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• O trabalho apresenta os resultados do Projeto de Pesquisa intitulado O Planejamento 

Urbano e a Sustentabilidade como Caminhos para a Educação e a Cidadania em 
Passo Fundo/RS, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 
Grande do Sul e pela Universidade de Passo Fundo.   

 

INTRODUÇÃO: a socialização do conhecimento 

  
• Constata-se que no Brasil, apesar das conquistas científicas e tecnológicas já 

alcançadas, as mesmas não têm se revertido na socialização do conhecimento 

  
•  Tem-se então, o panorama de que os conhecimentos técnicos desenvolvidos pela 

comunidade científica não estão beneficiando boa parte da comunidade, sendo que 
esta ignorância, ao mesmo tempo, impede mais avanços em relação ao próprio 
desenvolvimento científico.  
 

  
• A proposta aborda a pesquisa em urbanismo e sustentabilidade como caminhos para 

educação e cidadania articulando universidade e escolas de educação básica. 

• Envolveu alunos e professores das escolas do ensino básico ao abordar, definir e 
trabalhar conceitos de urbanismo, plano diretor, índices urbanísticos e sustentabilidade 
urbana para analisar o planejamento municipal e a conformação da paisagem da 
cidade. 

• Os seis alunos e dois professores das escolas do ensino básico receberam bolsas mensais  
de auxílio financeiro; a Universidade de Passo Fundo e as escolas receberam 
equipamentos de informática, fotografia e projeção, além de custeio de visitas técnicas 
e percurso urbano.  



  
• Intenção de garantir que o progresso científico conquistado seja dirigido para a efetiva 

resolução dos problemas que afetam a humanidade, envolvendo todos os segmentos 
da população. 

JUSTIFICATIVA: um novo contrato entre ciência e sociedade 

  
•  Necessidade de se tratar a educação brasileira como um todo, de forma sistêmica e 

não seccionada entre os níveis de ensino. 

  
• Programas de integração sejam organizados por equipes multidisciplinares 

  
• Neste processo, que as escolas devam desenvolver atividades articuladas com a 

realidade dos alunos com vistas à valorização da cultura local e ao exercício da 
cidadania. 



BAIRRO JOSÉ ALEXANDRE ZÁCCHIA E BAIRRO JARDIM AMÉRICA  – PASSO FUNDO, RS.  
  

• 1 Bairro José Alexandre Zacchia (zona norte) e 
Escola de Ensino Fundamental Guaracy Barroso 
Marinho 
 
 

• 2 Bairro Jardim América (zona sudoeste) e Escola 
de Ensino Fundamental Jardim América 

 
•  3 Centro urbano da cidade de Passo Fundo: 

Infraestruturas e facilidades (distante 7 km) 

1 

2 

3 

1 2 



OBJETIVOS  

  
• Estabelecer pesquisa e trabalho integrado entre a UPF e as escolas de ensino 

fundamental Guaracy Barroso Marinho e Jardim América, para abordar questões 
relativas à cidade, ao planejamento urbano, a sustentabilidade e a cidadania; 
 

• Apresentar e analisar o planejamento da organização do território que o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Integrado de Passo Fundo (2006) propõe para o município e em 
especial, as diretrizes urbanísticas para as áreas a serem pesquisadas (os bairros 
periféricos onde se encontram as escola). 
 

• Verificar se as diretrizes de planejamento identificadas para as áreas de estudo 
apresentam aspectos de sustentabilidade urbana. 
 



METODOLOGIA DESENVOLVIDA  

  
• PRIMEIRA ETAPA: em gabinete na universidade e nas escolas,  

 
a) Seminários de apresentação de temas referentes ao planejamento urbano; 

 
b) Integração entre alunos do 9º ano das escolas e acadêmicos do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo /UPF;  
 

c) Desenvolvimento de oficinas sobre mapeamento do município e da cidade de Passo 
Fundo, identificando as diretrizes que norteiam o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado; 
 

d) Localização da escola e dos elementos urbanos referenciais da cidade, inserindo 
questões de sustentabilidade e cidadania. 

 
 
 
 



METODOLOGIA DESENVOLVIDA 

  
• SEGUNDA ETAPA: Reconhecimento e documentação de diagnóstico dos bairros  

 
a) Paisagem urbana do bairro, com base em Lynch (1960, p.12); 

 
b) Formas de parcelamento e do uso do solo urbano;  

 
c) Disponibilidade de equipamentos comunitários e de serviços; 

 
d) Modais de mobilidade urbana; 

 
e) Infraestrutura urbana de saneamento. 

 
 
 

 
 
 
 
 



RESULTADOS A PARTIR DO DIAGNÓSTICO FEITO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS 
  

• No bairro: A análise do bairro foi um trabalho baseado nos elementos de estruturação 
urbana de Kevin Lynch. Foi realizado um percurso urbano da residência dos alunos até à 
escola, com a identificação dos elementos marcantes e simbólicos existentes no 
percurso no bairro e também se os mesmos estavam relacionados com outros espaços 
da cidade; 
 

• . Foi feita a identificação e localização destes elementos urbanos nos mapas locais e no 
mapa do município. No bairro, os alunos se detiveram na identificação do lote onde se 
encontra a residência de cada um, analisando as áreas permeáveis e as áreas 
construídas. Para tanto, novas metodologias foram propostas, com respostas gráficas 
através de desenhos e colagens. 
 

• No lote: No lote da residência de cada aluno foi analisada a implantação da unidade 
habitacional, verificando a existência de áreas permeáveis ou não. Trabalhou-se a 
importância das áreas permeáveis no lote, no bairro e na área urbana.  
 

• Foi trabalhado também, em relação à implantação da residência no lote, formas de 
expressão gráfica da cobertura e desenvolvimento de cálculos, para verificar a área 
construída impermeável, a proporção desta área, e a relação entre uma área e outra, 
somando conceitos e expressões numéricas ao trabalho. Grande interesse dos alunos e 
realização pessoal, na compreensão do desafio. 

 



RESULTADOS BASEADOS NA PROPOSTA URBANA ELABORADA PELOS ALUNOS  
  

• Após os estudos sobre os temas relacionados a inserção urbana, e levando em 
consideração o diagnóstico urbano realizado pelos próprios alunos, foram desenvolvidas 
atividades com o intuito de desenvolver a formação crítica e a capacidade dos alunos 
em propor melhorias urbanas e sociais para o seu bairro;  
 

• Cada aluno, depois de observar a falta de equipamentos urbanos e áreas de lazer no 
bairro, desenvolveu em caráter esquemático o projeto do que gostaria que o seu bairro 
tivesse, dentre os principais elementos propostos estão:  
 

- Praças e parques;  
- Equipamentos esportivos: quadras, pistas de skate; 
- Equipamentos culturais: cinemas, áreas para apresentações artísticas;  
- Espaços para a vida em sociedade: tribuna social. 

 
 



INSTRUMENTALIZAÇÃO: A universidade e a inserção comunitária 
    
• Para a conclusão das atividades, houve a integração das duas escolas através de um 

percurso urbano em ônibus, identificando os pontos localizados nos mapas e após, 
atividades na Universidade de Passo Fundo. 
 

• Nas dependências da universidade, houve a visita ao Museu Zoobotânico,  
apresentando o projeto do Museu e as exposições desenvolvidas no local: 
“BIODIVERSIDADE: PRESERVAÇÃO DO SER HUMANO”, “ECOSSISTEMAS DO BRASIL”.  
 

• Depois os alunos foram encaminhados a dois laboratórios de informática da FEAR – 
FACULDADE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, onde auxiliados por monitores, 
desenvolveram ou deram sequência à OFICINA DE CROQUIS DIGITAL (SKETCHUP) já 
iniciada, precariamente, nas escolas: 
 

1 - Para o pleno desenvolvimento desta atividade, com 30 alunos das escolas municipais, 
foram convidados alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo para auxiliar e tutorar a 
tarefa; 
 
2 - O encanto dos alunos convidados e dos próprios monitores foi tão grande, que a 
atividade mereceu ser reportada na página web da instituição; 
 
3 - A oficina contou com a presença de oito monitores, os quais auxiliaram as turmas no 
aprendizado do programa e no desenho de uma pequena residência e seu entorno. 



SOCIALIZAÇÃO: As questões de cidadania e da participação popular 
  

  
• As atividades desenvolvidas durante todo o processo de trabalho de pesquisa 

culminaram num momento ápice: a visita dos alunos à Câmara de Vereadores do 
município de Passo Fundo. 
 

• A visita contou com entrevista de uma vereadora, a qual explanou sobre as atividades 
da vereança e a importância da participação popular na gestão e no cuidado às 
cidades; 
 

• Após a palestra e entrevista com a vereadora e a partir dos conceitos, análises e 
diagnóstico realizado pelos alunos em cada bairro, houve a participação dos mesmos, 
na TRIBUNA POPULAR, a convite da vereadora.  
 

• No momento da tribuna popular, a professora e um aluno de cada bairro expuseram as 
necessidades diagnosticada pelos demais colegas aos representantes dos vereadores.  



INICIAÇÃO CIENTÍFICA: disseminação do conhecimento em nível universitário  
   
• A divulgação científica dos resultados da pesquisa foi feita através da participação na 

Mostra de Iniciação Científica da SEMANA DO CONHECIMENTO da Universidade de 
Passo Fundo;  
 

• Como ainda não havia a possibilidade dos alunos das escolas municipais, pesquisadores 
e bolsistas FAPERGS, apresentarem pessoalmente o resultado das pesquisas, os alunos do 
CAU/UPF apresentaram os estudos. Mas os alunos bolsistas e as professoras responsáveis, 
uniformizados, acompanharam a apresentação e responderam às perguntas dos 
participantes.  
 

• O aluno bolsista WAGNER MAZETTO DE OLIVEIRA, apresentou resultados parciais desta 
pesquisa no trabalho intitulado: “O planejamento urbano e a sustentabilidade como 
caminhos para a cidadania. O caso do bairro José Alexandre Zacchia”. Entre 634 
trabalhos inscritos, o trabalho deste aluno foi um dos 40 trabalhos indicados ao PREMIO 
ALUNO PESQUISADOR da Universidade de Passo Fundo.  
 

• Frente a estas atividades INOVADORAS e à implementação do PROJETO PICMEL numa 
instituição de Ensino Superior QUE AINDA NÃO HAVIA PASSADO POR ESTA EXPERIÊNCIA, 
solicitou-se que para os próximos eventos, fosse previsto uma modalidade de 
apresentações, que envolvesse os jovens pesquisadores das escolas de ensino 
fundamental e médio, nesta importante experiência, nesta etapa de qualificação 
acadêmica e pessoal. A instituição acatou a sugestão. 



INTERNACIONALIZAÇÃO: o compartilhamento de conhecimento e cultura 
  

  
• No segundo semestre do desenvolvimento da pesquisa, houve a participação de alunos 

intercambistas vindos da Argentina;  
 

• Nos encontros semanais, os intercambistas que pertenciam aos cursos de arquitetura e 
urbanismo e engenharia civil, auxiliavam no ensinamentos de conceitos urbanos, assim 
como inteiravam-se sobre o panorama urbano das áreas periféricas da cidade de Passo 
Fundo;  
 

• Aproveitando a participação especial no trabalho, com alunos intercambistas da 
Argentina, foi proposto desenvolver nas escolas, com foco nos alunos do nono nível, 
uma “HORA ARGENTINA”, quando os alunos estrangeiros teriam como compromisso, 
fazer uma pequena palestra sobre seu país de origem, a Argentina. 
 

• Alunos argentinos preparam uma pequena apresentação multimídia sobre o país, a 
cultura, os costumes, a alimentação, os jogos, a bandeira e naturalmente os esportes. 
Ao final, houve momento de integração com alimentação e arte.  
 
 

 



CONCLUSÃO   
 
• Conscientização da comunidade sobre a cidadania e o direito à cidade, assim 

como ao conhecimento do planejamento urbano que deve priorizar a coletividade 
em detrimento do individual;  
 

• Para os acadêmicos, a interação com a comunidade teve papel importante para 
uma real percepção do espaço urbano, já os alunos das escolas puderam ter uma 
formação crítica sobre o lugar em que vivem. 
 
 

• Integração de sucesso da Universidade com a escola, dando início a uma parceria 
de trabalho;   
 

• Difusão do conhecimento em nível comunitário, municipal e regional, havendo a 
integração e divulgação do resultado junto à escola e à comunidade do bairro que 
abriga a escola parceira,  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



CONCLUSÃO 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

De que forma essa experiência busca transformar a realidade e a 

ciência ? 

 
• Projeto pioneiro no país de interação entre a universidade e a educação básica;   

 
• Nova abordagem entre ciência e sociedade, garantindo que a construção do 

conhecimento seja  dirigido para a efetiva resolução de problemas da humanidade,; 
 

• Integração interdisciplinar nos vários dos níveis do sistema educacional brasileiro: 
professores e alunos de pós-graduação, graduação e ensino fundamental; 

 
• Combate ao analfabetismo urbanístico através de oficinas pedagógicas de 

urbanismo, sustentabilidade, cidadania e direito à cidade;  
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