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1. RESUMO 

A presente pesquisa visa o desenvolvimento materiais gráficos para uma campanha 

de educação ambiental que alcance uma mudança de comportamento da 

comunidade Dancing Days (Recife-PE) para um correto descarte de resíduos e sua 

separação para reciclagem. Portanto, o presente projeto com foco na linguagem 

gráfica das campanhas de educação ambiental que objetivam atingir uma mudança 

de comportamento para a melhoria da sociedade. 

2. INTRODUÇÃO 
As campanhas de educação ambiental se deparam com o desafio de apresentar um 

problema e propor soluções que envolvam a população. Portanto, para que a 

campanha seja eficaz é necessário uma comunicação eficiente para seus cidadãos. 

Os artefatos impressos são muito utilizados para educação e instrução e têm papel 

importante como veículo de informação. 

As comunidades periféricas, grupos sociais em situação de risco, diante da sua 

condição socioambiental que muitas vezes produzem meios insustentáveis de 

condições de vida e saúde local, determinam a saúde e o adoecimento de seus 

moradores, interferindo na qualidade de vida da comunidade (GUSTIN, 2008). 

A comunidade Dancing Days, localizada no bairro do Ipsep na cidade do Recife-PE, 

apresenta diversos problemas em relação à educação ambiental, como acúmulo de 

lixo nas ruas, córregos e ainda a falta da prática da coleta seletiva. Esses fatores 

podem desencadear doenças e interferir na mobilidade do local. Os problemas da 

qualidade de vida dos moradores de comunidade periférica motivaram o 

desenvolvimento desta pesquisa, que visa uma mudança de comportamento em prol 

da saúde coletiva e valorização do espaço em que as pessoas vivem. 

3. OBJETIVOS 
Esta pesquisa tem como objetivo geral propor uma campanha de educação 

ambiental que alcance uma mudança de comportamento da comunidade Dancing 

Days (Recife-PE) para um correto descarte de resíduos e sua separação para 

reciclagem.  

E apresenta como objetivos específicos: Analisar os problemas ambientais vividos 

pela comunidade causados pelo descarte incorreto e separação correta dos 

resíduos; Estudar os aspectos educacionais da comunidade para trabalhar uma 

campanha eficiente; Investigar as teorias do design da informação, psicologia 

ambiental, sustentabilidade e educação ambiental de forma a se alcançar/propor 



 

uma mudança de comportamento significativa; Desenvolver um material gráfico de 

educação ambiental de acordo com a realidade e especificidades do público em 

questão. 

4. METODOLOGIA 
Este estudo será desenvolvido em cinco fases. Inicialmente será feita uma 

averiguação da área para se conhecer a comunidade, seus costumes, hábitos e 

principais problemas, entendendo quais são as práticas que levam riscos à saúde 

pública. Será feita uma investigação das campanhas de educação ambiental em 

vigor na área e o comportamento da população frente a elas. Nessa primeira fase 

será utilizado um questionário como instrumento inicial, previamente elaborado, para 

alcançar um resultado uniforme e atingir um número significativo de pesquisados. O 

questionário irá fornecer dados sobre o comportamento da comunidade com relação 

a descarte de resíduos e fatores envolvidos nessa prática. A segunda fase analisará 

qualitativamente os resultados obtidos, observando pontos comuns e divergentes 

nas respostas. Na terceira fase será proposta a elaboração de uma campanha para 

educação ambiental a partir dos estudos citados. Na quarta fase será aplicado um 

experimento-teste, com o material gráfico pré-definido da campanha, para identificar 

a melhor forma de atingir os moradores. A última fase consiste na implementação da 

campanha e uma nova análise da percepção ambiental da população, identificando 

as mudanças ocorridas em comparação com as práticas anteriormente analisadas. 

Essa nova etapa será feita com entrevistas, questionários e observação pelos 

pesquisadores. 

5. DESENVOLVIMENTO 
A partir do desenvolvimento de uma campanha de educação ambiental utilizando 

elementos visuais do design gráfico como facilitador da comunicação, pretende-se 

criar um material mais próximo do público-alvo, a fim de alcançar o objetivo da 

campanha de forma exitosa. Portanto, com o auxílio do design gráfico, pretende-se 

proporcionar uma mudança de comportamento dos moradores da comunidade 

Dancing Days (Recife-PE) com relação ao descarte correto dos resíduos, como 

tratado anteriormente, através de recursos disponíveis na área do design da 

informação para comunicação de massa.  

As campanhas de educação ambiental, definidas como um dos tipos de educação 

informal, direcionadas para os cidadãos em geral, um público heterogêneo, devem 

ser claras e com mensagens que além de serem esclarecedoras, também 



 

proporcionem através da persuasão, uma mudança de comportamento nos sujeitos 

submetidos a este tipo de educação (WAECHTER, 2008).  

Como exposto por Schramm (1976) uma das condições para a eficácia da 

comunicação é a sua adaptação à cultura, ou seja, se for uma comunicação de 

massa que pretenda “advogar uma mudança de comportamento, terá de defender 

uma mudança que seja exequível na cultura” (SCHRAMM, 1976, p. 37).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
É possível identificar um número considerável de estudos e pesquisas sobre o uso 

da linguagem em materiais educativos ou de instrução (COUTINHO, 2006; MAIA, 

2008; SPINILLO, 2000). Muitas publicações apontam a importância das imagens 

como um recurso de apoio informacional de conteúdos textuais, bem como os 

problemas encontrados na má elaboração das imagens, que causam falhas de 

interpretação, e a distância da representação no contexto cultural do público‐alvo. 

Alguns desses estudos apresentam propostas com soluções para adequar as 

ilustrações à mensagem pretendida; outros aplicam experimentalmente uma nova 

solução para os problemas apresentados, a fim de identificar possibilidades de 

melhoria na interpretação, e este último é o método utilizado na presente pesquisa. 
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