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A percepção da paisagem no
campus da PUCRS
The environmental perception in the
landscape of PUCRS
Chalissa Beatriz Wachholz.
Resumo
Em português ou galego. Este trabalho compreende o Campus Universitário como um
espaço complexo, plural e dinâmico de inter-relação entre o conhecimento, os sujeitos que
por ele transitam e os elementos naturais que o compõem e elege o campus da Pontifícia

políticas de ambientalização pela administração superior da instituição, é percebido
pelos seus usuários como uma paisagem que inclui elementos naturais e busca nortearse pelos objetivos da sustentabilidade ambiental. Foi também um objetivo deste estudo
discutir, a partir das contribuições da educação ambiental e da psicologia ambiental,
estratégias que poderiam ser sugeridas para o fortalecimento das relações pessoaambiente neste campus universitário. A metodologia utilizada nesta pesquisa consistiu

despertar outro olhar sobre o campus e evidenciar as boas práticas ambientais desta
universidade. A partir desta intervenção, concluímos que aproximar os estudantes dos
elementos socioambientais do campus fez com que estes se apropriassem mais desta
paisagem, sentindo-se parte dela, despertando para a sustentabilidade.
Abstract
This work includes the university campus as a space complex, plural and dynamic
interrelationship between knowledge, subjects who pass by it and the natural elements

been the subject of greening policies by senior management of the institution, is noticed
by its users as a landscape that includes natural elements and search guided by the goals
the contributions of environmental education and environmental psychology, strategies
that could be suggested for the strengthening of person-environment relationships
in this campus. The methodology used in this research consisted of a literature review
undergraduates and graduate students seeking awakening another look at the campus
and demonstrate good environmental practice of this university From this action, we
conclude that approaching students from the campus environmental elements caused
them to appropriate more of this landscape, feeling part of it, waking up to sustainability.
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Introdução

ativo na mudança de seu ambiente. Para
isso, é indispensável uma compreensão
acurada da realidade em que se insere”
de mestrado da autora, o qual tentou
compreender como os usuários do
este cenário, seus aspectos naturais
-

acadêmicas, como parte do proces-

-

pesquisa consistiu em três principais

-

rido, bem como uma pesquisa acerca
pa inicial, o segundo passo foi a ela-

-

-

“uma educação de qualidade capacita o
indivíduo a se mover da situação de viver
restritamente seu cotidiano, para tornar-se
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que abrigam estudantes, pesquisado-

foram analisados separadamente, contri-

-

de três turmas de duas disciplinas, sendo

pouco dos participantes e seus comportamentos ambientais dentro do ambiente

-

-

-

-

O Campus
Da mesma forma que um questionário
mesma, cujo encerramento foi feito eme possui um campus urbano com mais de

dos alunos durante o percurso, o interes-

Fotografía 2. Faculdade de Educação
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A infra-estrutura completa permite atender
-

fenomenológica, busca romper com a dicotomia essência e existência, mostrando
como os sentidos do mundo encontram-

tutos, oito órgãos suplementares e uma
-

coisa e nela não se pode separar o sujeito

Construímos a percepção com o percebido.
E, como o próprio percebido só é eviden-

Movimento e Percepção

temente acessível através da percepção,
nem outro. Estamos presos ao mundo e não
chegamos a nos destacar dele para passar

-

semos, veríamos que a qualidade nunca é
experimentada imediatamente e que toda
-

estão em suas Faculdades, sempre pelo

forma, ele tem consciência de seu corpo
Nossas respostas ao meio ambiente são,
contudo, determinadas não tanto pelo
nosso sistema biológico, mas, antes, por

-

nossa experiência passada, nossas ex-

isolado, mas uma base onde os atos como
e exterior - estão sempre interligados no
outros, se sustentam e interligam-se como
, que criti-
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Corpo e consciência não são causalidades
diferentes, mas uma unidade representada
pela dinâmica da experiência do corpo em
movimento. O corpo assim compreendido
revela o sujeito que percebe assim como

existência é o fenômeno originário do qual
Tim

-

to corporal de um praticante é, ao mesmo
tempo, “um movimento de atenção; porque ele olha, ouve e sente, mesmo quan-

do trabalha”.

aproxima sua teoria da

-

manecer nesta paisagem, nos sons do

-

participantes, um campus que eles ainda

os corpos sentem e dão sentido ao mundo
corporal nos instiga a compreender como
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-

-

diam comentar sobre sua experiência e do
-

crito por um professor de biologia da Uni-

Análise dos questionários
-

-

jardins do campus, mas também os projetos de energia solar e eólica, o labora-

indicando a frequência com que eles re-

-

Universidade
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“Caminho pelo
campus sempre que venho à Universidade, procurando rotas diferentes para chegar ao local desejado

nho, a ornamentação dos jardins do campus

conforme mostrado abaixo, onde um pede destino, ou seja, sua Unidade Acadê-

quem não é de uma área como ciências
questão, onde muitas espécies são recovenho à Universidade, procurando rotas diferentes para chegar ao local desejado

Costumo observar, enquanto caminho, a ornamentação dos jardins do campus
com a primeira, pois mostra, conforme o
-

que vejo pelo campus

A quarta questão, “Costumo relaxar nas
horas vagas entre as atividades, nos espaços verdes da Universidade
-
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momento de descanso, de pausa no momum de acontecer entre alunos e funcio-

já que poucos usuários do campus sabem
-

quanto a pegar as frutas com medo de al-

entre as atividades, nos espaços verdes da
Universidade

-

ga, ameixa amarela, jabuticaba, jambolão,
-

goiaba, laranja, romã, bergamota, limão,

usuários pouco usufruem o campus para
deleite, mantendo os jardins como algo
apenas estético e não como locais para

árvores do campus

Saindo um pouco dos aspectos naturais,
dose das sombras das árvores

-

-

-
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outras lixeiras, no entanto, este montante
o transbordo do Departamento Municipal

(prédios) e sua arquitetura

-

mais ao comportamento ambiental dos
-

zando as lixeiras disponíveis pelo campus

-

-

-

usuários que lembram de pedir um reci-

fato é que algumas lixeiras possuem em
seu interior um saco da mesma cor do rerespostas muito pouco e pouco seja maior
-
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pessoas nos cuidados necessários para
-

-

cartáveis nos bares do campus que frequento

sitário, lembrando de solicitar que o reci-

alguém seja de fato tocado com a expe-

-

-

não esteja inserido num contexto ambien-

te, pois dará exemplos de boas condutas
para algum familiar, que seguirá o exemplo
assim por diante, seguindo como multi-

Desligo as luzes e/

plicadores de condutas ecológicas nesta

ou ventiladores quando sou o(a) último(a)
aluno(a) a sair da sala

-

dentemente, uma porcentagem muito
-

momento em sala de aula, conforme nos

necessários para a conservação dos espaços
da Universidade

-

quando sou o(a) último(a) aluno(a) a sair da sala
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A transformação na percepção
tórios de informática de suas Unidades
-

-

-

quena discussão sobre comportamentos
-

as questões deste questionário são rela-

-

do alguma possibilidade do usuário optar

dade, o que resultou numa leitura muito

seja em raras ocasiões, é porque o laboratório de sua unidade acadêmica possibilita
esse tipo de impressão e, com isso, não

[...] Acredito que a proposta de pesquisa de
mestrado “Viva esse Campus” foi muito feliz
ao propor e conduzir essa trilha ecológica

por parte do laboratório ou uma atitude

mentais dos “trackers” com o intuito de estimular novas “lentes” que irão, certamente, alavancar novos processos de ensinar e
aprender.É importante salientar que saímos
dessa singela experiência com uma série
de novos conhecimentos e visões que foram compartilhados pelos organizadores da
pesquisa, e, ao mesmo tempo, convictos de
que pudemos contribuir com a transforma-

ratórios de informática, utilizo os dois lados
da folha

ção das “lentes” dos próprios pesquisadores. Ou seja, vivenciamos aí uma mais uma
prova da indissociabilidade entre os movimentos de pesquisa e de ensino. (E.Z)
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Após realizar a trilha, quando volto ao cam-

rentes tipos de energias, portanto, gosta-

pus eu presto mais atenção aos itens e lo-

mos e vamos buscar mais informações para

cais apresentados naquela ocasião. Fiquei
realmente impressionado com a organiza-

alunos vivenciam alguma experiência dife-

ção dos ambientes, saber que os jardins no

renciada e aplicada ao cotidiano a aprendi-

estilo francês e inglês, que até então não

zagem acontece naturalmente. (J.N; L.V)

faziam sentido para mim, foram pensados

Desde criança frequento o campus e já sou

e recebem manutenção com periodicidade.

formada em psicologia, frequentando todos

Assim como entender que as arvores fru-

os dias durante quatro anos, e acredito que

tíferas possuem um papel na dia a dia do

essa trilha, essa apresentação com este

campus. Sobre esse último item ainda, eu

olhar, desde o início deveria ser feito. Sem-

não tinha ideia que existiam tantas árvores

pre admirei a paisagem da PUC, mas a partir

frutíferas no campus, além disso, elas são

de hoje vou olhar com outro “olhar”. (J.K)

de acesso público, qualquer um pode co-

Adorei o passeio. Há tanta coisa no caminho

lher. Pretendo usufruir desta fonte até então

que percorremos quase que todos que diariamente e que não vemos... ou por pressa,
ou por pensamentos longínquos, ou por não
-

-

mos espaços tão bem preparados, cuidaoportunidade de participar de uma atividade
como esta. Obrigada! (P.S)

no caso da coleta de lixo ou das energias

A trilha foi uma excelente oportunidade para
conhecer o espaço verde que temos à nossa disposição, além de fazer com que a gente se atente e preste mais atenção ao meio
ambiente. (A.W)
Adorei o passeio, mas gostaria que este momento fosse aplicado no primeiro semestre,
para aqueles alunos novos conhecer aonde

mos que a pesquisa é fundamental para

permanecem durante anos. (J.A)
A proposta da atividade foi bastante interessante, as informações passadas pela
responsável tiveram grande importância
para uma nova forma de ver os percursos
realizados aqui no campus, pena que esta
proposta aconteceu somente no nosso último semestre de aula. (T.G)

Não sabíamos que a Faculdade de Engenharia tem pesquisas envolvendo os dife-
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pantes um momento diferente de aprender
-

seu impacto ambiental na sociedade, atra-

Conclusões
de sobre os participantes, a maioria deles
tempo extra para isso e ainda compreen-

-

res em um mesmo momento, já que os
e o sentimento de pertencimento a este
foram uma grande descoberta durante a

dades acadêmicas e o retorno dos partici-

que os passos dados sejam primários em
-

debate sobre sustentabilidade nos dias
atuais e sobre pequenas atitudes muito re-
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alunos, funcionários e professores, para
-

maciones al estudio de la conducta susten-

-

ário no e com o campus, proporcionando,
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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