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RESUMO 

 

Esta pesquisa aborda a importância da educação ambiental e da criatividade na 

construção de cidades com maior qualidade ambiental e de vida. Foi levantada a 

importância da educação ambiental na formação do arquiteto urbanista, pois este é 

um dos responsáveis pela construção de cidades e também foi aplicada uma 

pesquisa, junto a estes profissionais formados, a fim de revelar a percepção do 

conteúdo de educação ambiental ministrado na graduação de arquitetura e 

urbanismo. Os resultados revelam que as dificuldades se iniciam na abordagem do 

tema na graduação e seguem na vida profissional, quando a educação continuada 

torna-se necessária. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Para promover melhorias na qualidade de vida dos centros urbanos, no que diz 

respeito ao resgate dos espaços de uso coletivo e sua preservação, é necessário 

reformular os espaços públicos urbanos considerando o paradigma ecológico. É 

função do arquiteto e urbanista estimular tal reformulação através de um desenho de 

cidade criativo, que busque harmonia entre as questões ambientais e o 

desenvolvimento urbano. Para isso, é necessário formar profissionais que 

compreendam a forma como essas duas questões se relacionam e a importância de 

aplicar esse conceito nas cidades. 

 

OBJETIVOS 

 

O desenvolvimento das cidades atuais tem ocorrido mediante a exploração dos 

recursos naturais e do meio ambiente sem avaliar suas prováveis consequências. 

Com base nisso, é importante demonstrar a importância de fomentar a ética 

ecológica a fim de melhorar a relação do homem com o meio ambiente. 

Portanto, o objetivo da pesquisa é buscar referências de medidas criativas para 

tornar os espaços públicos convidativos ao convívio social; resgatar e promover 

maior vivacidade dentro das cidades; estimular o melhor aproveitamento de recursos 

naturais; incentivar o uso de tecnologias que visem amenizar os problemas das 



cidades contemporâneas, dando ênfase na importância da participação de arquitetos 

e urbanistas neste processo.  

 

METODOLOGIA 

 

 A pesquisa tem sido desenvolvida a partir de consultas de artigos científicos, livros, 

mídias digitais e físicas, pesquisa de campo, palestras de arquitetos urbanistas e 

profissionais que abordem o tema.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Foi desenvolvida a conceituação sobre qualidade de vida, educação ambiental e 

criatividade e a importância destes conhecimentos para arquitetos e urbanistas. 

Também foi realizada uma pesquisa com arquitetos e urbanistas para avaliar quais 

as dificuldades e desafios relacionados ao tema durante a sua graduação e no seu 

exercício profissional. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 

A partir de um questionário aplicado a arquitetos e urbanistas, onde foram 

levantadas questões referentes à sua formação profissional e acadêmica e à forma 

como o tema da pesquisa está relacionado com as cidades contemporâneas, 

constatou-se que os profissionais da área sentem necessidade de buscar cursos 

específicos após sua graduação que proporcionem maior domínio e conhecimento 

sobre assuntos vinculados à educação ambiental e sua aplicação nos centros 

urbanos, pois os cursos de arquitetura e urbanismo de diferentes universidades em 

São Paulo, não abordam ou não se aprofundam neste tema. 
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