, Pato (2006) 

agrupou os itens relacionados às ações de separação de lixo doméstico e consciência 

para com a coleta seletiva, sendo assim, neste fator os alunos possuem um 

comportamento de reciclagem e conscientização abaixo da média. 

Além da Escala de Comportamento Ecológico, foi aplicado o questionário 

sobre produção de lixo (Tabela 1), em que os estudantes apresentaram os seguintes 

percentuais: 

Tabela 1: Respostas dos estudantes ao questionário sobre Produção de Lixo 

Questionário sobre produção de lixo 

Itens Nunca Quase 

nunca 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

Sempre 

1. Me preocupo com a 

quantidade de lixo que 

produzo em um dia 

2.  

13,79% 41,3% 25,8% 6,89% 3,44% 

2. Costumo separar o lixo de 

acordo com sua categoria 

orgânico e inorgânico 

17,24% 15,5% 20,6% 15,5% 32,7% 

3. Tenho conhecimento sobre o 

destino que a Prefeitura dá ao lixo 

que produzo 

34,48% 34,4% 8,62% 6,89% 15,5% 

4. Costumo reutilizar embalagens 

que compro de produtos, como, 

por exemplo: plástico, vidro e 

metal 

12,06% 25,8% 36,2% 18,9% 6,89% 

5. Descarto vidros, plásticos, 

metal e papelão juntamente com o 

lixo orgânico 

34,48% 32,7% 17,2% 5,17% 10,3% 

6. Com relação aos materiais 

(xerox) da faculdade, ao término 

do bimestre e do ano letivo, 

costumo guardá-los 

3,44% 18,9% 27,5% 25,8% 24,1% 
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7. Costumo lavar as embalagens 

de produtos que utilizo antes de 

descarta-los no lixo reciclável. 

25,86% 32,7% 17,2% 15,5% 8,62% 

8. Já participei ou participo de 

programas que incentiva a 

preservação do meio ambiente? 

68,96% 20,6% 8,62% 0% 1,72% 

9. Interesso-me por assuntos e 

estudos relacionados à 

preservação do meio ambiente 

1,72% 15,5% 48,2% 22,4% 12,0% 

É possível observar na tabela 1 que os estudantes de arquitetura não têm o 

hábito de separar os resíduos, nem mesmo sabem qual a destinação final dos resíduos 

que produzem; 68,96% nunca participaram de programas que incentivam a preservação 

do meio ambiente. 

Com base nos resultados apresentados na avaliação inicial dos participantes, é 

possível afirmar que os estudantes de arquitetura e urbanismo manifestam demandas 

referentes ao desenvolvimento de comportamentos pró-ambientais, tais como o descarte 

adequado de resíduos sólidos e a preservação do ambiente natural (SOUZA, 2013). 

Ainda na primeira oficina, dados sobre a produção de Resíduos Sólidos 

Urbanos foram apresentados aos estudantes por meio de exposição oral, em seguida 

procedeu-se a aplicação da dinâmica Lixo x Meio Ambiente, em que foi possível 

identificar, através dos relatos dos alunos, os seguintes sentimentos despertados: 

impotência por não conseguirem ajudar o meio ambiente; ingratidão em relação à 

natureza que subsidia nossa existência; frustração por saber que alguns destroem 

enquanto outros buscam conservar o meio ambiente.  

O debate pós dinâmica foi conduzido segundo os pressupostos de (Silva, Higuchi 

e Farias, 2012), que destaca eixos norteadores, sendo o primeiro eixo norteador o papel 

do eu no ambiente, trabalhando as responsabilidades individuais, e também buscando 

despertar o comprometimento nos demais contextos de vida, como família, comunidade, 

município. De acordo com Obara et al. (2015), quando há um problema histórico-cultural, 

grande parte da sociedade brasileira não possui uma atitude participativa em relação aos 

problemas ambientais do dia a dia e delegam a responsabilidade para o governo, ou para o 

próximo, o que ficou muito evidente nos discursos a seguir:  

 “Não acho certo eu pegar o lixo que outra pessoa jogou no chão, o lixo não é 

meu”.  

“É muito frustrante tentar conscientizar as pessoas quando elas não estão se 

importando”. 

“Eu não vou conseguir salvar o planeta sozinho”. 

Entretanto, conforme o diálogo com os coordenadores da dinâmica ia se 

desenrolando, outras perspectivas vieram à tona: 
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“Agora entendi que apesar do lixo não ser meu, o lugar em que ele foi jogado 

é, também preciso me responsabilizar, né?”. 

“O espaço público é de todo mundo, não de ninguém”. 

“Acho que se cada um fizer uma parte pequena, no final o impacto bom será 

grande!”. 

“É o que ‘ele’ falou, pra sermos bons arquitetos, precisamos pensar na 

natureza antes de mexer nela”. 

Através desses discursos é possível perceber que os participantes começam a 

se colocar protagonistas das relações pessoa-ambiente, como uma unidade indissociável 

(SILVA; HIGUCHI; FARIAS, 2012). 

A segunda oficina teve como tema “Altruísmo e ambientes positivos”. Após 

recepcionar os voluntários, os pesquisadores explicaram sobre uma técnica de 

relaxamento e respiração para ajudar na conexão com a natureza denominada 

Mindfulness e os convidou para uma experiência ao ar livre dentro da IES, que consistia 

em inspiração e respiração, concentrando-se nas partes do corpo, nos sons externos e na 

própria relação com o corpo. 

Ao finalizar a técnica, os voluntários relataram que sentiram-se mais leves, com 

o corpo mais relaxado e que estar em um ambiente arborizado é tranquilizante.  

Para corroborar na sensibilização, os pesquisadores transformaram a Pegada 

Ecológica (instrumento que mede em hectares globais a quantidade de recursos naturais 

renováveis para manter nosso estilo de vida) em um jogo dinâmico de tabuleiro, no qual 

os alunos juntaram-se em grupos e divertiram-se enquanto jogavam  

Os resultados desta prática mobilizaram os alunos, pois dos 33 participantes, 

apenas um relatou que precisaria de 1 planeta para manter seus hábitos; entretanto, 

87,8% dos participantes afirmaram que precisariam de 2 planetas e 9% de 3 planetas 

cada, como ilustrado na tabela abaixo: 

Tabela 2: Teste de Pegada Ecológica da Oficina II 

Teste de Pegada Ecológica 

Amostra 1 Planeta 2 Planetas 3 Planetas 4 Planetas 

33 1 (3,03%) 29 ( 87,88%) 3 ( 9,09%) 0 (0%) 

 

Após a divulgação dos resultados da dinâmica, os alunos referiram o quanto 

sentiram-se impactados e demonstraram interesse em mudanças de atitudes em prol do 

ambiente. O bem estar psicológico, segundo uma visão ecológica, pressupõe pessoas 

que experimentam um ambiente positivo e condutas pró-sociais e pró-ambientais,  
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levando-as à uma conduta conservacionista capaz de gerar restauração psicológica 

(CORRAL, 2014). 

Na terceira oficina, o tema tratado foi “Cidadania e Ética profissional”, tendo 

a aplicação da técnica de relaxamento e respiração, visando despertar a atenção ao 

conteúdo da exposição teórica inicial, após a exposição oral do tema, foi solicitado que 

os alunos participassem da dinâmica lúdica “O Chefe mandou” (Apêndice D), onde 

pedia para os alunos emitirem tanto comportamentos positivos como negativos.  

Esta dinâmica foi importante para que os alunos percebessem como a ética 

profissional está relacionada à personalidade individual, pois quando lhes foi solicitado 

para manifestar atitudes hostis com os colegas, os alunos expressaram reações variadas, 

dando vazão a atitudes de disputa e rivalidade, assim, foi possível sensibilizá-los a 

pensar que as atitudes podem se dar a partir de um comando sem reflexão, concluíram 

então, que é importante pensar sobre a ética de um trabalho quando um cliente solicitar 

um projeto e o quanto este projeto será ou não a favor do meio ambiente.  

 Nesta oficina também foi aplicado um questionário pós-intervenção (Apêndice 

B), os estudantes atribuíram uma nota que variou de 0 à 10 e a média foi de 9,3 quanto 

à satisfação em participar das oficinas; teve também os seguintes depoimentos sobre a 

vivência:  

“A maior importância foi a tomada de consciência, parar e pensar sobre esse 

assunto importante” 

“Passei a tomar maior cuidado com o consumo de energia e passei a perceber 

o quanto de resíduos eu produzo” 

“Agora, quando vejo um lixo no chão sempre pego e jogo na lixeira mais 

próxima” 

“Passei a prestar atenção no que descarto e onde descarto” 

“Foi muito proveitoso e acrescentou muito para o meu pensamento 

sustentável” 

“Passei a dar mais importância à destinação dos resíduos e sua destinação”. 

“ Me senti satisfeita com os encontros, poderei dar continuidade ao que 

aprendi na faculdade” 

“A maior importância das oficinas para mim foi a questão da sustentabilidade 

e a Ética Profissional” 

“Foi muito importante e útil para nos ensinar sobre os resíduos das 

construções, reciclagem e sustentabilidade” 

“Abriu meus olhos para o que está acontecendo no mundo atual” 

“Aprendi que hoje em dia é impossível trabalhar individualmente em muitos 

aspectos” 

“Aprendi muito e percebi que as coisas menores fazem a diferença” 

“A maior importância pra mim foi realizar um projeto reciclado e que pode 

ser utilizável” 
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“Foi bom, fez a gente perceber coisas que fazemos errado, as vezes pelo 

costume, e mudarmos algo a partir disso” 

 “Me senti feliz em conhecer maneiras sustentáveis para o meio ambiente e 

minha vida” 

“Interessante, me ajudou a ativar mais minha preocupação com o ambiente de 

uma forma interativa” 

“Participar do grupo foi uma experiência boa, que muito acrescentou na 

minha bagagem de conteúdos, tanto academicamente, quanto na vida, em geral” 

“Foi muito bom, me fez pensar sobre minhas atitudes e também sobre o meu 

futuro como Arquiteta” 

“Muito boa, é uma experiência que deveria ser expandida à mais grupos de 

estudante” 

A Escala de Comportamento Ecológico foi aplicada novamente, conforme 

mostra a Tabela 3: 

Fatores Média (DP) 

Antes das 

Oficinas 

Média (DP) 

Após as oficinas 

Aumento em % 

Limpeza 4,48 (0,70) 5,22 (0,76) 17,3 

Ativismo e Consumo 2,39 (0,67) 3,89 (0,68) 62,7 

Economia Água e 

Energia 

3,81 (0,84) 4,31 (0,99) 13,1 

Desejabilidade Social 2,34 (0,99) 3,46 (0,89) 47,8 

Reciclagem 2,84 (0,86) 4,24 (0,92) 49,2 

Ao compararmos os resultados da primeira com a última aplicação da ECE, é 

possível verificar uma melhora no comportamento pró-ambiental por parte dos alunos. 

Nota-se um aumento significativo em todos os fatores, dando destaque para Ativismo e 

Consumo, Desejabilidade Social e Reciclagem. 

Ao analisar as respostas dos estudantes em relação ao comportamento 

ecológico, à pegada ecológica e dinâmicas, verificou-se que a realização das 

intervenções proporcionou aos estudantes a tomada de consciência em relação aos 
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cuidados para com o meio ambiente, bem como, a reflexão sobre a ética ambiental no 

contexto em que o Arquiteto está inserido. 

Espera-se que essa intervenção proporcione aos estudantes melhorias em seu 

desempenho acadêmico, além de esclarecer o papel da sua profissão dentro da sociedade 

e propiciar avanços em relação ao meio ambiente. 

CONCLUSÃO 

Constatou-se que os alunos do primeiro ano do curso de Arquitetura e 

Urbanismo passaram a demonstrar maior interesse em realizar comportamentos pró-

ambientais ao final da intervenção, esse comportamento poderá ajudá-los na vida 

acadêmica e pessoal, trazendo melhorias para a sociedade, como cidadãos e futuros 

profissionais que moldam o espaço. Portanto, é possível intervir através da educação 

ambiental no ensino superior. Notou-se que as práticas e técnicas aplicadas levantaram 

reflexões fundamentais para a mudança de comportamento. Espera-se, com este 

resultado, incentivar as Instituições de Ensino Superior para que incorporem a prática 

de Educação Ambiental, promovendo a formação de profissionais mais capacitados e 

engajados nas causas ambientais. 
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6. CONCLUSÃO 

Ao longo deste estudo pode-se constatar entre os estudantes concluintes de 

arquitetura e urbanismo o comportamento pró-ambiental mais voltado à limpeza urbana 

e a menor presença do fator ativismo. Quanto aos comportamentos de economia de água 

e energia, e reciclagem, os alunos evidenciaram tendência a realizá-los ocasionalmente. 

Notou-se que o interesse pela reciclagem varia, uma parcela significativa procura 

separar os lixos recicláveis; porém carece de atitudes que viabilizem a reutilização das 

embalagens e produtos, e a preparação adequada para o descarte do resíduo reciclável. 

A temática ambiental mostrou-se contemplada no ensino superior, 

predominantemente, por meio de disciplinas teóricas, entretanto, não há garantias de 

que o viés da educação ambiental esteja de fato presente na formação profissional. É 

essencial que o arquiteto urbanista, profissional especializado em modificar espaços, 

desempenhe sua função de maneira ecológica e sustentável, de tal modo que suas ações 

sirvam de inspiração a outros profissionais. Nessa perspectiva, se faz importante que a 

equipe pedagógica das faculdades instigue os docentes a abordarem as disciplinas de 

forma estratégica, conectadas a ações sustentáveis e relacionadas às demandas 

profissionais, envolvendo os alunos em projetos sociais. Além dos conteúdos das 

disciplinas, deve-se comtemplar as crenças e os valores destes jovens frente ao meio 

ambiente, assim como estimular o desenvolvimento de comportamentos pró-ambientais. 

Com relação à experiência de educação ambiental com os alunos do primeiro 

ano do curso de Arquitetura e Urbanismo, verificou-se que passaram a demonstrar maior 

interesse em realizar comportamentos pró-ambientais ao final da intervenção, esse 

comportamento poderá ajudá-los na vida acadêmica e pessoal, trazendo melhorias para 

a sociedade, como cidadãos e futuros profissionais que moldam o espaço. Portanto, é 

possível intervir através da Educação ambiental no ensino superior. Notou-se que as 

práticas e técnicas aplicadas levantaram reflexões fundamentais para a mudança de 

comportamento. Espera-se, com este resultado, incentivar as Instituições de Ensino 

Superior para que incorporem a prática de Educação Ambiental, promovendo a 

formação de profissionais mais capacitados e engajados nas causas ambientais. 
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Sugerimos para pesquisas futuras abordar a associação de variáveis psicológicas 

como a percepção ambiental, o altruísmo e a afetividade ao comportamento pró-

ambiental, e analisar o aproveitamento dos conhecimentos obtidos sobre 

sustentabilidade, durante a formação universitária, em projetos profissionais.  
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ANEXO I 

 

ESCALA DE COMPORTAMENTO ECOLÓGICO 
1 

Nunca 

2 

Quase 

nunca 

3 

Algumas 

vezes 

4 

Muitas 

vezes 

5 

Quase sempre  

6 

Sempre 

1. Jogo todo tipo de lixo em qualquer lixeira. 1 2 3 4 5 6 

2. Providenciei uma lixeira específica para cada tipo de 

lixo em minha casa. 
1 2 3 4 5 6 

3. Deixo a torneira aberta durante todo o tempo do 

banho. 
1 2 3 4 5 6 

4. Evito jogar papel no chão. 1 2 3 4 5 6 

5. Dou todo dinheiro que posso para ONG 

ambientalista. 
1 2 3 4 5 6 

6. Quando estou em casa, deixo as luzes acessas em 

ambientes que não estão sendo usados. 
1 2 3 4 5 6 

7. Falo sobre a importância do meio ambiente com as 

pessoas.  
1 2 3 4 5 6 

8. Quando tenho vontade de comer alguma coisa e não 

sei o que é, abro a geladeira e fico olhando o que tem 

dentro. 

1 2 3 4 5 6 

9. Evito desperdício dos recursos naturais.  1 2 3 4 5 6 

10. Ajudo a manter as ruas limpas. 1 2 3 4 5 6 

11. Evito comprar produtos que são feitos de plástico. 1 2 3 4 5 6 

12. Enquanto escovo os dentes deixo a torneira aberta. 1 2 3 4 5 6 

13. Separo o lixo conforme o tipo. 1 2 3 4 5 6 

14. Guardo o papel que não quero mais na bolsa, 

quando não encontro uma lixeira por perto. 
1 2 3 4 5 6 

15. Evito comer alimentos que contenham produtos 

químicos (conservantes ou agrotóxicos). 
1 2 3 4 5 6 

16. Entrego papéis para reciclagem. 1 2 3 4 5 6 

17. Faço trabalho voluntário para um grupo ambiental.  1 2 3 4 5 6 

18. Quando estou tomando banho, fecho a torneira para 

me ensaboar. 
1 2 3 4 5 6 

19. Economizo água quando possível. 1 2 3 4 5 6 

20. Quando vejo alguém jogando papel na rua, pego e 

jogo na lixeira  
1 2 3 4 5 6 

21. Colaboro com a preservação da cidade onde vivo. 1 2 3 4 5 6 

22. Quando não encontro lixeiras por perto, jogo latas 

vazias no chão. 
1 2 3 4 5 6 

23. Evito usar produtos fabricados por uma empresa 

quando sei que essa empresa está poluindo o meio 

ambiente. 

1 2 3 4 5 6 

24. Participo de manifestações públicas para defender o 

meio ambiente. 
1 2 3 4 5 6 

25. Apago a luz quando saiu de ambientes vazios. 1 2 3 4 5 6 

26. Evito desperdício de energia. 1 2 3 4 5 6 

27. Evito comer alimentos transgênicos. 1 2 3 4 5 6 
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28. Quando abro a geladeira já sei o que vou pegar, 

evitando ficar com a porta aberta muito tempo para não 

gastar energia. 

1 2 3 4 5 6 

29. Mobilizo as pessoas nos cuidados necessários para a 

conservação dos espaços públicos. 
1 2 3 4 5 6 

30. Compro comida sem me preocupar se têm 

conservantes ou agrotóxicos. 1 2 3 4 5 6 

31. Deixo a televisão ligada mesmo sem ninguém 

assistindo. 
1 2 3 4 5 6 

32. Entrego as pilhas usadas nos postos de coleta. 1 2 3 4 5 6 

33. Participo de atividades que cuidam do meio 

ambiente. 
1 2 3 4 5 6 

34. Evito ligar vários aparelhos elétricos ao mesmo 

tempo nos horários de maior consumo de energia. 
1 2 3 4 5 6 
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ANEXO II 

 

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

ESCALA DE CRENÇAS AMBIENTAIS 

 
1 

Discordo 

totalmente 

2  

3 

Não discordo nem 

concordo 

4 

5 

Concordo 

totalmente 

 
1. Os seres humanos estão abusando do meio ambiente. 1 2 3 4 5 

2. Usar muito papel causa problemas sérios, mas eu não 

posso fazer nada sobre isso. 
1 2 3 4 5 

3. O Brasil é um país com muitas riquezas naturais e é 

impossível que essas riquezas acabem apenas pelas ações 

humanas. 

1 2 3 4 5 

4. Evitar desperdícios dos recursos naturais deve ser um 

compromisso de todos nós brasileiros. 
1 2 3 4 5 

5. As pessoas exageram os problemas ambientais 

provocados pelo uso do automóvel. 
1 2 3 4 5 

6. A reciclagem contribui para a diminuição dos 

problemas ambientais gerados pelo uso abusivo de papéis. 
1 2 3 4 5 

7. Reciclar latas de alumínio é uma fonte de economia 

para as indústrias. 
1 2 3 4 5 

8. Alimentos produzidos organicamente (sem uso de 

adubos químicos ou conservantes) são melhores para a 

saúde humana. 

1 2 3 4 5 

9. A luta dos ambientalistas ajuda a melhorar a nossa 

qualidade de vida. 
1 2 3 4 5 

10. Se as coisas continuarem como estão, vivenciaremos 

em breve uma catástrofe ecológica. 
1 2 3 4 5 

11. Evitar a compra de produtos poluentes faz com que as 

empresas se preocupem mais como meio ambiente. 
1 2 3 4 5 

12. O consumismo agrava os problemas ambientais. 1 2 3 4 5 

13. As pessoas deveriam boicotar as empresas poluentes 

para exigir produtos ecologicamente corretos. 
1 2 3 4 5 

14. O lixo é responsabilidade apenas do órgão de limpeza 

urbana. 
1 2 3 4 5 

15. Se existissem mais campanhas esclarecendo a 

população sobre os problemas ambientais a situação  

brasileira estaria melhor. 

1 2 3 4 5 

16. O governo deveria se preocupar mais com os 

problemas sociais do que com os ambientais. 
1 2 3 4 5 

17. Os ecologistas estão preocupados demais com as 

plantas e os animais e se esquecem das pessoas. 
1 2 3 4 5 

18. A natureza tem uma capacidade inesgotável de se 

recuperar dos danos provocados pelas ações humanas. 
1 2 3 4 5 
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19. O homem é o responsável pelo desequilíbrio na 

natureza. 
1 2 3 4 5 

20. Os recursos naturais estão aí para servir ao homem. 1 2 3 4 5 

21. É possível manter o equilíbrio ecológico e ter uma boa 

qualidade de vida. 
1 2 3 4 5 

22. A nossa qualidade de vida depende diretamente dos 

bens de consumo que possuímos. 
1 2 3 4 5 

23. Os problemas ambientais são consequência da vida 

moderna. 
1 2 3 4 5 

24. Quando o ser humano interfere na natureza produz 

frequentemente consequências desastrosas. 
1 2 3 4 5 

25. O equilíbrio da natureza é forte o suficiente para se 

ajustar aos impactos das nações industriais modernas. 
1 2 3 4 5 

26. Separar o lixo conforme o tipo ajuda na preservação 

do meio ambiente. 
1 2 3 4 5 

 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE PRODUÇÃO DE LIXO 

1 

Nunca  

2 

Quase nunca 

3 

Muitas vezes 

4 

Quase sempre  

5 

Sempre  

 

1. Me preocupo com a quantidade de lixo que produzo em um dia. 1 2 3 4 5 

2. Costumo separar o lixo de acordo com sua categoria orgânico e 

inorgânico. 
1 2 3 4 5 

3. Tenho conhecimento sobre o destino que a Prefeitura dá ao lixo 

que produzo. 
1 2 3 4 5 

4. Costumo reutilizar embalagens que compro de produtos, como, 

por exemplo: plástico, vidro e metal. 
1 2 3 4 5 
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5. Descarto vidros, plásticos, metal e papelão juntamente com o 

lixo orgânico. 
1 2 3 4 5 

6. Com relação aos materiais (xerox) da faculdade, ao término do 

bimestre e do ano letivo, costumo guardá-los. 
1 2 3 4 5 

7. Costumo lavar as embalagens de produtos que utilizo antes de 

descartá-los no lixo reciclável. 
1 2 3 4 5 

8. Já participei ou participo de programa que incentiva a 

preservação do meio ambiente? 
1 2 3 4 5 

9. Interesso-me por assuntos e estudos relacionados à preservação 

do meio ambiente. 
1 2 3 4 5 
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ANEXO III 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 
 

Educação ambiental para jovens universitários 

 

Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelo(s) pesquisador(es) Rute 

Grossi Milani e Wellington Francisco Bescorovaine em relação a minha participação no 

projeto de pesquisa intitulado “UM NOVO OLHAR PARA OS RESÍDUOS: UMA 

EXPERIENCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM UNIVERSITÁRIOS”, 

cujo objetivo é propor uma prática de educação ambiental junto a estudantes 

universitários, aplicando intervenções de educação ambiental, visando a consciência e 

o comportamento ecológico. 

Os dados serão coletados em 8 encontros semanais onde serão aplicadas 

técnicas, dinâmicas grupais e roll-playings, buscando a sensibilização para a questão 

ambiental. Ao final de cada encontro será feita uma avaliação dos resultados por meio 

da observação sistemática individual e grupal, verificando se houve ou não a efetiva 

conscientização dos jovens universitários. Os sujeitos não serão submetidos a nenhuma 

atividade que cause desconforto físico ou psíquico ou que os coloque em algum risco. 

Uma cópia do TCLE ficará com o sujeito e uma cópia com o pesquisador. Estou ciente 

e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a utilização dos dados 

originados destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação em revistas 

científicas brasileiras ou estrangeiras contanto que seja mantido em sigilo informações 

relacionadas à minha privacidade bem como garantido meu direito de receber resposta 

a qualquer pergunta ou esclarecimento de dúvidas acerca dos procedimentos, riscos e 

benefícios relacionados à pesquisa, além de que se cumpra a legislação em caso de dano. 

Caso haja algum efeito inesperado que possa prejudicar meu estado de saúde físico e/ou 

mental poderei entrar em contato com o pesquisador responsável e/ou com demais 

pesquisadores. É possível retirar o meu consentimento a qualquer hora e deixar de 

participar do estudo sem que isso traga qualquer prejuízo à minha pessoa. Desta forma, 

concordo voluntariamente e dou meu consentimento, sem ter sido submetido a qualquer 

tipo de pressão ou coação. 

 

 
Eu,________________________________________________, após ter lido e entendido as 

informações e esclarecido todas as minhas dúvidas referentes a este estudo com o Pesquisador 

Wellington Francisco Bescorovaine, CONCORDO VOLUNTARIAMENTE, com minha 

participação. 

 

Maringá / PR, dia / mês / ano. 
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Continuação do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

Eu, Wellington Francisco Bescorovaine declaro que forneci todas as 

informações referentes ao estudo ao sujeito da pesquisa. 

 

 

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com os pesquisadores nos endereços 

abaixo relacionados: 

 

 

Nome: Rute Grossi Milani 

Endereço: Av. Guedner, 1610 

Bairro: Jardim Aclimação 

Cidade: Maringá UF: PR 

Fones: (44) 3027-6360 e-mail:  rute@cesumar.br 

 

 

Nome: Wellington Francisco Bescorovaine  

Endereço: Av. Guedner, 1610 

Bairro: Jardim Aclimação 

Cidade: Maringá UF: PR 

Fones: (44) 3027-6360 e-mail: wellingtonbescorovaine@gmail.com 
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ANEXO IV 

 

PEGADA ECOLÓGICA 

 

1- Ao fazer compras no supermercado: 

a) Compro tudo que tenho vontade, sem prestar atenção no preço, na marca ou 

na embalagem; 

b) Uso apenas preço como critério de escolha; 

c) Presto atenção se os produtos de uma determinada marca são ligados a alguma 

empresa que não respeita o meio ambiente ou questões sociais; 

d) Procuro considerar preço e quantidade, além de escolher produtos que 

venham em embalagens recicláveis e que respeitem critérios ambientais e 

sociais. 

 

2- Entre os alimentos que normalmente você consome, que quantidade é 

pré-preparada, embalada ou importada? 

a) Quase todos; 

b) Metade; 

c) Um quarto; 

d) Muito poucos. A maior parte dos alimentos que consumo não é pré-preparada, 

nem embalada, tem origem orgânica e é produzida na região onde vivo. 

 

3 - O que acontece com o lixo produzido na sua casa? 

a) Não me preocupo muito com o lixo; 

b) Tudo é colocado em sacos recolhidos pelo lixeiro, mas não faço a menor ideia 

para onde vai; 

c) O que é reciclável é separado; 

d) O lixo seco é direcionado à reciclagem e o lixo orgânico, encaminhado para 

a compostagem (transformado em adubo). 

 

4- Que eletrodoméstico você mais utiliza? 

a) Geladeira, freezer, máquina de lavar roupa e forno microondas; 

b) Geladeira e máquina de lavar roupa;  

c) Geladeira e forno de microondas; 

d) Geladeira. 

 

5- Você considera na sua escolha de compras de eletrodomésticos e 

lâmpadas, informações referentes à eficiência energética do produto (se o 

produto consome menos energia). 

a) Não. Compro sempre as lâmpadas e os eletrodomésticos que estiverem mais 

baratos; 

b) Utilizo lâmpadas frias, mas não levo em consideração a eficiência energética 

de eletrodomésticos; 

c) Compro eletrodomésticos que consomem menos energia  e utilizo lâmpadas 

incandescente; 
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d) Sim. Só utilizo lâmpadas frias e compro os eletrodomésticos que consomem 

menos energia. 

 

6 – Você deixa a luz, aparelhos de som, computadores ou televisão ligados 

quando não estão sendo utilizados? 

a) Sim. Deixo luzes acesas, computador e TV ligados, mesmo quando não estou 

no ambiente ou utilizando-os; 

b) Deixo a luz dos cômodos ligada quando sei que em alguns minutos retornarei 

ao local; 

c) Deixo o computador ligado, mas desligo o monitor quando não estou 

utilizando; 

d) Não. Sempre desligo os aparelhos e lâmpadas quando não estou utilizando, 

ou deixo o computador em estado de hibernação. 

 

7- Quantas vezes por semana, em média, você usa o ar condicionado em 

casa, no trabalho ou na escola? 

a) Praticamente todos os dias; 

b) Entre três e quatro vezes; 

c) Entre uma e duas vezes por semana; 

d) Não uso ar condicionado. 

  

8- Quanto tempo você leva, em média, tomando banho diariamente? 

a) Mais de 20 minutos; 

b) Entre 10 e 20 minutos; 

c) Entre 10 e 5 minutos; 

d) Menos de 5 minutos. 

 

9- Quando você escova os dentes: 

a) A torneira permanece aberta o tempo todo; 

b) A torneira é aberta apenas para molhar a escova e enxaguar a boca. 

  

10 – Quantos habitantes moram em sua cidade? 

a) Acima de 500 mil pessoas; 

b) De 100 mil a 500 mil pessoas; 

c) De 20 mil a 100 mil pessoas; 

d) Menos de 20 mil pessoas. 

 

11 – Quantas pessoas vivem na sua casa ou apartamento ? 

a) 1 pessoa; 

b) 2 pessoas; 

c) 3 pessoas; 

d) 4 pessoas ou mais. 

  

12 – Qual é a área de sua casa/apartamento? 

a) 170 metros quadrados ou mais; 
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b) De 100 a 170 metros quadrados ( 3 quartos); 

c) De 50 a 100 metros quadrados ( 2 quartos); 

d) 50 metros quadrados ou menos (1quarto). 

 

13 – Com que frequência você consome produtos de origem animal? (carne, 

peixe, ovos, laticínios)? 

a) Como carne todos os dias; 

b) Como carne uma ou duas vezes por semana; 

c) Como carne raramente, mas ovos/laticínios quase todos os dias; 

d) Nunca (vegetariano). 

 

14 – Qual o tipo de transporte que você mais utiliza? 

a) Carro é meu meio de transporte e, na maioria das vezes, sozinho; 

b) Tenho carro, mas procuro fazer a pé os percursos mais curtos e privilegio o 

uso de transporte coletivo sempre que possível; 

c) Não tenho carro e uso transporte coletivo; 

d) Não tenho carro, uso transporte coletivo quando necessário, mas ando muito 

a pé ou de bicicleta. 

 

15 – Por ano, quantas horas você gasta usando avião? 

a) Acima de 50 horas; 

b) 25 horas; 

c) 10 horas; 

d) Nunca uso avião. 

 

TABELA DE CÁLCULO 

QUESTÃO 1 QUESTÃO 2 QUESTÃO 3 QUESTÃO 4 QUESTÃO 5 

A = 4 
A = 4 A = 4 A = 4 A = 4 

B = 3 
B = 3 B = 3 B = 3 B = 3 

C = 2 
C = 2 C = 2 C = 2 C = 2 

D = 1 
D = 1 D = 1 D = 1 D = 1 
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QUESTÃO 6 QUESTÃO 7 QUESTÃO 8 QUESTÃO 9 QUESTÃO 

10 

A = 4 
A = 4 A = 4 A = 4 A = 8 

B = 3 
B = 3 B = 3 B = 1 B = 6 

C = 2 
C = 2 C = 2 - C = 4 

D = 1 
D = 1 D = 1 - D = 2 

 

QUESTÃO 

11 

QUESTÃO 

12 

QUESTÃO 

13 

QUESTÃO 

14 

QUESTÃO 

15 

A = 8 
A = 8 A = 8 A = 8 A = 12 

B = 6 
B = 6 B = 6 B = 6 B = 9 

C = 4 
C = 4 C = 4 C = 4 C = 6 

D = 2 
D = 2 D = 2 D = 2 D = 1 

 

TABELA DE RESULTADOS 

22 - 23 24 - 44 45 - 66 67 - 88 

1 Planeta Terra 2 Planetas Terra 3 Planetas Terra 4 Planetas Terra 
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ANEXO V 

 

FOTOS DOS RESULTADOS DO CONCURSO “ARQUITETO DO 

FUTURO” 

 

Banco 01: Vencedor do Concurso 

 

Banco 02: Feito de estrutura metálica e tapume 

 

Banco 03: Feito de lata de tinta e madeira de escora 
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Banco 04: Feito de restos de madeira de construção 

 

Banco 05: Feito de restos de madeira e descarte de metal 

 

Banco 06: Feito a partir de treliça metálica e tapume de canteiro de obras  
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 Apêndices 
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APÊNDICE A 
 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE PRODUÇÃO DE LIXO 

1 

Nunca  

2 

Quase nunca 

3 

Muitas vezes 

4 

Quase sempre  

5 

Sempre  

 

1. Me preocupo com a quantidade de lixo que produzo em um dia. 1 2 3 4 5 

2. Costumo separar o lixo de acordo com sua categoria orgânico e 

inorgânico. 
1 2 3 4 5 

3. Tenho conhecimento sobre o destino que a Prefeitura dá ao lixo 

que produzo. 
1 2 3 4 5 

4. Costumo reutilizar embalagens que compro de produtos, como, 

por exemplo: plástico, vidro e metal. 
1 2 3 4 5 

5. Descarto vidros, plásticos, metal e papelão juntamente com o 

lixo orgânico. 
1 2 3 4 5 

6. Com relação aos materiais (xerox) da faculdade, ao término do 

bimestre e do ano letivo, costumo guardá-los. 
1 2 3 4 5 

7. Costumo lavar as embalagens de produtos que utilizo antes de 

descartá-los no lixo reciclável. 
1 2 3 4 5 

8. Já participei ou participo de programa que incentiva a 

preservação do meio ambiente? 
1 2 3 4 5 

9. Interesso-me por assuntos e estudos relacionados à preservação 

do meio ambiente. 
1 2 3 4 5 
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APÊNDICE B 

 

 QUESTIONÁRIO PARA REALIZAR COM OS UNIVERSITÁRIOS – PÓS-

INTERVENÇÃO  

 

 

1- Como foi para você participar do grupo interventivo? Conte sua experiência.  

 

 

2- Você notou mudanças em seus hábitos ou comportamentos após as 

intervenções? Se sim, quais? 

 

 

3- Qual a maior importância que o grupo interventivo teve para você? 

 

 

4- Você acredita que a participação no grupo vai contribuir com a sua prática 

profissional?  

 

 

 

5- Quais mudanças você teve em relação aos cuidados do lixo da sua própria casa? 

Acha que as pessoas a sua volta notaram suas mudanças?  

 

 

 

6-  O que é Educação Ambiental para você após a pesquisa? O seu conceito sobre 

isso mudou?  

 

 

 

7- Como você se sentiu ao terminar os encontros? Acredita que será possível dar 

continuidade ao que aprendeu?  

 

 

8- Você ficou satisfeito com a pesquisa? De zero a dez qual nota você daria? 
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APÊNDICE C 

REGULAMENTO DO CONCURSO ARQUITETO DO FUTURO 

1. Objeto e Prazo do Concurso  

1.1. O Concurso “ARQUITETO DO FUTURO”, doravante denominado “Concurso”, 

realizado pelo Mestrado Interdisciplinar de Tecnologias Limpas da Unicesumar 

localizada na Avenida Guedner, nº. 1610, Jardim Aclimação, Maringá –PR, é aberta à 

participação de todas as pessoas físicas que: (i) estejam matriculados no primeiro ano 

do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicesumar no ano de 2016.  

 1.2. O Concurso tem por objetivo de complementar a formação cidadã e social daqueles 

que são responsáveis pelos núcleos urbanos, que realizam a leitura desses espaços, 

mapeando os problemas e os potenciais como precisão e averiguando as reais 

necessidades daquela população, para subsidiar práticas ecológicas de arquitetura e 

urbanismo, bem como, são responsáveis pela destinação dos resíduos sólidos gerados 

na construção civil em que executam: o arquiteto e urbanista.   

1.3. O Concurso terá início no dia 28 de Julho de 2016, a partir das 15 horas, horário de 

Brasília, com prazo final às 15 horas do dia 27 de agosto de 2016.  

 2. Critério de Participação 

2.1 Para participar, é necessário que os interessados façam suas inscrições com os 

responsáveis (email: wellingtonbescorovaine@gmail.com e laurapsico95@gmail.com), 

participem das três oficinas que acontecerão nos dias 28/07/2016, 11/08/2016 e 

25/08/2016 e estejam matriculados no primeiro ano no curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Unicesumar.  

2.2 Ainda para validar a participação é necessário que os interessados tragam na segunda 

oficina (dia 11/08/2016) a elaboração do projeto em folha tamanho A2 onde deverá 

conter os croquis de criação, cortes, elevações e memorial descritivo do projeto, que 

poderá ser desenvolvido à mão ou com ajuda de software. Na terceira oficina 

(25/08/2016) é obrigatório trazer o projeto executado* para receber a premiação e 

certificado de participação de 40 horas.  

2.3 Ainda sobre a participação, caso não queira executar o projeto mas deseja participar 

das oficinas, é necessário fazer inscrição e ter presença de 100% de aproveitamento em 

todas as três oficinas para receber o certificado de 10 horas.  

3. Critério de Premiação 

3.1. O Concurso consiste na premiação para o primeiro colocado que receberá um 

Certificado de participação no Concurso validando 40 horas extracurriculares e 

Certificado de primeiro colocado no Concurso Arquiteto do Futuro. Também receberá 

uma premiação simbólica e surpresa.  

  

mailto:wellingtonbescorovaine@gmail.com
mailto:laurapsico95@gmail.com


103 

  

3.1.1. A escolha do vencedor competirá a uma comissão julgadora formada por alunos 

e professores do Mestrado de Tecnologias Limpas e docentes do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Unicesumar.  

 3.1.3. O projeto deverá ser um trabalho original. Os participantes não poderão copiar o 

projetos de terceiros. Os participantes e os vencedores deste Concurso declaram, desde 

já, serem os autores das respostas enviadas, não tendo cometido plágio ou qualquer outra 

forma de apropriação vedada pela lei, caso isso aconteça acarretará na eliminação do 

mesmo.  

3.4. O prêmio é pessoal e intransferível, não sendo, ainda, permitida a troca destes por 

dinheiro ou por qualquer outro produto. 

  

4. Da Entrega dos Prêmios 

 4.1. O(s) vencedor(es) do Concurso fará(ão) jus ao recebimento do(s) prêmio(s) no dia 

25/08/2016 ao término da terceira Oficina.  

5. Disposições Finais 

 5.1. Todos os participantes autorizam desde já o uso gratuito de seus nomes e seus 

projetos em qualquer tipo de mídia, Internet para fim de divulgação do Concurso sem 

qualquer ônus adicional.  

 5.2. Os participantes, no ato de inscrição no Concurso e adesão a este regulamento, 

autorizam a divulgação de seu nome e respectivo projeto e o uso gratuito de suas 

imagens e vozes, em fotos, cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, em 

qualquer tipo de mídia e campanhas on-line, para a promoção do Concurso. 

 5.3.  A participação neste Concurso implica na aceitação total de todos os itens deste 

regulamento, que poderá ser alterado pelos seus organizadores tantas vezes quanto 

necessário, garantida a sua divulgação de forma eficaz, a critério, também, dos 

organizadores. 

 5.4.  Este Concurso é exclusivamente de cunho científico, sem qualquer modalidade de 

sorte ou pagamento pelos participantes, nem vinculação destes ou dos vencedores à 

aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço.  

  

________________________   _______________________ 

Organizadores       Organizadores 

________________________ 

Participante 
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MARINGÁ, 28 de Junho de 2016. 
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APÊNDICE D 

LISTA DE AFAZERES PARA A DINÂMICA ‘’ O CHEFE MANDOU’’ 

1 Dar um pulinho 

2 Dar uma rodada 

3 Tocar o chão 

4 Aperto de mão 

5 Dar um tapa no amigo ao lado 

6 Engatinhar 

7 Correr por 8 segundos 

8 Lamber o cotovelo 

9 Chutar a cadeira 

10 Abraçar o amigo ao lado 

11 Gritar ‘’ eu amo a natureza!’’ 
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APÊNDICE E 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DAS 

OFICINAS 

 

 OFICINA I 

O tema da primeira oficina foi intitulado ‘’ Sustentabilidade e Resíduos Sólidos 

Urbanos’’ 

Objetivos Oficina I 

Sensibilizar os acadêmicos de arquitetura para que sintam-se interessados e 

comprometidos com o meio ambiente e com a destinação correta de resíduos sólidos da 

construção civil; 

Mostrar formas existentes de atuação profissional sustentáveis e projetos 

engajados com o meio ambiente que podem ser mais econômicos do que os projetos 

tradicionais.  

Conteúdo Programático Oficina I 

Sustentabilidade e resíduos sólidos; Definição/conceito de sustentabilidade e 

Desenvolvimento sustentável; Aplicação da sustentabilidade no cotidiano; Porque 

reproduzir comportamentos sustentáveis; Produção de resíduos sólidos; Consumo e 

formas de descarte de resíduos; Definição e diferença entre resíduo e rejeito; Três R’s 

da sustentabilidade. 

Descrição do Conteúdo Oficina I 

A sustentabilidade também pode ser definida como a capacidade de o ser humano 

interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos 

naturais das gerações futuras. Este conceito deve ter a capacidade de integrar as questões 

ambientias, sociais e econômicas (SANTOS, 2010). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
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O conteúdo à ser explanado aos estudantes na oficina com tema ‘’ 

Sustentabilidade e Resíduos sólidos urbanos’’ irá esmiuçar a maneira como os costumes 

e hábitos de consumo de produtos implicam na produção exacerbada de resíduos e 

rejeitos no meio urbano e na construção civil. 

Segundo Paschoalin Filho (2014), resíduo é todo o material, substância, objeto ou 

bem que já foi descartado, mas que ainda comporta alguma possibilidade de uso, seja 

por meio da reciclagem ou do reaproveitamento. O rejeito, por sua vez, é um tipo de 

resíduo que não possui mais qualquer possibilidade de recuperação ou reutilização, e, 

por isso, a única alternativa é a disposição final, que deve ser feita de maneira que não 

prejudique o meio ambiente (PASCHOALIN FILHO). 

O primeiro encontro visa chocar os estudantes com alguns dados e informações 

vinculadas ao tema da primeira oficina, a forma com que os resíduos são tratados ou 

dispostos no ambiente pode gerar intensas agressões aos fragmentos do contexto urbano, 

além de afetar regiões não urbanas (ZORRAQUINO, 2013). Nas cidades, a produção 

de resíduo é de tal intensidade que representa uma problemática em evidência, desde a 

etapa da geração até a disposição final.  

Segundo levantamento da ABRELPE realizado junto à Secretaria de Meio 

Ambiente e de Saneamento, em 2013, uma cidade com 500 mil habitantes produz cerca 

de 340 toneladas de resíduos sólidos por dia e no período de festas e feriados chega a 

produzir 700 toneladas. Aproximadamente 30% desse total poderia ser reciclado, no 

entanto, isso não ocorre, embora já existam as iniciativas de estruturação das 

cooperativas de reciclagem, mas que enfrentam grandes dificuldades de funcionamento. 

 Grande parte desse problema seria resolvido apenas por separar o resíduo antes 

de jogá-lo fora (ZORRAQUINO, 2013), criando um desenvolvimento sustentável. 

Em um amplo sentido, o desenvolvimento sustentável visa uma redefinição da 

relação que existe entre natureza e sociedade, a fim de gerar mudanças do processo de 

construção civil, que leva ao desafio de sair do processo de pensamento que se manteve 

inerte por séculos, pois não é suficiente corrigir os problemas de uma sociedade 

insustentável, é preciso observar o problema e repará-lo (WACHELKE, 2014). E a 

educação é a chave para se criar um futuro sustentável, pois é por meio dela que é 

possível alterar atitudes e comportamentos (VILLELA, 2007). 
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A introdução dos conceitos de sustentabilidade e práticas ecológicas na arquitetura 

surgiu para amenizar os problemas gerados durante todo o ciclo de vida da construção 

civil ou área urbana. A interação da edificação com o meio ambiente acontece em 

momentos distintos de sua existência e envolvem diferentes agentes da cadeia produtiva, 

principalmente os projetos e os ligados aos 3 R’s da sustentabilidade (ANDRADE, 

2013). 

Os 3 Rs da sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), são ações práticas 

que visam estabelecer uma relação mais harmônica entre consumidor e Meio Ambiente. 

Adotando estas práticas, é possível diminuir o custo de vida (reduzir gastos, 

economizar), além de favorecer o desenvolvimento sustentável BARROSO, 2015). 

Cabe a todos os envolvidos com o setor construtivo conhecer os impactos 

ambientais causados pela construção civil tomar iniciativas para minimiza-los, 

projetando de forma inteligente, buscar uma obra limpa – leam construction, buscando 

sempre novas metodologias para encontrar harmonia necessária entre a natureza e o 

ambiente construído, seja na construção civil, ou no meio urbano (DE ARAÚJO 

SOUZA, 2015). 

Metodologia Oficina I 

Ao reunir o grupo com 33 estudantes, inicia-se com uma apresentação de nomes 

com todos os participantes. Feito isso, começa uma fala breve sobre como nos 

comportamos no cotidiano em relação ao meio ambiente e em seguida, proposto que 

respondam a Escala de Crenças Ambientais, foi disponibilizado 15 minutos para 

responder.  

Posteriormente, exposto uma apresentação em data show relacionada ao tema da 

oficina e ao conteúdo programático elaborado. Em seguida, exibido em data show o 

curta-metragem ‘’ Utopia no Quintal’’. Após assistir o documentário abriu-se um debate 

(20 minutos), sobre o que foi percebido ao assistir o episódio, se trouxe algum impacto 

ou foi capaz de causar mudança na forma de perceber as tecnologias e o ambiente.  

Propõe-se então, que todos participem da dinâmica: “Lixo versus meio ambiente”, 

onde alguns estudantes tentavam jogar os resíduos no lixo enquanto outros bagunçavam 

ainda mais, essa dinâmica tem como objetivo a reflexão de que cada participante é 
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importante na limpeza, ele pode atuar individualmente em sua casa e estará contribuindo 

com o coletivo.  Tempo estimado de dinâmica: 10 minutos. 

Encerrado esse momento, é dado início a leitura do regulamento para participação 

do concurso Arquiteto do Futuro, bem como a assinatura deste e do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido de participação voluntária no projeto. Estima-se que 

a duração total do encontro seja de duas horas/aula. 

Materiais e Instrumentos Oficina I 

Data show para exibição de vídeo; 33 impressões da escala de crenças ambientais 

e produção de resíduo (ANEXO I e II), 33 impressões do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (ANEXO III), canetas, 2 baldes, barbante e embalagens recicláveis 

(garrafas pets, caixa de papelão, etc).  

OFICINA II 

O tema da segunda oficina foi intitulado ‘’ Altruísmo e Ambientes Positivos’’ 

Objetivos Oficina II 

Expor aos estudantes os fatores socioambientais relevantes para o comportamento 

ecológico. 

Exibir formas de projeto que induzam os habitantes à terem comportamentos 

ecológicos. 

Impactar os estudantes em relação a produção de resíduos e a automatização do 

cotidiano. 

Conteúdo Programático Oficina II 

Percepção ambiental; Sustentabilidade no meio Urbano; A escada da 

sustentabilidade; Visão tradicional de Ambientes Positivos; Visão ecológica de 

Ambientes Positivos; Consumismo; Balanço ecológico; Conservação do tecido social; 

Condutas conservacionistas; Qualidade Ambiental; Restauração psicológica; A 

influência do entorno em condutas pró-ambientais. 

Descrição do Conteúdo Oficina II 
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O segundo encontro expos aos estudantes os fatores socioambientais relevantes 

para o comportamento ecológico. Exibir formas de projeto que induzam os habitantes à 

terem comportamentos ecológicos. Impactar os estudantes em relação a produção de 

resíduos e a automatização do cotidiano.  

Atitudes relacionadas a recursos hídricos e reciclagem de resíduos corroboram o 

comportamento ecológico, e pode caracteriza-se pela relação homem ambiente que 

ultrapassa a fronteira pessoal, na qual os indivíduos assumem responsabilidades sociais 

e compromisso socioambiental (PATO, 2005). Segundo a mesma, comportamentos 

ecológicos contribuirão para a conservação da natureza, uma vez que reduzem impactos 

negativos e a protegem das agressões. Dessa forma, a autora conceitua comportamento 

ecológico como ações conscientes e intencionais ou não a favor do meio ambiente, que 

são aprendidas ou internalizadas e tornam-se parte do cotidiano das pessoas.  

Com uma abordagem diferenciada, Obata (2013) destaca que “o construto da 

conduta pró-ambiental é conceituado como um conjunto de ações deliberadas que 

respondem a requerimentos sociais e disposições individuais e que resultam na proteção 

do meio transcende a situação presente e antecipa e planeja o resultado efetivo esperado” 

(OBATA, 2013). 

O altruísmo na arquitetura urbana decorre de uma relação recíproca e que 

correlaciona condutas sustentáveis, conservação ambiental e bem estar humano.  

Pesquisadores da área ambiental como Corral (2014) contestam a visão tradicional 

de bem estar psicológico, que se concentra em fatores como o suporte material para 

suprir necessidades básicas à sobrevivência e o suporte social desempenhado 

principalmente pela família, deixando de lado quesitos importantes sobre 

sustentabilidade como bem estar psicológico, descarte de resíduos sólidos, conservação 

de energia, etc; essa visão torna-se insustentável diante da grande diversidade social e 

capitalista da sociedade, onde a família tradicional não se insere.  

O bem estar psicológico, segundo uma visão ecológica, pressupõem pessoas que 

experimentam um ambiente positivo e condutas pró sociais e pró ambientais,  levando-

as à uma conduta conservacionista capaz de gerar restauração psicológica (CORRAL, 

2014). 
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Essa visão ecológica é definida para suprir as necessidades atuais dos processos 

de produção e habitação sem denegrir o patrimônio das gerações futuras, para tal, é 

imprescindível que a classe humana adote as diretrizes da Agenda 21 no dia-a-dia e faça 

dela um hábito saudável para um futuro melhor. Assim, a geração atual é desafiada a 

adotar estilos de vida que prezem pela manutenção dos recursos ambientais em função, 

também, do bem-estar das próximas gerações. Desta forma, a ecoeficiência demanda 

uma relação humano-ambiental em função das suas políticas urbanas e a percepção do 

ser com o meio arquitetural (HOFFMANN, 2015). 

Segundo Silva (2014), o desenvolvimento técnico-científico e a maneira como 

esse conhecimento foi aplicado ao processo produtivo são fatores determinantes das 

profundas transformações impostas ao ambiente e às sociedades contemporâneas. 

Dialeticamente, essas transformações impulsionaram a sociedade a um patamar de 

conquistas e desenvolvimento técnico-econômico nunca antes experimentado, mas, ao 

mesmo tempo, mergulhou-a em uma atmosfera que abriga uma série de riscos de caráter 

socioambiental (ROMERO, 2014).  

Essas mudanças, presentes e disseminadas no dia a dia da sociedade, ocorrem de 

forma constante, infiltrando-se de modo praticamente silencioso, imperceptível e não 

previsível através da paisagem, esta que, também é competência do Arquiteto de cidades 

e está cada vez mais intrínseca aos olhos do cidadão. Rapidamente são incorporadas no 

cotidiano dos habitantes e ao mesmo tempo, provocam na sociedade, tanto no presente 

como no futuro, uma gama de inseguranças, angústias e incertezas sobre o futuro do 

meio ambiente (ROMERO, 2014). 

A contaminação ambiental e os agravos à saúde decorrentes da má gestão dos 

resíduos sólidos, inclusive aqueles do pós-consumo, têm sido computados como 

externalidades do sistema produtivo industrial, inépcia dos profissionais que foram 

designados para solucionar problemas de resignação de refugo.  

A passo de que o Arquiteto e Urbanista é capaz de induzir comportamentos 

ecológicos no meio urbano através de estratégias simples inquiridas em sua graduação, 

como dispor lixeiras separatórias pela cidade por exemplo, o mesmo fica de mãos atadas 

quando se trata dos causadores da contaminação ambiental.  



112 

  

Os principais causadores dessa contaminação são considerados externalidades, ou 

seja, quem paga por esses danos são terceiros de forma involuntária e desigual. Nesse 

contexto as empresas como estratégia exteriorizam os custos para a sociedade, 

poupando o maior causador (MARQUES, 2015). 

Infelizmente a velocidade de consumo e produção de resíduos não acompanha a 

velocidade de políticas públicas para o setor de infraestrutura de coleta e 

encaminhamento para a recuperação ou tratamento desses resíduos. Além disso, 

segundo Pato (2005), as pesquisas teóricas e empíricas sobre a temática ambiental e 

participação ativa de grupos ambientalistas e da sociedade civil em campanhas de 

conscientização da população e de proteção ao meio ambiente não têm levado à 

mudança significativa de comportamento da população em geral em favor do meio 

ambiente. 

Essa incongruência percebida entre o despertar da consciência ambiental, o 

acúmulo de conhecimentos e de informações específicos e técnicos, e a manifestação de 

comportamentos que degradam o meio ambiente pode estar relacionada à existência de 

valores e de crenças distintos que estariam na base desses comportamentos, 

influenciando-os primariamente através do que está ao seu redor: a paisagem, pensada 

e planteada por profissionais da área urbana (ANDRADE, 2014). 

Metodologia Oficina II 

Primeiro foi exposto uma apresentação em data show relacionada ao tema da 

oficina e ao conteúdo programático elaborado (30 minutos), em seguida, exibido em 

data show um trecho (20 minutos) do segundo episódio da série Black Mirror (1º 

temporada). Feito isso, um jogo de pegada ecológica adaptado foi concluído para que 

os estudantes descubrissem a quantidade de acres em m² que são necessários para suprir 

suas necessidades de produção (20 minutos). Em seguida, acontece um debate sobre o 

tema (20 minutos), finalizando com uma música para descontração dos alunos e alívio 

da angústia causada pelo trecho de Black Mirror. Por último, o recolhimento do Projeto 

no formato A3 do concurso ‘’Arquiteto do Futuro’’. 

Materiais e Instrumentos Oficina II 
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Data show para exibição de vídeo e realização de abordagem ao tema da oficina; 

canetas; tabuleiro com as perguntas da Pegada Ecológica. 

OFICINA III 

O tema da terceira oficina foi intitulado ‘’ Cidadania e Ética Profissional’’ 

Objetivos Oficina III 

Informar os estudantes de seus deveres e obrigações como futuros profissionais 

em relação ao meio ambiente. 

Conscientizar os estudantes de que o Arquiteto e Urbanista é o profissional 

responsável pela projeção do espaço em todos os seus desdobramentos de cunho social, 

econômico e ambiental. 

Conteúdo Programático Oficina III 

Papel do Arquiteto na contemporaneidade; O desafio da prática sustentável; 

Cidade X Habitantes; Inversão de valores; Quebra de paradigmas no meio urbano; 

Resolução n°51 do CAU/BR; Juramento do Arquiteto e Urbanista; Valores da profissão. 

Descrição do Conteúdo Oficina III 

A proposta que aborda ética e cidadania na última oficina pretende aproximar a 

realidade ambiental das pessoas, conseguir que elas passem a perceber o ambiente como 

algo próximo e importante em suas vidas; verificar ainda, que cada um tem um 

importante papel a cumprir na preservação e transformação do ambiente em que vivem. 

Abordará ainda, a Instituição de Ensino Superior, que é muito mais do que um 

local criado para divulgar a cultura universal, produzir ciência e formar profissionais. A 

Universidade é, hoje, um instrumento para a transformação da sociedade. Ao garantir o 

pluralismo ideológico e a liberdade de pensamento, ela cumpre o papel de crítica às 

instituições e aos sistemas políticos, principalmente nos países subdesenvolvidos, onde 

as modificações de cunho social são urgentes (ARAÚJO, 2013).  

No curso de Arquitetura e Urbanismo, o ensino tem foco disciplinar, é baseado no 

ensino pragmático, o qual baseia-se em teorias, fundamentos e transmissão de 
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informações. No caso da principal disciplina, a disciplina de projeto, teríamos as regras 

de composição de projeto, que tem relação direta com matérias técnicas e com tipologias 

específicas as quais foram norteadas pelo exercício profissional, e não pelo 

Desenvolvimento Sustentável na Arquitetura, utilizando-se de modelos arquitetônicos 

já existentes (SOUZA, 2013). 

A Educação Ambiental no ensino de Arquitetura pode estar inserida no Projeto 

Político Pedagógico dos cursos, não sendo apenas uma disciplina, mas sim uma forma 

de proporcionar espaços de discussões e atividades práticas, de forma efetiva e 

interdisciplinar, não se restringindo apenas em teoria, mas em forma de conhecimento 

real que gere resultados (SILVA, 2014). 

Entretanto, o almejo da constituição teórica da Educação Ambiental sob uma visão 

racional ambiental se pauta na necessidade de se aprofundar nas opiniões sobre 

educação num sentido mais amplo, de forma a se apropriar de uma formação integral 

do indivíduo, levando em consideração que este se trata de um ser integral. Desta forma, 

a Educação Ambiental deve contemplar questões históricas desse indivíduo e a relação 

que ele estabelece com o meio em que vive (SILVA, 2014). 

Metodologia Oficina III 

De imediato será apresentado em data show conteúdo falado sobre o tema da 

oficina e o conteúdo programático elaborado (30 minutos). Em seguida, a dinâmica ‘’ 

chefe mandou’’ onde pedia para os alunos emitirem tanto comportamentos positivos 

como negativos (25 minutos). Posteriormente, aconteceu um debate sobre o tema e o 

entendimento da oficina (20 minutos). Feito isso, o último questionário foi aplicado, a 

escala sobre crenças ambientais, disponibilizando 15 minutos para responderem.  

Os alunos trouxeram para a final do concurso, o mobiliário sustentável executado. 

Todos os candidatos receberam um certificado de horas pela participação nas oficinas e 

no concurso e o 1° lugar foi premiado com certificado de ‘’Arquiteto do Futuro’’ 

Todos os encontros tiveram dinâmicas de grupo e atividades teóricas sobre 

conscientização e reutilização de resíduos na construção civil. 

Os jurados do concurso foram alunos e professores do PPGTL, ou interinos que 

estejam em consonância com as Tecnologias Limpas. 
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Coube ao estudante de Arquitetura e Urbanismo candidato do concurso, a 

elaboração e execução do projeto proposto, em folha tamanho A3, onde conteve os 

croquis de criação, cortes, elevações e memorial descritivo do mobiliário, 

desenvolvendo e praticando suas habilidades e ampliando seu conhecimento sobre 

sustentabilidade.  

No decorrer das oficinas, com base nas observações realizadas, foi analisado a 

presença de fatores socioambientais que contribuem para o desenvolvimento do 

comportamento ecológico. Ao final, foi aplicado um questionário pós-intervenção 

(Apêndice B), para analisar o impacto da intervenção sobre o comportamento ecológico 

e a percepção dos resíduos. 

Após a coleta de dados e a aplicação das técnicas da pesquisa, estes foram 

submetidos à análise e discussão. O procedimento utilizado foi a análise de conteúdo, 

que permite ao pesquisador ir além da compreensão simples da realidade e busca uma 

investigação mais profunda das comunicações (Bardin, 1977). 

Depois de recolher todas as escalas, ocorre a avaliação e premiação do concurso 

‘’ Arquiteto do Futuro’’, onde a banca de juízes contou com os profissionais: Um 

Psicólogo, um Arquiteto, um Engenheiro Ambiental e dois Biólogos; Os quesitos a 

serem levados em consideração pelos jurados foram: Estética, funcionalidade, 

ergonomia e sustentabilidade. Após o término do concurso ocorre uma confraternização 

entre os estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


