
SOBRE 

ARQUITETURA E URBANISMO 
Temáticas Culturais 

 

arqalinecristinnicardozo@yahoo.com 

                                                                 Fortaleza, 20 de Janeiro, 2022 
 

 

Bacharela em Arquitetura e Urbanismo; UFC (Universidade Federal do Ceará) * 
 

Pós-Graduação, PED (Pós de Especialização de Docentes); Curso de Educação 
Ambiental e Cidadania; ESPG, DF (Escola Superior de Planejamento e Gestão, Distrito 

Federal). Não concluído * 
 

1 
 

 

 

 

Por Arq. Urb. Aline Cristinni  

Cardozo *         Opinião     

A Educação 

Ambiental e à 

Sociedade 

A sustentabilidade é um 

conceito, que hoje, é uma verdadeira 

necessidade, a inclusão de suas 

diretrizes relacionando-as com 

outras temáticas, em todas as áreas. 

Este conceito foi desenvolvido com o 

objetivo de incluir nas mais variadas 

temáticas de estudos, questões 

econômicas, sociais e ambientais. 

 

Sabemos que todas as atividades 

profissionais praticadas por 

profissionais de nível superior ou 

sem titulação acadêmica vão gerar 

emprego, seja nas iniciativas pública 

ou privada, e com isso, vão gerar 

também impacto na economia, pois 

todas as atividades profissionais são 

remuneradas, salvo as exceções das 

voluntárias.  

 

Em vista disso, percebemos que, 

estudos de Desenvolvimento 

Sustentável, diferem-se dos demais 

estudos de questões econômicas,  
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sociais ou ambientais, já estudadas 

anteriormente, separadamente, 

relacionadas a outras questões, pelo 

fato do tema Sustentabilidade ter a 

necessária contribuição de estudos 

nos três pilares, o econômico, o 

social e o ambiental, relacionados a 

alguma outra temática de estudo. O 

que nos fazer entender que, se todas 

as atividades praticadas em todas as 

áreas profissionais, movimentam 

questões sociais e econômicas,  a 

grande contribuição de estudo da 

temática da Sustentabilidade é a 

necessária contribuição do estudo 

ambiental, relacionado a outros 

temas de estudos, em quaisquer 

assuntos estudados nas mais  

 

 

diversas áreas de atuação 

profissional. 

 

Tendo consciência que para os 

estudos sociais, econômicos e 

ambientais, tratarem-se de estudos 

de Desenvolvimento Sustentável, é 

necessário estudar os três temas os 

relacionando a um outro tema, e, 

sabendo que, esta temática, da 

Sustentabilidade, é um conceito 

relativamente recente, que surgiu a 

pouco mais de cinquenta anos, 

percebemos que para que 

estudiosos, pesquisadores usem 

essa linha de pesquisa que aborda 

essas temáticas em um só estudo, é 

necessário que aja uma mudança 

cultural, para incluir o estudo de 

questões ambientais, nos estudos 

cotidianos das mais variadas áreas 

profissionais, para fazer com que 

estudos de Sustentabilidade tornem-

se um hábito, já que, pretende-se 

inclui-lo em estudos das mais 

diversas temáticas. 
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Pensando nisso, é necessária hoje 

uma grande Educação Ambiental 

sobre o Meio Ambiente, envolvendo 

os mais variados grupos sociais 

mundialmente, a fim de envolver a 

maior parcela da população possível 

em estudo, pesquisa e atividades 

que discutam e analisem a 

problemática ambiental, a 

degradação ambiental ocasionada 

pela movimentação das atividades 

da sociedade, em sua vida 

doméstica, pessoal e profissional. 

Sabendo do caos ambiental, que o 

consumo de produtos e utensílios 

domésticos e demais artefatos 

produzidos pela indústria podem  

 

 

causar no Meio Ambiente, além da 

extração dos recursos naturais como 

fonte de matéria-prima para a 

fabricação desses produtos pelo 

segmento industrial que também 

podem causar dano ambiental, se 

feito sem controle, bem como a 

emissão de gases poluentes para à 

atmosfera no ato da fabricação de 

produtos, do manejo de efluentes 

para os cursos de águas naturais, 

com resíduos tóxicos e nocivos para 

espécies vegetais e animais, o que 

ocasiona desequilíbrio ecológico nos 

ecossistemas, e com isso várias 

possibilidades de catástrofes 

ambientais, que vão impactar 

diretamente no espaço urbanizado 

de Cidades e nos demais territórios 

de Cidades do Campo. 

 

Pensando sobre como fazer essa 

Educação Ambiental, pensamos em 

conceitos básicos, com cunho 

ecológico,  introduzindo temas de 

disciplinas como a Geografia, a 

Biologia e a Química,  
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principalmente, entre outras 

especialidades e temas que se 

fazem necessários para um bom 

entendimento e compreensão dos 

temas abordados em questões que 

envolvem estudos de impacto 

ambiental e sustentáveis. 

 

Visando promover uma Educação 

Ambiental, utilizando para isso de 

uma boa revisão de conteúdo de 

temáticas básicas e fundamentação 

teórica e conceitual dos principais 

temas ambientais e de sua 

problemática, propostos para 

estudos de Sustentabilidade, a fim 

de proporcionar subsídios,  

 

 

referencias, embasamento teórico 

sobre esses temas, como o descarte 

final de resíduo sólido, de efluentes 

líquidos e gasosos para a atmosfera 

e cursos de águas naturais, Boom 

industrial, Crescimento populacional, 

Caos Urbano, Aquecimento Global, 

Catástrofes Ambientais, Poluição, 

Degelo das Calotas Polares, Falta de 

Água Potável em determinadas 

localidades, é de fundamental 

importância a movimentação da 

maior parcela da Sociedade 

possível, para alcançarmos 

resultados mais abrangentes a nível 

mundial, já que a problemática é a 

nível global.  

 

Para um maior envolvimento da 

Sociedade sobre temáticas 

ambientais e sustentáveis, é válido 

fazer uma  Campanha, vamos dizer 

assim, de Educação Ambiental que 

tenha por objetivo, conceber, 

proporcionar uma compreensão 

geral das temáticas necessárias ao 

entendimento dos principais temas  
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abordados, transmitindo 

conhecimentos Educativos da Área 

Ambiental, visando sempre o bem-

estar social e a melhoria da 

qualidade de vida.  

 

Podemos citar como Temas 

Geradores de Discussões, 

abordando assuntos e conceitos 

básicos sobre Meio Ambiente, para 

se fazer essa grande Campanha de 

Educação Ambiental, a fim de se 

fazer estudos de Desenvolvimento 

Sustentável: Ecossistemas 

Brasileiros, Ciclo Hidrológico da 

Água,  Chuvas Ácidas, Teorias 

Climáticas e Aquecimento Global,  

 

 

Pragmatismo da Degradação 

Ambiental, Ações Ambientais 

Potencialmente Positivas para 

questões Sustentáveis, À Cultura do 

Desperdício, Impactos da Pós-

Modernidade, Responsabilidade 

Social, Consciência Ambiental e do 

Consumidor, O Papel da Escola e à 

Educação Ambiental, Novos 

Paradigmas Ambientais, A 

Interdisciplinaridade na Educação 

Ambiental, Métodos e Atividades em 

Educação Ambiental. Exemplos de 

Caos Urbano devido às  Catátrofes 

Ambientais, como: 

Transbordamentos de cursos de 

águas naturais, gerando Regiões 

Alagadas, Transbordamento de 

Sumidouros  nas Ruas, 

Desabamento de Morros e Estradas, 

Acidentes de Veículos Automotores 

nas Vias e Estradas, devido a 

formação de crateras nas pistas, 

Problemas nas Redes de 

Infraestruturas Elétricas e 

Hidrossanitárias das Cidades, 

Blackouts e Danos a equipamentos 

eletroeletrônicos. Ainda, sobre Leis  
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Ambientais e Órgãos Públicos e 

Privados de Gestão Ambiental.   

 

Discutir sobre temáticas ambientais 

e suas principais formas de 

degradação ambiental e 

problemáticas, fazem com que cada 

vez mais nós nos comprometamos 

em práticas e ações em prol desta 

grande causa ambiental,  que, nos 

dias atuais é uma verdadeira 

necessidade, visando o bem social e 

a preservação dos recursos naturais, 

essenciais à vida. 

 

 

 

Percebemos que, os temas básicos 

são os mesmos para se fazer uma 

educação ambiental em todas as 

áreas de atuação profissional, 

devendo ser feitas relações entre as 

temáticas básicas ambientais e 

demais temas das diversas áreas 

profissionais que se pretendem fazer 

estudos de Desenvolvimento 

Sustentável. 

 

Salientamos, especificamente, 

comentando sobre à Grande Área da 

Construção Civil, que, a degradação 

ambiental e a sua relação com 

problemas urbanos não afetam 

apenas os profissionais da 

Construção Civil, todos estamos 

sujeitos a enfrentarmos caos urbano, 

como acidentes automotores, 

alagamentos nas pistas, problemas 

técnicos em equipamentos 

eletroeletrônicos de uso doméstico, 

industrial ou urbano, devido a 

problemas nas Redes de 

Infraestruturas, etc. Então, façamos 

todos uma grande Campanha de 

conscientização ambiental. 


