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RESUMO 

Diversas áreas do conhecimento discutem os impactos ambientais sobre o planeta na busca 

da adequação da relação dos seres humanos com o meio ambiente, porém se percebe que essa 

questão é recorrente e que as soluções para esses impactos não vêm provocando mudanças 

significativas. Os estudos de problemas complexos envolvendo o espaço construído precisam 

reconhecer a capacidade de compreender padrões, de conectar e pensar soluções sem prejudicar a 

natureza, por meio de uma visão regeneradora que reconecte os fluxos naturais com os seres vivos. 

Esta pesquisa considera que restaurar a capacidade dos sistemas naturais para um estado saudável, 

seguindo em uma direção regenerativa, a qual engloba todo o sistema do qual somos parte, 

coevoluindo, é a forma de transformar a relação dos seres humanos com o meio ambiente. Nesse 

contexto, as universidades têm papel fundamental. É preciso compreender que essas instituições 

também são parte da sociedade e, assim, podem refletir suas tendências e contradições. Esta 

pesquisa parte do seguinte questionamento: “Diante da importância da universidade como 

referência para a comunidade, quais inovações podem levar o projeto, o planejamento, a tecnologia 

e as decisões políticas a impactar positivamente na saúde ambiental e de sua comunidade a ponto 

de levar para uma coevolução?”. A partir disso, desenvolve guias de projeto regenerativo para 

câmpus universitário com o objetivo de auxiliar e de orientar na promoção de impactos ambientais 

positivos para a transformação do espaço físico universitário. Os procedimentos metodológicos são 

elaborados em três etapas, com base nos conceitos discutidos no aporte teórico. As entrevistas 

semiestruturadas e a observação participante mostraram-se adequadas ao processo de pesquisa, 

na medida em que viabilizaram a interação do pesquisador com as pessoas envolvidas nos projetos 

e nas experiências para a definição das guias. Como resultado apresenta as guias de projeto 

regenerativo que foram consideradas no plano de ocupação para o Câmpus de Curitibanos, SC, da 

Universidade Federal de Santa Catarina, com foco na ocupação da clínica veterinária. Acredita-se 

que os resultados da pesquisa possam orientar intervenções futuras no espaço físico universitário 

para que sejam mais equilibradas ao contexto no qual se inserem em harmonia com o meio 

ambiente natural e com consciência de seu papel no desenvolvimento e na aprendizagem da 

comunidade. 

 

Palavras-chave: Projeto regenerativo. Câmpus universitário. Impacto ambiental. 



 

 

ABSTRACT 

 

Several areas of knowledge discuss the environmental impacts on the planet in search of balance in 

the relationship between humans and the natural environment. However, it is clear that this is a 

recurrent issue and solutions to these impacts have not presented significant changes. The study of 

complex problems needs to recognize the ability to understand patterns and connect solutions 

without harming nature, through a regenerating vision reconnecting the natural flows with living 

beings. This study considers that restoring the natural systems capacity to a healthy state is an 

adequate response to transforming the relationship between humans and the environment. This 

process should move in a regenerative direction, which encompasses the whole system of which we 

are part, coevolving. The university has a fundamental role in this context. This research starts with 

the question: Given the importance of the university as a reference for the community, which 

innovations can lead the project, the planning, the technology, and the political decisions to 

positively impact the environmental health of its community to the point of coevolution? Therefore, 

Regenerative Design Guides for university campuses are the study outcome to assist and guide the 

promotion of positive environmental impacts in the transformation of the university's physical 

space. The methodological procedures have been elaborated in three stages based on the concepts 

discussed in the theoretical framework. Semi-structured interviews and participant observation 

were adequate for the research process, as they enabled the researcher interaction with the 

subjects involved in the project and in the experiments to define the guides. As a result, it presents 

the regenerative design guides and their use in a real case. The research aims to guide future 

interventions in the university's physical space integrated with the natural environment 

regeneration and aware of their role in community development and learning. 

 

Keywords: University campus. Regenerative design. Environmental impact. 
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INTRODUÇÃO 

APRESENTAÇÃO DO TEMA 

As questões relativas ao ser humano e o meio ambiente são debatidas a partir da década 

de 60, como por exemplo em programas como “O Homem e a Biosfera”. A degradação ambiental 

como consequência da industrialização é discutida desde a Conferência das Nações Unidas em 

Estocolmo, em 1982, até o presente em busca do equilíbrio na relação dos seres humanos com o 

ambiente natural. Porém, essa relação não está sendo positiva. Segundo o Relatório de 2013 do 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o aumento do aquecimento global 

que ocasiona o degelo nos Andes Meridionais, as ocorrências de furacões em áreas não usuais, 

verões excessivamente quentes no Hemisfério Norte, estiagens severas em regiões habitualmente 

úmidas e outros distúrbios de sazonalidade têm sido interpretados como produtos da 

desestabilização climática.  

Bessat (2003) identifica cinco tendências climáticas para o próximo século: aumento de 2,0 

ºC na temperatura, em média, entre 1990 e 2100; elevação do nível do mar, de 0,50 m a 0,80 m até 

2100, desarranjo no modelo de circulação das correntes oceânicas; aumento da precipitação de 

inverno nas latitudes mais elevadas; intensificação do ciclo hidrológico (maior incidência de secas e 

inundações) e perturbações no ciclo do carbono.  

Sabe-se que os processos naturais de macroescala, incluindo os da esfera geológica e 

astronômica, são também responsáveis por tais efeitos e consequências, e que essas mudanças 

envolvem um dinamismo mais complexo. Também uma reação em cadeia se estabelece a partir 

dessas ações antrópicas nos ecossistemas. Os seres humanos, assim como tantas outras formas de 

sobrevivência, dependem dos ecossistemas locais e do ambiente global não só para manter a 

sobrevivência, como também para manter uma vida saudável. 

O meio ambiente é uma preocupação da contemporaneidade, seja pelas mudanças 

provocadas pela ação do homem na natureza, seja pela resposta que a natureza dá a essas ações. A 

busca do equilíbrio nessa relação está presente em diversas pesquisas, que contribuem na tentativa 

de mitigar as alterações que as atividades humanas provocaram, porém se percebe que as soluções 

apresentadas para esses impactos não têm gerado mudanças significativas. Esse equilíbrio implica 

um modo de ver o mundo no qual se evidenciam as relações e a interdependência de diversos 

elementos na constituição e na manutenção da vida no planeta.  

Essa discussão está presente também nas universidades que buscam equilíbrio em seu 

espaço físico. Ações como assinatura de declarações de comprometimento com o meio ambiente 

evidenciam o envolvimento das instituições com a temática, a exemplo do Relatório da Conferência 
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sobre Meio Ambiente Humano das Nações Unidas (ONU, 1972), que faz a primeira referência 

explícita à sustentabilidade no ensino superior.  

Em 2000, a Agência de Proteção Ambiental emitiu um alerta em que explicava que estava 

cobrando das universidades os mesmos padrões da indústria em relação às questões de saúde 

humana e meio ambiente (SAVELY et al., 2007). Para Wright (2002), algumas universidades 

assinaram voluntariamente declarações para indicar seus compromissos com a sustentabilidade, e 

o número delas é crescente. Têm-se observado conferências e simpósios recentemente, como o 3rd 

World Symposium on Sustainable Development at Universities (WSSDU), no Massachusetts Institute 

of Technology (MIT), em (2016), e o 4rd World Symposium on Sustainable Development at 

Universities, que ocorreu na Universidade Sains Malayasia, em (2018). 

Contudo, as práticas e regulamentos tradicionais de abordagem de questões ambientais 

têm se mostrado altamente ineficientes, a ponto de não poder garantir o equilíbrio dos impactos 

no meio ambiente (BRIX et al., 2006). Para Brix et al. (2006), esses regulamentos de proteção 

ambiental concentram-se, de forma geral, no controle da água e das emissões de ar, e na eliminação 

de resíduos. De acordo com Lourdel et al. (2005), as questões ambientais são complexas, 

multidimensionais e interconectadas, por sua própria natureza, o que exige uma abordagem 

integrada e sistêmica nas decisões para sua aplicação, investimentos e gestão.  

A universidade tem papel na formação das pessoas. É preciso compreender que essas 

instituições também são parte da sociedade e, como tais, refletem suas tendências e contradições. 

No âmbito nacional, percebe-se que as universidades frequentemente apresentam em seu espaço 

físico problemas similares aos da cidade onde estão inseridas e não oferecem para a comunidade 

acadêmica e para a sociedade em geral exemplos adequados de integração com o meio ambiente. 

Segundo Tauchené (2007), as universidades podem ser comparadas com pequenos núcleos 

urbanos, pois abrangem inúmeras atividades no interior do câmpus; por exemplo, a operação de 

laboratórios de pesquisa, que geram resíduos sólidos e efluentes líquidos, consomem água e energia 

e compactam e impermeabilizam o solo. 

O espaço universitário é entendido como um agente relevante nas relações entre a 

comunidade e a cidade. Atualmente não só deve adequar-se à evolução tecnológica, mas também 

às novas estratégias de aprendizagem e produção do conhecimento por meio de novos tipos de 

interações, a fim de tornar-se um exemplo positivo e de promover a inovação. A universidade 

deverá assumir não um papel passivo de contentor de conhecimento, mas dinâmico, fundamental 

a desempenhar na cidade um exemplo positivo no tratamento das questões ambientais.  

De acordo com Orr (2004), o problema não é apenas que muitos edifícios nas universidades 

são antiestéticos, não funcionam muito bem ou não se encaixam em seu lugar ou região; o problema 

mais profundo é que os edifícios não são fatores neutros no processo de aprendizagem, ou seja, 
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eles influenciam no aprendizado como exemplos negativos – e não apenas o edifício, mas também 

todo o espaço onde ele está inserido. Para Hajrasouliha (2015), o ambiente físico da universidade 

pode ser uma fonte de oportunidades e afetar os comportamentos dos usuários. Um espaço que 

promova encontros aumenta a oportunidade para os alunos interagirem e socializarem, assim como 

instalações esportivas distantes diminuem a probabilidade de serem utilizadas. Seguindo esse 

pensamento, Morin (2000) destaca que a vida intelectual é inseparável da vida de experiências. 

Nos últimos anos, algumas práticas, mesmo que pontuais, demonstram a preocupação da 

sociedade com os impactos na natureza de suas ações, identificada no avanço do desenvolvimento 

de projeto e execução de edifícios verdes, uso de ferramentas que buscam a integração no processo 

de projeto, métricas que avaliam o câmpus universitário e sua relação com o meio ambiente, entre 

outros. O que se observa é a intensão de minimizar os impactos negativos causados pela 

transformação do espaço físico pelo ser humano, e não desenvolver soluções com uma abordagem 

mais ampla, com a qual se busque equilibrar essa relação, possibilitando que a natureza possa se 

regenerar ao longo dos anos e o ser humano como parte dela, ao entender seu papel nessa rede 

interconectada que é o planeta. 

Segundo Hes e Du Plessis (2015), o significado de ser parte da natureza implica compreender 

que o ser humano se envolve com o mundo mediante uma visão ecológica, relacionando os aspectos 

“humanos” (por exemplo, valores, aspirações, legislação, economia) com o contexto biofísico 

(incluindo os ambientes criados pelos próprios seres humanos) e com as intervenções na natureza, 

de forma a contribuir para um impacto positivo. Concordando com McHarg (1969), a visão ecológica 

exige um olhar sobre o mundo, em que se ouve e se aprende com ele. Um olhar diferente para a 

situação que enfrentamos atualmente é necessário, com uma estratégia que desenvolva o 

pensamento sistêmico, de forma a entender que os ecossistemas integram e comprometem 

pessoas. 

Acredita-se em uma mudança na forma como nos relacionamos com o meio ambiente, e 

para Reed (2009) essa forma de agir e de pensar tem de deixar de ser degenerativa para tornar-se 

regenerativa. Para o autor, não se trata de buscar impactar menos ou não impactar; as intervenções 

devem buscar restaurar a capacidade dos sistemas naturais para um estado saudável em uma 

direção regenerativa, a qual engloba todo o sistema do qual somos parte, coevoluindo, 

transformando a relação dos seres humanos com o meio ambiente. 

Percebe-se que as intervenções no espaço físico não se reconhecem como parte de sistemas 

maiores e complexos. Resolver um problema sem o olhar mais amplo pode criar outros problemas 

em outras partes do sistema e desconsidera a compreensão acerca do desenvolvimento de relações 

saudáveis e mutuamente benéficas entre sistemas humanos, técnicos e naturais (7GROUP; REED, 

2009). 
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É necessário integrar todos os sistemas, não apenas o edifício, mas as pessoas, a 

comunidade onde está inserido, entre outros elementos, e consequentemente diversas áreas do 

conhecimento. Para isso, as intervenções devem ser pensadas por uma equipe interdisciplinar, 

enfatizar conexões e melhorar a comunicação entre profissionais e as partes interessadas ao longo 

do processo, de forma colaborativa.  

A prática precisa abraçar o pensamento ecológico para criar processos de projeto, 

construção e gerenciamento contínuos que estimulem o diálogo sobre o papel da sociedade nos 

sistemas onde eles estão inseridos. Faz-se necessário mudar tecnologias, práticas e normas sociais 

relacionadas à produção do ambiente construído para garantir que não comprometamos ainda mais 

o funcionamento dos sistemas de suporte de vida de nosso planeta. 

Quando se trabalha com uma visão regenerativa, a preocupação são as relações recíprocas 

que manterão e aumentarão a saúde e o potencial do sistema maior, e esse sistema inclui não 

apenas a comunidade, mas os organismos e sistemas vivos do lugar no qual trabalhamos. Isso 

interfere nos indivíduos que irão colaborar, pois, além da comunidade, necessita-se de parceiros na 

definição de soluções de projeto que busquem aumentar o potencial do lugar e permitir o 

desenvolvimento de novos sistemas. Essa visão se dá conscientemente, incluindo o conhecimento, 

a percepção e a criatividade de uma ampla variedade de disciplinas e profissionais de diversas áreas 

(ecologistas, hidrólogos, sociólogos, antropólogos e artistas), e convidando as vozes daqueles que 

muitas vezes não são ouvidos no envolvimento dos projetos, como crianças e idosos.  

Segundo Hes e Du Plessis (2015), a visão regenerativa proporciona relações inesperadas e 

oportunidades a partir das quais soluções inovadoras e novos potenciais podem surgir, além de 

capacitar as pessoas a se tornarem cocriadoras do futuro de seu lugar.  

Esta pesquisa se insere no contexto de restaurar a capacidade dos sistemas naturais para 

um estado saudável, em uma direção regenerativa, que engloba todo o sistema do qual somos 

parte, coevoluindo. Considera a presença humana na Terra capaz de gerar condições propicias à 

vida, com a capacidade de inspirar novas formas de pensar problemas antigos amplamente 

discutidos e, assim, transformar a relação dos seres humanos com o meio ambiente. E, ainda, o 

importante papel que as universidades desempenham como educadoras sobre a relação da 

sociedade com o meio natural, e sua capacidade de proporcionar novas formas de pensar e agir 

sobre essa relação, de implementá-la. 

Desse modo, parte-se do seguinte questionamento: “Diante da importância da universidade 

como referência para a comunidade, quais inovações podem levar o projeto, o planejamento, a 

tecnologia e as decisões políticas a impactar positivamente na saúde ambiental e de sua 

comunidade a ponto de levar para uma coevolução?”. 
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PROBLEMA E RELÊVANCIA DO ESTUDO PROPOSTO 

Com esse questionamento, percebe-se que enfrentamos uma série de problemas globais 

que, ao longo dos anos, vêm prejudicando a biosfera e a vida humana e que, se não solucionados, 

se tornarão irreversíveis.  

Do ponto de vista histórico, vários marcos científicos contribuíram para a percepção da 

insustentabilidade do atual modelo de desenvolvimento, entre eles Mebratu (1998), Gauzin-Muller 

(2002), Szabó (2005) e United Nations (2019). 

Os alertas sobre os impactos negativos das ações humanas no meio ambiente têm exigido 

estratégias para transformar essa realidade. Para Giddens (2010), o enfrentamento da questão 

climática e ambiental configura-se em um dos grandes desafios científicos e políticos deste começo 

de século. Remete à percepção de que os limites ecossistêmicos regionais e mesmo planetários 

estariam sendo ultrapassados pelas sociedades modernas ao utilizar cada vez mais intensamente 

recursos naturais limitados e pela contínua degradação socioambiental, que se manifesta nas 

emissões de gases de efeito estufa e nas vulnerabilidades sociais e ambientais (Vitousek et al. 

(1997); IPCC, (2012); UNEP, (2012)). 

O relatório do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, o IPCC (2019), coloca 

que a contribuição da atividade humana para o aquecimento do planeta é o aspecto mais relevante. 

Prevê maior frequência de ondas de calor em áreas urbanas, com maior intensidade e duração. E, 

ainda, há a deterioração da qualidade do ar e o aumento de áreas de risco, em especial nas cidades 

tropicais, cada vez mais sujeitas às chuvas intensas, que podem provocar deslizamentos de terra de 

encostas e alagamentos.  

Este estudo parte do pressuposto de que a prática interdisciplinar é necessária para superar 

esse desequilíbrio entre seres humanos e natureza. Nesse processo, os conhecimentos devem ser 

trabalhados de tal forma que sirvam de suporte uns aos outros, formando uma teia de informações 

e superando a visão fragmentada que resulta em soluções reducionistas para problemas complexos 

como a questão dos impactos dos seres humanos na natureza. 

Concordando com Spirn (1984), é o momento de empregar um dos maiores talentos 

humanos, a capacidade de manipular o ambiente, de transformar um ambiente que se tornou hostil 

à própria vida em um habitat humano que sustenta a vida e alimenta o crescimento pessoal e 

coletivo. 

Percebe-se que há uma tendência no processo de projeto dos espaços físicos em tratar os 

processos naturais sem estabelecer conexões entre as atividades humanas e a forma como 

interagem. As práticas atuais de projeto que consideram o meio ambiente se concentraram 

principalmente em minimizar danos, usando recursos mais eficientes e retardando a degradação 
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dos sistemas naturais da Terra. Entre os mecanismos que estimulam a adesão a projetos 

preocupados com o meio ambiente estão o uso das certificações ambientais, em processo de 

utilização crescente. Segundo Taborianski e Prado (2012) e Bork et al. (2015), as mais utilizadas no 

Brasil são LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), AQUA (Alta Qualidade Ambiental), 

Procel Edifica e Selo Casa Azul Caixa. 

Essas certificações utilizam uma estrutura simples de avaliação e consideram conceitos 

ambientais e de uso de energia estabelecidos em normas e recomendações de organismos com 

credibilidade reconhecida, sendo constituídas de uma lista de checagem (KOWALTOWSKI et al., 

2013). Porém, acredita-se que as certificações deveriam considerar em suas metodologias o 

contexto geral. Questiona-se, inclusive, até que ponto essas metodologias podem, na prática, 

promover a melhoria. 

Corroborando Rabelo (2018), essas certificações direcionam o ato de projetar para a 

melhoria dos ambientes construídos como forma de minimizar seus impactos. Para Bragança et al. 

(2010), a maioria das certificações tem como objetivos a minimização de consumo de energia, a 

proteção e a conservação dos recursos hídricos e o uso de materiais e produtos ecológicos. 

Com frequência, as metodologias das certificações são criticadas por não se aprofundarem 

na questão mais ampla dos impactos causados no meio ambiente natural; em vez disso, elas apenas 

tocam nos problemas (KEELER; BUKER, 2010). Apesar de as certificações defenderem uma relação 

positiva com o meio ambiente natural em sua formulação teórica, Lima (2018) constatou que poucas 

abordagens são sistêmicas, por não levar em consideração as relações interdependentes, em que a 

alteração em um critério de análise poderá interferir no outro. A maioria das certificações analisa 

os critérios isoladamente. 

Para Sterling (2009), essa visão fragmentada resulta de um paradigma mecanicista, 

estabelecido nos séculos XVI e XVII, devido a formas de pensar lineares. Coloca como exemplos o 

pressuposto de que para cada problema haverá apenas uma solução, a forma analítica de pensar, 

pela qual, para entender um problema, deve-se fragmentá-lo em suas partes constituintes, e a visão 

reducionista, na qual o todo não é mais do que a soma de suas partes.  

Essas formas de pensar podem ser eficientes para um pensamento voltado a analisar 

situações, mas são deficientes para uma análise mais profunda. São estratégias de resolver 

problemas que buscam categorizar, perceber os detalhes e identificar um objetivo, mas não 

percebem a inter-relação entre eles, os padrões e os múltiplos fatores envolvidos. Tal maneira de 

resolver os problemas ambientais tem-se apresentado ineficiente, pois lida com a complexidade, a 

incerteza e a volatilidade em sistemas econômicos, sociais e ecológicos. 

A fragmentação do conhecimento é discutida por diversos autores. Para Morin (2003), 

existe uma inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes separados, 



19 

 

fragmentados, compartimentados entre disciplinas, e, por outro lado, realidades ou problemas cada 

vez mais transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários. David Orr (2004) 

afirma que os problemas ecológicos enfrentados pela humanidade são, na verdade, problemas de 

projeto. Para harmonizar a presença humana na Terra é necessário olhar para além das disciplinas 

separadas e ver as coisas em seu contexto mais amplo. O projeto precisa da habilidade de 

compreender os padrões naturais recorrentes que conectam e relacionam os diversos elementos 

ecossistêmicos. Segundo Hodgin (2008), as ferramentas atuais que auxiliam os profissionais a se 

preocuparem com o equilíbrio entre seres humanos e a natureza não abordam adequadamente a 

interconexão entre o desenvolvimento humano e o mundo natural, nem consideram aspectos da 

equidade social, como educação, estética, envolvimento da comunidade e diversidade 

socioeconômica. O problema é visto de forma fragmentada. Essa fragmentação, em áreas isoladas 

ou departamentos, não contribui para a implementação das mudanças relevantes na transformação 

do espaço físico.  

As soluções de projeto com base em pensamentos lineares apresentam-se fragmentadas e 

incapazes de compreender os nós de complexidade de cada ação. Entende-se que essa visão 

fragmentada é necessária em alguns momentos; portanto, a questão não é seu abandono, mas 

reconhecê-la como parte de uma visão mais ampla para resolver problemas complexos.  

Em uma realidade em que os sistemas são cada vez mais complexos, onde os limites são 

muitas vezes difíceis de identificar e onde as questões sociais e não técnicas desempenham papéis 

cada vez mais relevantes, os problemas não podem ser resolvidos aplicando-se apenas uma solução 

técnica. Introduzir e integrar esses aspectos nas discussões sobre os impactos no espaço físico 

requer abordagens inovadoras. Apresenta-se, então, a necessidade de “repensar o pensamento”, 

ou seja, a migração do paradigma simplista para a compreensão do todo, entendendo-se que o 

desafio da globalidade é também um desafio de complexidade (MORIN, 2003). 

Acredita-se que os valores ambientais são induzidos por diferentes meios, não só por 

processos educativos formais, mas pela experiência vivida pelas pessoas nos lugares. De acordo com 

Capra (2006), existem soluções para os principais problemas de nosso tempo, algumas delas até 

mesmo simples, mas que requerem uma mudança radical em nossas percepções. 

Nesse contexto, os espaços físicos das universidades devem dar o exemplo, em vez de 

promover iniciativas isoladas e limitadas de redução do impacto ambiental. As universidades devem 

cumprir seu papel de educação e pesquisa e servir de exemplo por meio de suas práticas, de forma 

a contribuir com a conscientização da sociedade. 

Para Salgado (2006), as universidades são um importante veículo para a disseminação da 

conscientização necessária, por meio da educação e da pesquisa de novas práticas e tecnologias. 

Segundo Fouto (2002), o papel da universidade na sociedade tem como base três frentes de 
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atuação: a educação, a pesquisa e a operação dos câmpus universitários. Nesse sentido, 

concordando com Kraemer (2004) e Engelman et al. (2009), as universidades, além do papel 

educativo e de pesquisa, devem ser modelos das iniciativas positivas da relação com o meio 

ambiente em escala local, pois os exemplos de boas práticas em seus próprios câmpus auxiliam a 

conscientização e o ensino de seus alunos, que possuem papel multiplicador. 

Entretanto, as universidades federais brasileiras apresentam em seu espaço físico exemplos 

negativos para a comunidade envolvente. Alguns exemplos podem ser citados, como a ocupação de 

áreas impróprias sujeitas a inundação, a exemplo do espaço físico da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), localizada na Bacia do Itacorubi, em Florianópolis, SC. Segundo Mulungo (2012), 

que realizou uma pesquisa sobre as inundações no câmpus da UFSC, até 2008 foram registrados 

cinco eventos de inundação, os quais provocaram danos significativos para a universidade. Para o 

autor, é necessário o planejamento urgente de uso e ocupação do solo da bacia, uma vez que o 

processo contínuo de crescimento e o consequente aumento de áreas impermeáveis podem 

acarretar graves problemas ao sistema de drenagem e ocasionar inundações na bacia do câmpus da 

UFSC. 

Em muitas instituições no Brasil, os estudantes enfrentam dificuldades nas condições de 

estudo: salas de aula superlotadas, bibliotecas e laboratórios com instalações inadequadas, e 

poucos, se houver, dos serviços de acolhimento aos estudantes (MARQUES, 2010). 

A presente pesquisa considera que essa situação ocorre devido a uma visão reduzida e 

fragmentada sobre questões complexas. O espaço físico universitário representa uma experiência 

decisiva na aprendizagem e na formação dos usuários. Em sua materialidade, propicia experiências 

espaciais que interferem em questões motoras e cognitivas, além do valor simbólico, que ativam 

laços afetivos e de identidade que podem afetar a vida dos usuários, gerando inclusões e exclusões. 

Portanto, é um elemento que pertence a um currículo oculto, ou seja, normas e valores que não 

estão explícitos são transmitidos através do espaço físico. 

JUSTIFICATIVA 

Os fatores que justificam este trabalho apoiam-se em dois eixos principais, conforme a 

Figura 1.  

Figura 1 - Eixos justificativos da pesquisa 
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Fonte: elaborado pela autora. 

Impactos ambientais e soluções fragmentadas 

As universidades possuem papel-chave na promoção do incremento de relações positivas 

com o ambiente natural onde estão inseridas. Elas apresentam uma infraestrutura complexa, muitas 

vezes de grandes dimensões, com áreas de preservação ambiental, salas de aula, restaurantes, 

laboratórios, residências, área de esporte, biblioteca, etc. Assim como outras atividades, utilizam 

energia, água, emitem gases, geram resíduos e impactam o meio ambiente natural.  

Os câmpus universitários de universidades públicas brasileiras se caracterizam por grande 

extensão territorial, e os conhecimentos produzidos e aprendidos em sala de aula, em pesquisas e 

nos laboratórios sobre as relações do ser humano com a natureza, não se evidenciam nesses 

espaços, que não apresentam formas inovadoras de relação com o meio ambiente. Para Orr (1992), 

os estudantes não fazem efetivamente parte de um meio natural em constante processo de 

regeneração compatível com o desenvolvimento adequado da fauna, da flora, dos cursos d’água, 

do solo, etc. Embora grande parte da comunidade acadêmica aborde em seus cursos pesquisas e 

questões relacionadas ao meio ambiente, na maior parte das vezes são tratadas de forma isolada. 

Tais pesquisas buscam soluções com o objetivo de impactar menos e não são voltadas para 

possibilidades de um impacto positivo, em um contexto mais amplo, nas situações de degradação 

anteriores. 

 Essas situações de degradação podem ser observadas em diversos espaços universitários 

no Brasil, como na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no Câmpus Trindade, que 

apresenta problemas como a poluição de seus cursos d’água e recorrentes áreas que sofrem com 

alagamento desde a década de 1990. A poluição de muitos dos córregos que atravessam o Câmpus 

Trindade, segundo Santana et al. (2017), se dá além da poluição externa, devido àquela proveniente 

das instalações da própria UFSC. Foram encontrados 39 pontos com lançamentos suspeitos 

diretamente aos córregos, cujos testes comprovaram a ligação irregular dos efluentes de algumas 

edificações diretamente à rede pluvial.  
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Outra questão que esse câmpus apresenta são áreas de preservação permanente (APP) 

próximas aos cursos d’água da UFSC, utilizadas para estacionamentos, como mostra a Figura 2. 

Segundo o art. 4º da Lei federal nº 12.651, de 2012, as APP são faixas marginais de qualquer curso 

d’água natural perene e intermitente, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 

de 30 m, para os cursos d’água de menos de 10 m de largura. 

Figura 2 - Estacionamento em áreas de APP 

 

Fonte: Laboratório de Ecologia Urbana (2018). 

Na Figura 2 observa-se a ocupação por estacionamentos em áreas de preservação 

permanente. Velazquez et al. (2006), em uma pesquisa bibliográfica e entrevistas, identificaram que 

as práticas mais adotadas pelas universidades quando se dizem preocupadas com o meio ambiente 

natural são o uso racional de água e energia e a reciclagem. Esse fato também é evidenciado no 

estudo de Lozano et al. (2014), realizado em mais de 70 instituições que identificaram que, no 

campo das operações, as práticas mais frequentes foram a reciclagem e a eficiência energética. Em 

ambos os casos são soluções pontuais. De forma geral, os câmpus das universidades no Brasil não 

apresentam um espaço físico que possa ser um exemplo de qualidade para a comunidade e para a 

cidade.  

Os projetos para o espaço físico da universidade devem incorporar conceitos de 

interdependência, de forma a demonstrar a integração do desenvolvimento humano com os 

sistemas naturais em que ambos são sustentados, nutridos e aprimorados. É necessária uma nova 

forma de pensar e de discutir esses problemas complexos.  

Tais problemas são evidentes, e em algumas universidades brasileiras tem havido 

preocupação com seu meio ambiente natural mesmo que a partir de normativas e programas 

promovidos, muitas vezes, pelo Governo Federal. Entre eles, pode-se destacar a Agenda Ambiental 
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na Administração Pública, o Projeto Esplanada Sustentável e os Planos de Gestão de Logística 

Sustentável. 

Existe um comprometimento crescente das universidades com o ambiente natural 

percebido na assinatura de declarações e alianças entre universidades ao longo desses anos, como 

a Rede Iberoamericana de Universidades pela Sustentabilidade e Meio Ambiente (ARIUSA), que tem 

como objetivo servir como guia de educação ambiental para universidades latino-americanas, e a 

University Social Responsibility (USR), que busca compartilhar práticas entre universidades em 

busca de soluções para desafios econômicos, sociais, culturais e ambientais. Outra iniciativa é o 

Global Universities Partnership Enviroment for Sustainability (GUPES), programa criado com o 

objetivo de promover a integração das preocupações ambientais no ensino, pesquisa, engajamento 

comunitário e gestão de universidades, incluindo a preocupação ambiental na infraestrutura e 

instalações, bem como de aumentar o envolvimento dos estudantes em atividades de 

sustentabilidade dentro e fora das universidades, entre outros exemplos que serão descritos no 

aporte teórico desta pesquisa.  

A preocupação das universidades brasileiras em relação aos impactos ambientais que 

provocam se dá principalmente pela utilização por meio desses instrumentos. De forma geral, são 

diretrizes pouco específicas que promovem a segmentação de sua aplicação.  

Entende-se que uma universidade tem a responsabilidade de proteger a saúde e o bem-

estar dos seres humanos e dos ecossistemas, e deve usar o conhecimento produzido por ela para 

abordar os desafios ecológicos e sociais que enfrentamos de forma conectada, não apenas 

resolvendo os problemas do presente, mas também antecipando problemas que possam surgir. 

Diante do exposto, evidencia-se a importância de se conduzirem estudos que tenham como 

objetivo trabalhar aspectos relativos à relação do ser humano com o ambiente natural no contexto 

das instituições de ensino superior, visto que atualmente essa relação não se constitui como um 

exemplo positivo, que possa ser replicado, para a comunidade e para a sociedade. 

O câmpus universitário como exemplo 

Esse recorte foi determinado pelo papel das universidades na produção de conhecimento e 

aprendizagem reforçado por sua responsabilidade social no desenvolvimento da sociedade e na 

proliferação da conscientização pública sobre as questões de seus impactos na natureza.  

Para Edgar Morin (2000), as disciplinas, como estão estruturadas, só servirão para isolar os 

objetos de seu meio e isolar partes do todo. A educação deve romper com essas fragmentações 

para mostrar as correlações entre os saberes, a complexidade da vida e os problemas de hoje. Caso 

contrário, será sempre ineficiente e insuficiente para os cidadãos do futuro. 
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Atualmente os estudantes abordam a preocupação da relação do ser humano com a 

natureza durante as aulas que trazem temas sobre responsabilidade ambiental, eficiência 

energética e ciclo de vida dos materiais, entre outros, presentes nas discussões de diversas áreas do 

conhecimento.  

O parcelamento e a compartimentação dos saberes impedem a compreensão da 

complexidade da totalidade. Acredita-se que os valores ambientais se induzem por diferentes 

meios, não só por processos educativos formais, mas também pela experiência vivida pelas pessoas 

nos lugares. Assim, se o câmpus não reflete em seu espaço físico as discussões sobre a questão 

ambiental, elaboradas pelos processos formais em sala de aula, entende-se que a aprendizagem é 

prejudicada. 

Para David Orr (2004), toda escola, colégio ou universidade, além de seu currículo explícito, 

descrito em seu catálogo, possui outro, um currículo implícito, que consiste de seus edifícios, 

terrenos e operações. O currículo incorporado em qualquer edifício instrui tanto quanto qualquer 

curso ensinado nele. A infraestrutura urbana repercute em seus usuários, assim como a 

infraestrutura que os estudantes observam nos câmpus. A experiência deles nos espaços da 

universidade são aspectos que influenciam sua capacidade de imaginar melhores alternativas para 

problemas futuros.  

O espaço físico das universidades tem especial participação e influência no processo de 

aprendizagem de seus alunos. A universidade tem o dever de fornecer a esses alunos modelos, 

exemplos tangíveis, que irão calibrar os valores apreendidos e suas capacidades, através do ato de 

vivenciar seus espaços de aprendizagem.  

Esta pesquisa considera que o espaço físico universitário pode contribuir positivamente 

para o conhecimento transmitido na sala de aula, partindo do princípio de que não é possível tratar 

da formação humana sem tratar dos problemas ambientais e da mudança de atitude do homem 

diante do ambiente com o qual se relaciona.  

OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é elaborar guias para o desenvolvimento de projetos 

regenerativos para câmpus universitários explorando impactos positivos nas dinâmicas de suas 

inter-relações com o meio ambiente e a sociedade. 
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Objetivos específicos 

a) Revisar bibliografia específica e as abordagens teórico-conceituais no campo de projeto 

regenerativo com ênfase no espaço físico universitário; 

b) Pesquisar e definir ferramentas aplicadas ao espaço físico universitário voltadas para 

as relações positivas com o meio ambiente; 

c) Estruturar as guias de projeto regenerativo (GPR) por meio de estudos em diversas 

escalas de impactos no espaço físico universitário; e 

d) Analisar a experiência da utilização das GPR em um câmpus universitário. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com base nos objetivos expostos, optou-se pela realização de pesquisa qualitativa, que 

prevê a construção e a reconstrução do próprio estudo à medida que ele avança em seu processo 

de realização. Segundo Creswell (2007), caracteriza-se por uma estratégia de investigação em que 

o pesquisador faz uma interpretação dos dados. Isso inclui o desenvolvimento da descrição de uma 

pessoa ou de um cenário, a análise de dados para identificar temas ou categorias e, posteriormente, 

uma interpretação e conclusões sobre seu significado.  

A Figura 3 apresenta e sintetiza as etapas adotadas para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Figura 3 - Etapas da pesquisa  

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Para sistematizar as abordagens teórico-conceituais no campo do projeto regenerativo e 

compreender a integração com o espaço físico universitário, o procedimento técnico aqui adotado 

é a revisão da bibliográfica, para verificar os pontos de convergência com a finalidade de obter uma 

base teórica dos temas envolvidos na pesquisa. Para esta etapa algumas perguntas foram definidas 

e orientaram a pesquisa bibliográfica, conforme a Figura 4. 

Figura 4 - Temas e perguntas orientadoras da pesquisa bibliográfica 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Essa base teórica teve como objetivo definir uma abordagem conceitual para o termo 

“projeto regenerativo”, com suas possíveis implicações na universidade, estruturado a partir de 

esferas ou conceitos baseados principalmente em McHarg (1971), Lyle (1994), McDonough (2002), 

Mang e Haggard (2016), Hes e Du Plessis (2015), Reed (2009) e Orr (2004). 

Após a compilação da base conceitual foi possível identificar as ferramentas existentes 

aplicadas ao espaço físico universitário e, posteriormente, correlacionar as potenciais ferramentas 

voltadas para uma relação positiva com o meio ambiente, que serviram como base para definir as 

áreas temáticas das guias de projeto proposto.  

Para aprimorar e definir as áreas temáticas optou-se por apresentar e discutir as áreas 

temáticas em módulos de ensino. A escolha por módulos de ensino se deu por possuírem mais 

flexibilidade e possibilidades de intervenção por parte do pesquisador e permitir formatos 

diferentes de avaliação. Esses módulos de ensino foram oferecidos como disciplinas do Programa 

de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Para 

essa etapa foram explorados três módulos.  

O primeiro ocorreu no terceiro trimestre de 2016, o segundo no terceiro trimestre de 2017, 

e o terceiro no primeiro trimestre de 2018. As disciplinas foram ofertadas para todos os estudantes 

de programas de pós-graduação da UFSC e utilizaram os córregos como ponto de partida para um 

estudo sobre o futuro do Câmpus da Trindade. O resultado dessa etapa foi a definição das áreas 

temáticas das guias de projeto regenerativo.  
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Depois desse momento, foram elaboradas correlações entre as áreas temáticas, 

posteriormente utilizadas em pesquisa da pós-graduação, discutidas com o grupo de pesquisa do 

Laboratório de Ecologia Urbana (LEUr) da UFSC e utilizadas em mais um módulo de ensino, para 

revisar, analisar e definir as correlações elaboradas anteriormente, verificando suas forças e 

fraquezas. Como resultado dessa etapa foram definidas as guias de projeto regenerativo.  

A técnica metodológica para essa etapa dos módulos de ensino foi a observação 

participante que, segundo Marconi (2007), consiste na participação real do pesquisador com a 

comunidade ou grupo, quando o pesquisador se insere no grupo e se confunde com ele participando 

das atividades como membro. Para a sistematização desses dados, a nota de campo é a ferramenta 

utilizada. Para a pesquisa de pós-graduação, a técnica utilizada foi a entrevista semiestruturada, na 

qual o informante tem a possibilidade de discorrer sobre suas experiências a partir do foco principal 

proposto pelo pesquisador. A entrevista é um processo de interação social no qual o entrevistador 

tem a oportunidade de obter informações do entrevistado mediante um roteiro em torno de uma 

problemática central. Após essa etapa, as guias de projeto regenerativo foram definidas. 

A última etapa dessa pesquisa é a aplicação das GPR em um projeto real, a viabilidade de 

implantação da Clínica Veterinária Escola no Câmpus de Curitibanos da UFSC, que possibilitou 

comparar o mesmo projeto em dois momentos e analisar aspectos práticos que tiveram por 

estratégia a utilização das GPR.  
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1. APORTE TEÓRICO 

As pesquisas que constituem a base teórica deste estudo objetivaram a compreensão mais 

profunda acerca dos seguintes temas: projeto regenerativo, a importância do espaço físico 

universitário como exemplo para a sua comunidade e instrumentos de avaliação de impacto 

ambiental para universidades. 

 1.1 PROJETO REGENERATIVO 

O principal conceito de desenvolvimento sustentável está pautado em satisfazer as 

necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras (BRUNDTLAND, 

1987). A preocupação ambiental surge como um processo de consciencialização do ser humano 

sobre a problemática ambiental, é um conceito que procura criar uma adaptação de 

comportamentos e atitudes sociais, políticas e morais que moldam o tipo de relações que se 

estabelecem entre os seres humanos e a natureza onde eles se inserem.  

Uma característica atual dessa relação é a consciência generalizada da gravidade dos 

problemas ambientais globais. Essa consciência que nega a relação causal entre os problemas 

ambientais e as maneiras de produzir, consumir, viver e mover-se, que caracterizaram a sociedade 

atual por séculos, já não permite conceber a natureza como um inimigo ancestral a superar ou como 

um cenário separado no qual a humanidade pode se desenvolver sem consequências. 

A evidência inevitável em termos de degradação, escassez de recursos e sintomas de 

transformações anômalas levaram esses fundamentos a uma revisão urgente. A crescente 

frequência de eventos climáticos extremos, as extinções aceleradas e o deslocamento humano 

indicam que os efeitos adversos já estão sobre nós. Os parâmetros operacionais de nosso ambiente 

estão mudando de forma imprevisível. Mesmo diante dessa realidade, abordar o impacto em uma 

natureza mutável pode ser uma tarefa assustadora porque a natureza é dinâmica, viva e 

interconectada. 

De qualquer forma, não se pode mais colocar o meio ambiente em um compartimento, 

onde se pode atuar com base em soluções específicas, sem ligação com as outras áreas do 

conhecimento. Processos com uma visão holística e integrativa são essenciais para aplicar nessa 

relação. 

De forma ampla, podemos citar primeiro uma visão antropocêntrica, centralizada no ser 

humano, que o coloca não como parte da natureza, mas como um usuário, sempre fora ou acima 

dela, aliado à tecnologia. Essa abordagem normalmente resulta em soluções pontuais e 

fragmentadas. Essa visão levou ao paradigma de que podemos tratar o meio ambiente segundo 

medidas e, então, gerenciá-las. Essa afirmativa pode ser observada no crescente número de 



30 

 

sistemas de avaliação para cidades, universidades, edifícios e produtos, como as certificações LEED, 

STARS, BREEAM e Green Star, utilizadas mundialmente. Embora sejam úteis na geração de 

consciência pública sobre questões como a eficiência energética e a necessidade de uma consciência 

mais ambiental na construção, as certificações buscam melhorar as práticas atuais, para minimizar 

seus impactos.  

Cole (2011) destaca que a maneira como a construção de métodos de avaliação ambiental 

identifica requisitos de desempenho geralmente se traduz no projeto como uma série de gestos 

isolados para atendê-los. Estes processos não incentivam sinergias criativas que fechem laços e 

respondem adequadamente ao contexto ecológico e social. Como resultado, observa-se que muitas 

vezes se criam novos problemas. É o caso da implantação de telhados verdes nos projetos, que 

influenciam a pontuação para se adquirirem algumas dessas certificações. Após a execução, esses 

telhados verdes não são cuidados ou mantidos e, assim, deixam de exercer sua função. Segundo 

Hes e Du Plessis (2015), o telhado verde do Kohinoor Hospital, em Mumbai, que tem certificação 

LEED Platinum, não desempenha o papel para o qual foi projetado por falta de manutenção. 

Uma fraqueza de grande relevância dessas ferramentas é entender a relação dos seres 

humanos com a natureza em fatores independentes ou isolados, quando, na verdade, são aspectos 

interligados. Para Hes e Du Plessis (2015), na tentativa de chegar a um impacto neutro (energia zero, 

zero emissões, zero resíduos), podemos acabar precisando de muita tecnologia, inovação e recursos 

financeiros, e sem um deles pode ser criado um problema ainda maior. 

O principal objetivo dessas ferramentas permanece em aumentar a eficiência do uso de 

energia, de água e de materiais, reduzindo impactos globais sobre o ambiente natural. Buscam 

impactar menos, quando poderiam contribuir para impactar positivamente. 

Entende-se que nenhuma visão é única, nem pode descrever a complexidade total do 

mundo. Isso implica que nossas perspectivas e soluções para os problemas são também limitadas 

ao que é possível dentro de uma visão de mundo particular. De acordo com Hes e Du Plessis (2015), 

o desenvolvimento das visões de mundo é em si um processo de evolução, em que qualquer nova 

visão de mundo se baseia no conhecimento acumulado através de numerosas visões de mundo 

precedentes.  

Assim, a segunda visão colocada nesta pesquisa busca uma mudança eficaz, pela qual é 

necessária uma mudança de comportamento, de como nos relacionamos com a natureza. Não se 

pode tratar os problemas atuais do meio ambiente da mesma forma como eles foram criados, 

fragmentados. A partir da evolução da percepção de como o ser humano se relaciona com a 

natureza, essa abordagem considera o mundo como uma rede de fenômenos interconectados. Tal 

visão vem sendo discutida por alguns autores, como (MCHARG, 1969), (LYLE, 1994), 

(MCDOUNOUGH, 2002) e (HES e DU PLESSIS, 2015), que colocam a posição do ser humano não como 
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indivíduo à parte do sistema natural, mas como parte dele. A integração da natureza com os seres 

humanos é o ponto de partida, no qual aquela não serve apenas como contexto ou suporte, mas 

como mentora e parceira.  

É importante considerar a natureza na resolução de muitos problemas como parceira; por 

exemplo, os wetlands, e a potência dessas zonas úmidas de fornecer uma série de serviços 

ecossistêmicos e exercem funções de proteção, eliminação de poluentes e controle de temperatura 

(HES; DU PLESSIS, 2015). 

Para McHargh (1969), o processo de projeto é um método que incorpora e identifica os 

processos atuantes no ecossistema, que compreendem a área de estudo, para depois organizá-los 

em um sistema valorativo e investigar a favorabilidade de cada área para determinado uso com base 

no sistema de valor anterior. A partir disso, verificam-se as possibilidades de haver usos simultâneos 

e compatíveis e, assim, integrar os seres humanos com a natureza. Os fenômenos naturais são 

processos interativos dinâmicos, que obedecem a princípios físicos e oferecem oportunidades – e 

restrições – ao ser humano. Cada área terrestre ou aquática tem uma adequabilidade intrínseca 

para certos usos, sejam únicos ou simultâneos. Coloca o ser humano não como indivíduo, mas como 

espécie, e enfatiza a interdependência dos seres humanos com a natureza (MCHARG, 1969). 

A maior diferença entre essas duas visões não é sobre como fazer escolhas “corretas” de 

tecnologia, ou ideologias sociais ou econômicas, ou encontrar soluções para uma série de problemas 

predeterminados e muitas vezes perenes. Trata-se de entender as dinâmicas que dão origem aos 

fenômenos indesejáveis, de forma a participar mais efetivamente da evolução natural do planeta 

como um sistema socioecológico saudável. Para isso, uma atitude diferente em relação à forma 

como abordamos o projeto segue fora da visão de mundo mecanicista, e, sim, integrada a uma visão 

mais holística. Concordando com Jenkin e Zari (2009), não se deve buscar a neutralidade ou a 

redução dos impactos. É preciso alcançar efeitos positivos para o mundo vivo. Os ecossistemas 

globais estão degenerando mais rapidamente do que podem se reproduzir; portanto, novas formas 

de projetar e impactar a natureza são necessárias.  

É com base nessa segunda visão que surge o conceito de projeto regenerativo. Tem como 

princípio não impactar menos, mas redefinir a abrangência do ambiente e qual seu papel. As 

práticas regenerativas se concentram no cultivo de relações mutuamente benéficas entre pessoas 

e lugares.  

Para alcançar um projeto regenerativo, é necessário colocar menos ênfase em um elemento 

isolado e mais no processo de projeto, que deve se concentrar na evolução de todo o sistema, 

mediante a conexão de diversas áreas do conhecimento. O conceito de relacionamento é um 

princípio fundamental para o projeto regenerativo, em que se alinham os esforços humanos com a 



32 

 

natureza, resultando em atividades, tecnologias e habitats humanos incorporados, de forma a 

contribuir para os processos naturais de criação, evolução e regeneração.  

Geralmente, a relação entre seres humanos e a natureza é percebida segundo a primeira 

visão, de uma mudança de um estado atual “insustentável” para um estado futuro “sustentável”, 

que pode ser alcançado seguindo certas receitas e regras. No entanto, esse estado ideal não deve 

ser visto como um estado estacionário, que não permita nenhuma mudança adicional. Essa visão 

seria, na verdade, ela própria uma posição insustentável, uma vez que os sistemas são um conjunto 

em constante transformação. 

O projeto regenerativo representa uma ruptura com a forma atual de ver, entender e 

interagir com o mundo. É uma prática fundamentada nos avanços das ciências sistêmicas. Os 

sistemas são conjuntos de componentes interconectados que apresentam certas relações de causa 

e efeito e que atuam como um sistema único. Sistemas vivos são sistemas abertos que interagem e 

coevoluem com seu ambiente. A interdependência dinâmica e essencial das diferentes escalas, a 

saúde de um sistema em qualquer nível necessariamente influencia a saúde do todo. Para Benne e 

Mang (2015), se a saúde de uma escala do sistema entra em decadência, todo o sistema decai. 

O termo “projeto regenerativo” foi introduzido por John Tillman Lyle em (1994), um 

arquiteto paisagista. Seu principal ponto é que o modelo linear que estrutura o habitat humano que 

levará à degeneração dos sistemas que fornecem energia, materiais e outros serviços para as 

cidades. Ele sugere um sistema que reincorpore os serviços básicos de apoio à vida da natureza, 

como pode ser observado na Figura 5. 

Figura 5 - Sistema regenerativo para Lyle (1994) 

 

Fonte: adaptado de Hes e Du Plessis (2015). 

Lyle (1994) nas cidades do futuro, o projeto da paisagem se transformará em uma proposta 

unificadora e integradora de desenho urbano, no lugar do complemento decorativo da cidade 

industrial.  Essa integração da paisagem considera a auto-organização e a capacidade dos 

ecossistemas como reguladores de sistema como um todo. O projeto fornece uma escolha de 

espécies iniciais e as condições de partida física que permitam a evolução em processos naturais. 

Pode-se gerenciar o fluxo de água com canais, tubulações e bombas, ou através de intervenções 
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paisagísticas como valas e lagoas de retenção que atendam às funções naturais dos sistemas de 

zonas úmidas, incluindo o controle de cheias, a limpeza de águas residuais e o aumento da 

biodiversidade. 

Ainda segundo Lyle (1994), a paisagem regenerativa cresce a partir dos padrões naturais e 

culturais de sua localidade; é rica em crescimento orgânico; reflete a diversidade nas interações 

contínuas de seus elementos; e, embora passe por mudanças inevitáveis, nunca é fragmentada. 

O grupo Regenesis estuda o projeto regenerativo desde a década de 1990. Seus trabalhos 

refletem uma convergência de disciplinas, incluindo arquitetura, arquitetura da paisagem, ecologia, 

geo-hidrologia, permacultura, agricultura regenerativa, teoria geral dos sistemas, cibernética, teoria 

dos sistemas vivos e psicologia. Mang e Reed (2012) definem projeto regenerativo como um sistema 

de tecnologias e estratégias baseadas no entendimento do funcionamento dos ecossistemas que, 

em vez de esgotar os sistemas e recursos que suportam a vida, gera oportunidades para regenerar. 

O projeto regenerativo, como abordado por Lyle e pelo grupo Regenesis, reconhece que a 

humanidade, o desenvolvimento humano, as estruturas sociais e os interesses culturais são parte 

inerente do ecossistema, fazendo dos humanos participantes influentes da saúde e do destino da 

rede de sistemas vivos da Terra.  

Reed (2009) sugere que essas abordagens com relação à questão ambiental e sua trajetória 

são uma progressão e não independentes umas das outras, pois todos os níveis são necessários para 

alcançar essa mudança para a regeneração.  

A Figura 6 ilustra o espectro de práticas em uma direção de um impacto positivo. Ser 

sustentável é apresentado como um impacto em nível neutro, no qual o meio ambiente não está 

sendo impactado nem negativa, nem positivamente. O campo verde demonstra a progressão em 

direção da regeneração, em uma trajetória na busca de um impacto positivo no meio ambiente. 

Figura 6 - Trajetória do projeto ambientalmente responsável 

 

Fonte: www.regenesis.com, tradução própria (acesso 2017) 
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Para os autores, regeneração é um processo de engajamento com o propósito de curar 

sistemas vivos e de gerar um novo espírito para conscientemente participar do processo. É guiado 

pelo pensamento sistêmico que permite a compreensão do lugar e dos sistemas vivos como as 

relações evoluem. Nessa trajetória em direção a um impacto positivo no meio ambiente, com 

práticas de projeto regenerativo, algumas estratégias foram desenvolvidas com esse compromisso 

e buscaram integrar estruturas, processos e infraestruturas com os sistemas de vida natural. 

Segundo Mang e Reed (2012), são categorias de abrangência ao longo do espectro no campo verde, 

a partir de uma direção neutra para a regeneração, conforme a Figura 7. 

Figura 7 - Categorias para um desenvolvimento regenerativo 

 

Fonte: www.regenesis.com (acesso 2017), traduzido pelo autor. 

A primeira categoria, a Biofilia, de forma geral, reconhece que os seres humanos respondem 

positivamente à natureza. A saúde humana é positivamente influenciada em relação a sua conexão 

com a natureza. De acordo com Cavalcante e Elali (2011), o processo evolutivo preparou 

biologicamente o ser humano para aprender e reter respostas positivas à natureza. Isso se reflete 

em três respostas adaptativas relacionadas com a paisagem natural: preferência e aproximação; 

restauração e recuperação de estresse; e melhoria das funções cognitivas quando a tarefa não é 

urgente. Sob essa óptica, algumas pesquisas buscam uma analogia entre essas predisposições do 

ser humano e sua relação com a natureza. Um primeiro passo para uma visão mais ampla e 

integrada com a natureza é a percepção positiva da conexão com a natureza. 
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Um segundo estágio é o conceito da Biomimética, termo utilizado para invenções humanas 

que sejam inspiradas pela natureza. Segundo Benyus (1997), esse conceito busca usar a natureza 

como modelo, como medida e como mentora, observando o padrão ecológico para as inovações 

sem esgotar a fonte de inspiração. Estudando a natureza é possível aprender a solucionar 

problemas. Com base no que se observa na natureza, percebe-se o que funciona, o que é adequado 

e o que é durável (BENYUS, 1997), sem o foco de extrair seus recursos, para poder descobrir 

soluções para os problemas atuais. Os princípios que orientam o pensamento biomimético são 

essencialmente derivados de um processo ecológico, que, diante da compreensão de como a 

natureza funciona, é um ponto de partida conceitual para uma mudança regenerativa dos sistemas.  

O estágio Restaurador busca restaurar a capacidade auto-organizadora e evolutiva dos 

sistemas naturais. É uma abordagem que reconhece que os seres humanos têm um papel a 

desempenhar, uma abordagem que integra mais os seres humanos com a natureza comparado aos 

estágios anteriores, mas que ainda assim intervém em um sistema ou subsistema específico para 

restabelecer a restauração de um ecossistema.  

E o estágio Regenerativo reconhece que os seres humanos são parte da natureza. Para criar 

uma saúde ecológica sustentada, os seres humanos devem desenvolver uma inter-relação 

consciente e integral em que eles e a natureza são mutuamente benéficos, coevoluindo. 

Esses estágios demonstram a evolução para a compreensão de todo o sistema do qual 

fazemos parte. Deve-se entender o lugar, a comunidade, a bacia e a biorregião, e envolver todos os 

principais interessados do local: seres humanos, outros sistemas bióticos e sistemas terrestres. 

Recentemente, diversas pesquisas de autores comprometidos em mudar a relação dos seres 

humanos com a natureza têm evoluído em uma direção regenerativa. Por exemplo, o grupo CLEAR 

(Center for Living Environment and Regeneration) (2016), da Universidade do Estado do Colorado, 

nos Estados Unidos, coloca os princípios regenerativos sob alguns aspectos. Apresenta como os 

seres humanos estão incorporados e dependentes de sistemas naturais e como muitas de nossas 

atividades esgotam e comprometem os mesmos sistemas dos quais dependemos para a 

sobrevivência. Ao reconhecer e apreciar nosso relacionamento íntimo com os sistemas naturais, 

temos a oportunidade de explorar e perceber como os seres humanos podem contribuir 

positivamente. Tornar-se importante para um sistema maior ajuda a garantir nossa viabilidade no 

longo prazo. Precisamos reconhecer os padrões subjacentes, os relacionamentos interdependentes 

e as necessidades dentro de um sistema, para então poder compreender realmente o que fazer ou 

ajustar-se. A sobrevivência não é necessariamente sobre ser o mais forte; trata-se de se posicionar, 

de posicionar sua comunidade ou sua organização da melhor maneira dentro de um sistema maior.  

Todo lugar, entidade ou sociedade tem suas próprias qualidades e padrões únicos, suas 

características geográficas, culturais e históricas variam. O projeto regenerativo busca processos e 
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soluções que reflitam, celebrem e aumentem a singularidade. Busca-se criar benefícios e 

reconhecer oportunidades para curar e revitalizar o sistema danificado.  

Orr e Eagan (1992) apontam que uma das vantagens do projeto regenerativo é instruir-nos 

sobre nossos relacionamentos com a natureza, tornando-nos mais ou menos conscientes e mais ou 

menos ecologicamente competentes, e para isso é necessária a colaboração de diversas áreas.  

Como comentado anteriormente, apesar dos avanços em busca de um futuro melhor, ainda 

há impacto ambiental negativo ou neutro. O projeto regenerativo busca o impacto positivo e tem 

como premissa o reconhecimento da necessidade de deixar de “fazer menos mal” e promover a 

saúde e vitalidade dos sistemas. Valoriza uma nova forma de pensar, contrária à atual, de mundo 

mecanicista, para resolver as questões ambientais, considerando a visão sistêmica que integra 

organizações, instituições e pessoas também como um organismo e com funções essenciais.  

Para impactar positivamente o espaço físico, o projeto regenerativo pressupõe, portanto, 

que as decisões desses impactos deveriam envolver diversos grupos, diversos conhecimentos, para 

que se considerem todas os sistemas da rede. Tem-se que lidar com a complexidade dos sistemas, 

o que não é tão simples quanto unir tecnologias e estratégias específicas para, por exemplo, o 

desempenho mensurável de um edifício ou de uma cidade em relação a uma realidade definida. A 

essência de qualquer projeto regenerativo é a forma que continuará a inspirar, a envolver e a 

comprometer as pessoas, e por isso requer uma abordagem substancialmente diferente das 

baseadas em medição. 

Para Hes e Du Plessis (2015), as ferramentas de apoio ao projeto regenerativo são para 

pensar e fazer conexões, em vez de medir ou de certificar; são baseadas em processos capazes de 

desenvolver uma compreensão de como o projeto proposto se encaixa e contribui para o sistema 

mais amplo em que está situado, tornando visíveis as conexões, as relações e os fluxos entre os 

diferentes elementos do sistema, além de permitir um diálogo inclusivo, que irá consolidar o 

compromisso contínuo e a transformação pessoal.  

Essa abordagem ajuda a entender tais interações e fornece uma estrutura para ver 

totalidades, inter-relações e padrões de mudança. Para isso, alguns autores desenvolveram 

processos para apoiar esses objetivos, porém nenhum deles voltado para o espaço físico 

universitário. Os principais processos são do grupo Regenesis, Regen e Lenses, descritos a seguir. 

1.1.1  Grupo Regenesis 

O processo sugerido pelo grupo Regenesis é formado por níveis, como ilustra a Figura 8. 

Contempla premissas e conceitos orientadores que buscam a compreensão do todo a partir da visão 

de mundo, das crenças e dos valores dos envolvidos. A abordagem inclui fases de compreensão das 
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conceituações da relação do local, projetos para a harmonia e a coevolução do ser humano e do 

ambiente.  

Figura 8 - Estrutura do processo grupo Regenesis 

 
Fonte: 7GROUP e REED (2009). 

Essas fases estão baseadas no conceito dos sistemas vivos, demonstrados como uma espiral 

evolutiva. A estrutura destaca que as pessoas que habitam o local precisam regenerá-lo e gerenciá-

lo ao longo do tempo, alcançando um estado de equilíbrio e coevolução com o ambiente natural. 

É importante a compreensão do papel dos humanos como parte da natureza, coevoluindo 

e realinhando suas atividades para desenvolver o potencial e a capacidade dos sistemas, e assim 

contribuir positivamente. Precisa-se buscar uma nova forma de pensar e perceber as interconexões 

em constante mudança que irão influenciar o projeto.  

Segundo Mang e Reed (2011), o objetivo é definir os sistemas de processos e subprocessos 

que são fundamentais para criar e sustentar a perspectiva holística necessária para criar uma espiral 

evolucionária e desenvolver a capacidade sistêmica de um projeto.  

Para que esse processo aconteça, é necessário o projeto aplicar o pensamento sistêmico. 

Deverá conduzir a integração e a harmonização por meio das distintas disciplinas, entre as fases de 

projeto, membros da equipe e partes interessadas locais, para desenvolver um entendimento e sua 

capacidade de serem continuamente parceiros efetivos na evolução dos sistemas vivos. 

Para isso, Reed (2009) define o processo iniciado pela fase de descoberta, que pode ser 

sintetizada em quatro “ês”: everyboby, engaging, everything early (todos, envolvidos, tudo, logo). 

Segundo esse processo, o projeto deverá ser trabalhado em equipe, envolvida em todas as 

discussões desde o início. Deverá ainda ser orientado na busca de soluções em equipe, nas trocas 

entre as pessoas, por meio de perguntas orientadoras. Questionar suposições, criar um alinhamento 
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da equipe e proporcionar um processo interativo são ações dessa fase inicial de descoberta, que 

tem como objetivo principal estreitar os relacionamentos entre as partes da equipe, com a seguinte 

pergunta orientadora: qual o propósito do projeto? A fase da Descoberta é uma etapa para 

estabelecer relações, entender o propósito. Posteriormente, inicia-se o questionamento do que 

envolve o projeto, todas as áreas, que, para ao autor, são: habitat, água, energia e materiais. A partir 

desse processo surgem novas ideias em função da repetição de encontros e do consequente 

aprofundamento das discussões.  

Nessa fase dos quatro “ês”, é necessária uma pesquisa e análise pelos membros da equipe, 

que devem desenvolver individualmente problemas iniciais do projeto utilizando como orientação 

as áreas habitat, água, energia e materiais. Isso ocorre antes da primeira reunião e tem como 

objetivo iniciar o processo com o entendimento do grupo dos problemas básicos, resultando em 

reuniões com conhecimento mais homogêneo, tornando-se, consequentemente, mais produtivas. 

Depois dessa etapa, inicia-se o processo, conforme a Figura 9. 

Figura 9 - Padrão de processo 

 

Fonte: adaptada de Reed (2009). 

 

1. Oficina: a equipe se reúne para comparar ideias, definir metas de desempenho e formar uma 

equipe coesa. Em equipe, cada membro permite que os problemas associados com o sistema 

pelo qual é responsável entrem em contato com todos os outros sistemas, buscando, dessa 

forma, integrar todos os sistemas relacionados ao projeto.  

2. Pesquisa/Análise: os membros da equipe retornam a seus próprios problemas, refazendo a 

análise, gerando alternativas, comparando e gerando ideias. 

3. Oficina: a equipe retoma a discussão a partir da análise anterior. As oportunidades são 

descobertas, exploradas e testadas. As discussões são mais profundas em todas as disciplinas, 

e novas questões são levantadas. 
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4. Pesquisa/Análise: os membros da equipe se separam novamente, projetam e analisam com 

mais foco, potencialmente com maiores benefícios a partir das discussões anteriores. Novas 

ideias são descobertas. 

5. Oficinas: a equipe se reúne novamente para aprimorar o projeto, otimizando os sistemas 

propostos, como, por exemplo, a construção e sistemas mecânicos, e para integrar os sistemas 

conectados ao projeto, como água, habitat, energia e materiais. 

 

Esse padrão continua até o momento em que os argumentos estão alinhados com o que a 

equipe e/ou o cliente desejarem, sendo, dessa forma, um processo flexível. Nessa abordagem 

integrativa, Reed (2009) apresenta o processo em três partes básicas: a) descoberta; b) projeto e 

execução; e c) ocupação, operações e feedback de desempenho. A eficiência que pode ser alcançada 

por meio de abordagens integradas depende da colaboração entre os indivíduos do processo. 

Percebe-se que uma etapa fundamental é estabelecer essa conexão entre as pessoas no início do 

processo, antes do desenvolvimento do projeto. 

1.1.2 REGEN  

O REGEN é um processo desenvolvido para USGBC que reconheceu, segundo Zimmerman e 

Kibert (2007), que, embora o LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) tenha evoluído 

em termos de conteúdo, rigor e escopo, e continuará a evoluir, é improvável que todas as 

qualidades de projeto e desenvolvimento regenerativo possam ser abordadas de forma mais eficaz 

no modelo do sistema de classificação. Para chegar ao resultado do processo, relacionam-se os 

princípios do LEED.12 com a estrutura do Living Building Challenge do International Living Futures 

Institute1, a estrutura do The One Planet Living da BioRegional 2, que se concentra em questões de 

qualidade de vida e estilo de vida, e os princípios da Biomimética de Benyus (1997). O REGEN faz 

uso parcial de cada uma dessas estruturas e é composto de sistemas aninhados em níveis conforme 

a Figura 10. (Svec at al, 2012) 

  

 
1 International Living Future Institute (ILFI) (2010). Living Building Challenge 2.0. International Living Future Institute. 

http://livingfuture.org Acesso: 15/5/2018. 
2 BioRegional (2011). The Ten One Planet Living Principles. One Planet Vision: Tools and Inspiration for a Sustainable 

Future. http://www.bioregional.com Acesso: 21/3/2018. 
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Figura 10 - REGEN - Estrutura conceitual 

 
Fonte: Hes e Du Plessis (2015). 

O nível alto do quadro incorpora os quatro quadrantes da vida: sistemas naturais robustos 

e resilientes, sistemas construídos de alto desempenho, sistemas econômicos prósperos e sistemas 

sociais inteiros. Os próximos níveis incorporaram os componentes da vida, incluindo água, flora, 

fauna, energia, sistemas de transporte, capital, emprego, alimentação, justiça social, saúde pública 

e assim por diante.  

A partir de estratégias específicas, mapeia o impacto em diferentes componentes, o que 

auxilia a identificar interações positivas e negativas, bem como estratégias com múltiplos benefícios, 

que podem ser mais exploradas. O processo permite que o usuário entre em diferentes escalas a 

partir do grande nível do sistema (os quadrantes), dos componentes (círculos) ou das estratégias 

que aparecem mediante as inter-relações entre os componentes. 

Essa ferramenta ainda está em desenvolvimento, mas se percebe que resulta em um 

conjunto de estratégias nos diferentes componentes e promove um diálogo, uma reflexão e 

aprendizagem sobre os impactos do projeto. Reside em sua capacidade de facilitar processos que 

se concentram no local, organizam informações complexas e permitem muitas disciplinas e vozes 

para serem ouvidas e participarem do projeto.  
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1.1.3 LENSES  

Desenvolvido pelo grupo CLEAR (Center for Living Environment and Regeneration), da 

Universidade do Estado do Colorado, nos Estados Unidos, o LENSES (Living Environments in Natural, 

Social, and Economic Systems) é um instrumento para orientar equipes ou pessoas, e não se propõe 

a ser uma lista de verificação do sistema, mas, sim, um processo voltado para a abordagem 

regenerativa. Sua intenção é apoiar e fornecer estrutura para discussões sobre o projeto que podem 

mudar a mentalidade para um modo de pensar mais holístico. 

É composto de três fases, que se inter-relacionam conforme ilustra a Figura 11. Cada uma 

tem uma função específica. (CLEAR,2016) 
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A fase 1, Vitalidade, representa o entendimento 

de uma situação degenerativa para regenerativa. O 

modelo é usado inicialmente para introduzir os conceitos 

regenerativos para os usuários, para depois identificar 

oportunidades, principalmente futuras. Essa fase guia as 

equipes na visão subsequente do estado futuro ou 

potencial de cada fluxo. Já o objetivo da fase 2, Fluxos, é 

entender o contexto, a qual apresenta os aspectos 

específicos do ambiente analisado por meio de 12 

componentes, que são utilizados para definir o contexto 

do projeto. Destina-se a orientar as equipes em 

reconhecer a singularidade inerente de um projeto. Os 

componentes são: terra, transporte, energia, água, 

materiais, comunidade, educação, estética, dinheiro, 

ecossistemas, saúde e um espaço em aberto. A equipe de 

projeto é solicitada a identificar quais dos fluxos são mais 

críticos para chegar a um ambiente saudável. Avaliando 

como essas áreas se relacionam e mudam ao longo do 

tempo, com foco em padrões e relacionamentos, o 

objetivo é a compreensão profunda do contexto. A fase 

3, Fundação, tem como objetivo envolver os usuários a 

criar um senso compartilhado de compromisso. As 

equipes vão explorar os princípios orientadores e 

relacioná-los com seu projeto ou com sua organização. Os 

resultados são um conjunto único de valores e 

compromissos que servem de base para a compreensão 

– do lugar – para inspirar e orientar sobre a tomada de 

decisão. O objetivo dessa fase é ajudar as equipes de 

projeto a pensar em quem recebe uma voz no projeto: 

quem é representado e quem deve ser representado, quais são seus papéis, quem é afetado e de 

que forma.  

Esse processo permite a visualização de diferentes padrões e relações do lugar. Ao analisar 

especificamente os fluxos, a equipe de projeto pode identificar onde a proposta se encaixa, e 

identificar interseções onde muitos fluxos se juntam, indicando os pontos focais e aumentando a 

capacidade de priorizar alguma proposta. O processo é facilitado por uma estrutura e uma breve 

Figura 11 - Estrutura Lenses 

 

Fonte: Clear, (2016) 
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explicação para cada componente, acompanhada por um conjunto de perguntas para abrir e 

expandir o diálogo. A Figura 12 exemplifica o ponto focal e sua descrição. (CLEAR,2016) 

Figura 12 - Descrição da componente energia 

 

Fonte: Clear, 2016, tradução livre.  

À medida que se integra e se discute cada um dos fluxos, a interação com os sistemas 

naturais, econômicos e sociais definidos para o projeto tornam-se visíveis, fornecendo uma 

estrutura para discussão. Isso faz com que os envolvidos contemplem a interconectividade dos 

diferentes componentes. 

O LENSES fornece uma orientação para projetos explorarem metas em direção a um 

impacto positivo, pois promove uma discussão entre diferentes partes, incluindo aquelas que não 

aparecem em um processo de projeto tradicional, tais como ecologia, antropologia e sociologia. 

Portanto, é um processo colaborativo. 

Esses processos foram desenvolvidos para apoiar o desenvolvimento de um projeto 

regenerativo e perceber o sistema como um todo, fazendo conexões dentro do sistema e 

permitindo diálogos. Os processos lidam com a complexidade dos sistemas, e as próprias 

ferramentas tendem a ser complexas. Têm como objetivo promover uma integração nas relações 

recíprocas que manterão e aumentarão a saúde e potencial do sistema maior, o que inclui não 

apenas a comunidade, os vendedores, os clientes, mas os organismos e sistemas vivos do lugar no 

qual trabalhamos. Isso interfere nos indivíduos que irão colaborar, além da comunidade. Necessita-

se de parceiros na definição de soluções de projeto que busquem aumentar o potencial do lugar e 

permitir o desenvolvimento de novos sistemas, convidando as vozes daqueles que muitas vezes não 

são ouvidos no desenvolvimento dos projetos.  
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1.2 A IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO FÍSICO UNIVERSITÁRIO  

Para Joseph Rykwert (2000), a universidade é uma instituição construída para refletir sobre 

a sociedade onde se insere. Entende-se que as universidades são, além de fonte produtora de 

conhecimento e formadora de profissionais que integrarão a sociedade, as melhores opções para 

promover exemplos positivos.  

1.2.1 Breve Histórico 

Um breve histórico de como esses espaços se desenvolveram é importante porque tanto o 

ato de ensinar como o de aprender exigem condições propícias ao bem-estar de seus usuários, 

tornando-se um espaço de possibilidades ou de limites. As primeiras universidades funcionavam em 

locais que já estavam disponíveis, como salas alugadas, igrejas ou na própria casa do mestre. O 

objetivo era um espaço que pudesse reunir os alunos com o professor. De acordo com Pinto e Buffa 

(2009), não possuíam um edifício ou lugar específico; praticamente não apareciam como lugar ou 

instituição nas cidades.  

Posteriormente, as principais universidades na Europa construíram seus edifícios, 

normalmente com arquitetura imponente e inseridos no centro urbano. Já nos Estados Unidos, as 

universidades, ainda que influenciadas pelo exemplo inglês, caracterizavam-se pelo conceito de que 

deveriam funcionar no campo, longe dos centros urbanos. Daí se origina o termo “câmpus”, um 

espaço com edifícios voltados para o ensino longe da cidade, espaços extensos e projetados para 

oferecer ao aluno uma formação integral, sem as interferências da cidade, que se consideravam 

negativas. Caracterizavam-se como uma pequena cidade, com regras e leis próprias, e ofereciam 

serviços que a cidade também poderia oferecer. Apesar de toda essa preocupação, as cidades 

acabaram por se desenvolver em torno desses câmpus. 

Para Calderari (2017), é possível identificar três períodos distintos de formação e 

estruturação do espaço universitário. No primeiro período, é possível observar que o surgimento da 

universidade não apresentava nenhuma relação física com o local onde se inseria. Esse contexto 

ocorre exclusivamente na Europa, com os exemplos de Bolonha (1088), Paris (1150), Oxford (1167), 

Cambridge (1209) e Coimbra (1536).  

Apenas a partir do momento em que suas atividades são expandidas e ocorre sua 

materialização em espaços físicos é que, de fato, a universidade passa a existir como um 

equipamento na cidade. Nesse segundo período, além da concentração de atividades, ocorre a ideia 

de formação de um espaço único e, principalmente, distante das atividades cotidianas, 

independente e autossuficiente, com o isolamento completo das atividades universitárias. É um 

momento marcado por uma ruptura ideológica, com o domínio da ciência no ensino, deixando de 

ser religioso, e na pesquisa, indicando o rompimento completo com a Igreja.  
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Além disso, há seu posicionamento dissociado da cidade, com leis e normas próprias, como 

também a aproximação do espaço rural, representado pela “natureza” como garantia de qualidade 

de vida e de ensino. Esse momento promoveu o rompimento com as atividades de sociabilização na 

cidade, tendo promovido uma segregação física e social, que encontra seu auge na formulação do 

conceito de cidades universitárias. Esse período ocorre no contexto da Europa e dos Estados Unidos, 

com os exemplos de Virginia (1819), Berkeley (1868) e Paris (CIUP, 1920). 

O terceiro momento ocorre na América Latina, os exemplos do Chile (1931), da Venezuela 

(1943), do México (1950), do Brasil – UFRJ (1920) e do Brasil – UnB (1960), que apresentam a 

aplicação do modelo modernista, iniciado nos Estados Unidos, e representa a síntese e a 

experimentação do urbanismo moderno, com a transferência de conceitos que surgiram para a 

concretização de uma cidade, aplicados e concentrados nas cidades universitárias (PINTO; BUFFA, 

2009). 

No Brasil, os primeiros modelos próximos do que seriam as universidades surgem com a 

chegada da família real portuguesa, no início do século XIX.  Esses modelos se caracterizavam pela 

reunião de faculdades isoladas até a metade do século XX. Segundo Almeida Pinto e Buffa (2016), 

esses cursos e escolas sofreram transformações, e outros cursos também foram criados, mas os 

autores ressaltam que o ensino superior brasileiro, desde sua criação até a primeira metade do 

século XX, foi estruturado em estabelecimentos isolados, organizados pela justaposição de escolas 

já existentes. Em 1920, foi criada a primeira instituição denominada universidade, a Universidade 

do Rio de Janeiro. Em 1945, havia 5 universidades no Brasil e, em 1964, já eram 37. Atualmente são 

200 instituições de ensino superior do tipo universidades, públicas e privadas, no Brasil, de acordo 

com o Portal e-MEC (2017).  

A organização espacial de muitas universidades configura-se como câmpus. Porém, de 

acordo com Alberto (2008), embora o modelo de cidades na América Latina guarde relação direta 

com os modelos norte-americanos, sua consolidação recebe uma forte influência do movimento 

moderno e, portanto, uma imagem diversa e distante do original norte-americano. 

 Para Almeida (1989), câmpus é agrupar todas as escolas uma ao lado da outra, com uma 

biblioteca completa, com espaço para os alunos se alojarem e facilidades para a promoção de jogos 

e recreação, com uma administração independente, e que abriga diversos espaços de ensino e 

aprendizagem. Câmpus são considerados pequenas cidades, segundo Alshuwaikhat e Abubakar 

(2008), devido a seu tamanho, população e diversidade de atividades complexas que impactam 

direta e indiretamente o meio ambiente.  

O objetivo desse modelo é promover a proximidade e a facilidade de circulação entre 

estudantes e professores, de forma a incentivar um sólido intercâmbio científico e cultural, porém 

diversos câmpus de universidades brasileiras ainda eram marcados espacialmente pela simples 
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reunião de escolas ou faculdades isoladas entre si, embora estivessem dentro de um grande terreno 

comum, mas sem a integração esperada.  

Nesse sentido, para fortalecer esse modelo espacial, segundo Oliveira (2005), foram 

aprovadas leis como os Decretos nº 62.758, de 1968, e nº 63.341, também de 1968, que definiram 

o câmpus como patrimônio das universidades, assim como as diretrizes para sua construção. Dessa 

forma, o câmpus deveria ser pensado sob novas bases para garantir a integração universitária. 

Rudolph Atcon (1970) destacava que o câmpus era a possibilidade da total “interligação de seu 

ensino, pesquisa e extensão a serviço de todas as carreiras oferecidas, sob uma administração 

central que atende a atividades e não a meras unidades”. 

A construção de um câmpus universitário é um empreendimento muito significativo pelo 

tamanho e complexidade. Exige constante manutenção de seus edifícios, equipamentos, mobiliário, 

ruas, jardins, iluminação. Atualmente, é um modelo que constitui mais de 80% da área construída 

das instituições do Sistema Federal de Ensino Superior. Para planejar e construir câmpus, no Brasil 

são normalmente criadas, na gestão das universidades, equipes técnicas permanentes, que se 

responsabilizam pela criação, desenvolvimento e gestão do projeto de todo o espaço universitário. 

O grande número de universidades a partir dos anos 1960 proporcionou a oportunidade de 

expressar conceitos e é um desafio para arquitetos, urbanistas e educadores.  

Muitos exemplos no Brasil, percebe-se um isolamento em relação ao centro urbano a que 

pertence, mesmo que próximos a ele. A falta de integração acadêmica, áreas dos câmpus apenas 

parcialmente urbanizadas, ocupação das edificações isoladas distantes umas das outras, espaços 

livres pensadas muito mais em termos de automóveis do que de pedestres (figura 13), aumentando 

a dificuldade de integração da comunidade, ocupam áreas impróprias, sujeitas a inundação, há 

implantação inadequada dos edifícios, o que cria sérios problemas de conforto, ausência de 

tratamento dos conjuntos urbanos de modo a permitir sua clara identificação visual e falta de 

segurança no que diz respeito ao trânsito nos câmpus e aos prédios isoladamente. 

Figura 13 – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

Fonte: www.googleearth.com.br (acesso, janeiro 2020) 
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 Concordando com Pinto e Buffa (2016), os câmpus universitários não são lugares de uso 

restrito e de passagem rápida, onde os estudantes permanecem o tempo apenas suficiente para 

cumprir as exigências básicas do curso.  

Por outro lado, é um modelo consolidado, e cabe aos responsáveis e à comunidade buscar 

novos caminhos para essa realidade, visando transformá-la em um espaço mais agradável não só 

para trabalhar e estudar, mas para viver, tornando o espaço integrado a que se propõe e sendo um 

exemplo a ser replicado pelos alunos em suas intervenções futuras.  

O espaço físico tem influência na percepção de seus usuários, principalmente com relação 

à aprendizagem. O desenvolvimento resulta de combinações entre aquilo que o organismo traz e as 

circunstâncias oferecidas pelo meio. 

1.2.2 A influência na aprendizagem do espaço universitário  

A ideia de que os espaços físicos e seus equipamentos possuem ligação com a pedagogia, 

que interferem no processo de aprendizagem, é uma convicção antiga, de pedagogos e arquitetos. 

Dewey experimentou configurações espaciais em sua Escola Laboratório da Universidade de 

Chicago. Na área da arquitetura, Le Corbusier, em Paris, e Hélio Duarte, em São Paulo e Salvador, 

possuíam o discurso de que o projeto educativo deveria fazer parte do planejamento do espaço, 

mesmo que advogassem a arquitetura moderna, a qual os pedagogos atribuem o descolamento 

entre essas relações (MONTOYA, 1997). 

Para Barguil (2006), por mais que muitos autores, como Foucault e Bourdieu, nos mostrem 

a existência de um “currículo oculto” nos prédios escolares, estes ainda possuem a condição de 

objeto pouco estudado, ou seja, o espaço físico universitário transmite informações e características 

educativas (positivas e negativas) ainda como se elas não tivessem nenhuma relação com as 

representações nele e sobre ele elaboradas.  

Os alunos aprendem não só em suas salas de aula, mas na vivência de seu espaço físico, na 

percepção das operações dos edifícios, dos serviços e das atividades do espaço da universidade. O 

câmpus universitário pode ser um cenário ideal para explorar e praticar exemplos positivos de nossa 

relação com a natureza. 

Como exemplo na educação de futuros líderes, as universidades deveriam abordar as várias 

necessidades das sociedades locais e não se esquecer de seu importante papel na produção do 

conhecimento e na aprendizagem, reforçado por sua responsabilidade social no desenvolvimento 

da sociedade e na proliferação da conscientização pública sobre as questões de seus impactos na 

natureza. 

Acredita-se que os valores se induzem por diferentes meios, não só por processos 

educativos formais, mas pela experiência vivida pelas pessoas nos lugares. Assim, se o câmpus não 
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reflete em seu espaço físico exemplos positivos, como as discussões sobre a questão ambiental, 

elaboradas pelos processos formais em sala de aula, entende-se que a aprendizagem será 

prejudicada.  

Assim, o espaço físico da universidade tem especial participação e influência no processo de 

aprendizagem de seus alunos, têm o dever de fornecer a esses alunos modelos, exemplos tangíveis, 

que irão calibrar os valores aprendidos e suas capacidades, através do ato de vivenciar seus espaços 

de aprendizagem.  

Nesse sentido, é importante compreender a relação do espaço físico universitário com a 

natureza, quais são as crenças e os princípios éticos que passam para a comunidade. 

1.2.3 A universidade e o meio ambiente 

É perceptível o crescimento da preocupação sobre a questão ambiental nas universidades, 

tanto na produção científica e tecnológica, quanto com relação a seu próprio espaço físico e a 

responsabilidade como espaço educador no que diz respeito ao compromisso com a 

responsabilidade ambiental.  

Com relação ao espaço físico da universidade no Brasil, o documento orientador de tomada 

de decisões é o plano diretor (PD), que inclui tanto questões de reformas das edificações como a 

previsão futura de desenvolvimento do câmpus, como áreas de expansão de edificações. Ainda, 

algumas universidades possuem um plano de desenvolvimento sustentável, que determina políticas 

de gestão com relação à questão ambiental em diversos aspectos do câmpus. Esses planos exercem 

influência no desenvolvimento dos projetos em todas as esferas da universidade, pois criam 

diretrizes e estratégias para o desenvolvimento do câmpus.  

Além dos documentos próprios desenvolvidos pelas universidades, a partir da Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD ou Rio 92), da 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 1992, 179 países participantes acordaram e assinaram a 

Agenda 21 Global, um programa de ação baseado num documento de 40 capítulos. Esse documento 

reconhece o importante papel das instituições de ensino com a relação às questões ambientais. A 

partir desse momento, essa questão tem sido considerada em princípios, documentos e processos 

nas instituições de ensino superior.  

Entretanto, sua utilização por partes das universidades, segundo Lozano (2006), não tem 

sido efetiva por ainda ser vista como algo inovador e em fase de amadurecimento. Ainda assim, 

percebe-se um comprometimento por parte das universidades com o tema, e isso pode ser 

percebido ao usarem suas forças para ajudar a resolver os problemas emergentes da sociedade, por 

meio de assinaturas de tratados internacionais e documentos. 
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Em 1990, em uma conferência internacional em Talloires, na França, foi assinada a primeira 

declaração oficial feita por reitores e sub-reitores de universidades com um compromisso com o 

meio ambiente no ensino superior. A Declaração de Talloires é um plano de ação para incorporar 

sustentabilidade e alfabetização ambiental em ensino, pesquisa, operações e divulgação em 

faculdades e universidades. Constatou ser fundamental dirigir ações urgentes aos problemas 

ambientais. Foi assinado por mais de 500 líderes universitários de mais de 50 países. Desde então, 

diversas conferências universitárias regionais e internacionais têm gerado uma série de acordos, 

declarações e cartas sobre a incorporação da sustentabilidade nas universidades. Abaixo, o Quadro 

1, cronológico, com os principais desses documentos. 

Quadro 1 - Principais documentos voltados para a sustentabilidade no ensino superior 
1990 Declaração de Talloires 

1991 Declaração de Halifax 

1993 Declaração de Swansea 

1993 Declaração de Kyoto 

1993 Carta de Copernicus 

1997 Declaração de Thessaloniki 

1998 Declaração e Conferência Mundial sobre o Ensino Superior para o Século XXI  

2001 Declaração de Lünerburg 

2002 Declaração de Ubuntu: Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS)  

2005 Formação do Higher Education Associations Sustainability Consortium (HEASC) 

2008 Declaração da Conferência Regional na América Latina e Caribe 

2008 Declaração de Sapporo 

2009 Declaração de Turin 

2011 Declaração das Américas “por la sustentabilidade de y desde la universidad” 

2012 Declaração da Educação Superior para a Rio +20 

Fonte: adaptado de Sylvestre (2013). 

Segundo Sylvestre et al. (2013), Lozano (2013) e Grindsted (2011), esses documentos são 

orientadores às universidades, representam as intenções dos líderes em favor do meio ambiente e 

têm sido relevantes por sua contribuição sobre o papel da universidade em relação à questão 

ambiental mundialmente.  

Concordando com Wright (2004) e Sylvestre et al. (2013), existe uma evolução nessas 

declarações, embora haja uma mudança ideológica entre elas. Percebe-se que algumas barreiras 

foram encontradas nas iniciativas, como a falta de comprometimento e de envolvimento por parte 

dos gestores, uma estrutura organizacional resistente a mudanças e uma mentalidade voltada à 

sustentabilidade econômica. As universidades precisam repensar suas operações se quiserem 

contribuir de forma significativa com o meio ambiente e com a sociedade, a qual é prometida nas 

declarações, como na Declaração da Educação Superior para a Rio +20 (2012, p. 17), que coloca em 

sua 99ª diretriz: “Nós convocamos as universidades a se tornaram modelos das melhores práticas e 
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transformação ao dar um exemplo de sustentabilidade de suas instalações em seus campi e 

ensinando desenvolvimento sustentável como um módulo em todos os cursos. Desse modo, 

práticas sustentáveis se tornarão uma parte integrante do aprendizado e da ação”. 

Desde o início do século XXI, um dos maiores desafios da educação ambiental é construir e 

manter comunidades de forma que o processo educativo se desenvolva num contexto de 

complexidade, procurando trabalhar não apenas a mudança cultural, mas também a transformação 

social, assumindo a crise social e ambiental como uma questão ética. As universidades têm a 

responsabilidade de aumentar a conscientização, o conhecimento e valores para criar um futuro 

justo e equilibrado. Segundo Cortese (2003), isso se deve porque podem preparar a maioria dos 

profissionais para uma possível adaptação da sociedade a uma estratégia preocupada com o meio 

ambiente.  

Eventos, documentos e prêmios são cada vez mais frequentes para discutir esse tema: por 

exemplo, as conferências do Global University Network for Innovation (GUNI), da Associação para 

o Avanço de Sustentabilidade no Ensino Superior (AASHE), da Environmental Management for 

Sustainability in Universities (EMSU) e do Simpósio Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável nas 

Universidades (WSSD-U), bem como o desenvolvimento de ferramentas de avaliação de 

sustentabilidade, como AISHE, GASU e STAUNCH, a criação dos sistemas de classificação de 

sustentabilidade, como a certificação STARS e Green League, e prêmios que motivam o 

engajamento, como o Prêmio de Excelência de Câmpus Sustentável. Percebe-se com a criação 

desses instrumentos um progresso no comprometimento das universidades no avanço para o 

desenvolvimento da relação dos seres humanos com o meio ambiente.  

Na China, segundo Geng e Xue (2013), as universidades têm se preocupado com a questão 

ambiental dentro do câmpus, com progressos significativos, incluindo melhor desempenho 

ambiental, maior conscientização pública e redução de custos na manutenção do câmpus. No 

entanto, a maioria das ações são fragmentadas ao se concentrarem em um único ponto. Para Geng 

e Xue (2013), na China, essa falta de esforços integrados interfere no compromisso de aprofundar 

as questões ambientais no câmpus e pode resultar na implementação ineficaz e ineficiente de seus 

planos. 

Outro exemplo é a University of British Columbia (UBC), que, a partir da assinatura da 

Declaração de Talloires (1990), passou a planejar suas ações e programas visando torná-los modelos 

de sustentabilidade e vem progredindo nessa questão. Reduziu a emissão de gases e o consumo de 

água e criou programas acadêmicos relacionados à sustentabilidade. Além disso, proporcionou a 

construção de edifícios verdes, incentivou os deslocamentos por meios de transporte sustentáveis 

e elaborou um programa de separação dos resíduos. 
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A Cornell University também está engajada com a sustentabilidade do câmpus e apresenta 

diversas edificações que detêm o selo LEED (Leadership in Environmental and Energy Design) de 

eficiência em edificações, englobando áreas como energia, terreno, compras, resíduos sólidos, ação 

climática, alimentos, transporte, materiais, água e iniciativas em programas acadêmicos integrando 

a comunidade.(CORNELL, 2013) 

A Colorado State University é outro exemplo. Recebeu prêmios como ser a primeira 

instituição do mundo a alcançar a pontuação platinum na ferramenta de avaliação STARS - The 

Sustainability Tracking, Assessment & Rating System (2016). Cerca de 90% dos cursos têm projetos 

de sustentabilidade no currículo, 20 prédios com certificado LEED, além de cursos voltados para a 

sustentabilidade e programas de incentivo ao uso da bicicleta.(COLORADO,2016) 

Na Europa, a Leuphana Universität, da Alemanha, é uma universidade com o estudo focado 

em questões da relação do ser humano com o meio ambiente. Da energia que recebe da rede, 100% 

é energia verde, e ela tem o objetivo de nos próximos anos ter um impacto climático neutro e não 

impactar negativamente. (ADMSSENT,2015) 

No Brasil, algumas universidades desenvolveram o plano de sustentabilidade do câmpus 

que determina diretrizes e ações para o tratamento dessas questões, como gestão de resíduos, 

ações para melhorar a eficiência energética, entre outras. Há programas e iniciativas de 

universidades que se preocupam com o meio ambiente, mas ainda minimizando problemas ou 

procurando ser eficientes. 

 Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi criado, pelo Decreto estadual nº 

43.903, de 2012, o Fundo Verde de Desenvolvimento e Energia para a Cidade Universitária, que 

desenvolveu diversos projetos, entre os quais o Programa de Água, que construiu uma estação de 

tratamento de esgoto (ETE) modelo para tratamento das águas residuais, com medições individuais 

de água; a reutilização de água de destiladores; a instalação de redutores de fluxo; o Programa de 

Energia, que implantou um sistema de ar condicionado movido a energia solar em um sistema de 

resfriamento híbrido com gás; e o Programa de Mobilidade, que possibilitou a instalação de novos 

bicicletários na Cidade Universitária, aumentando em 200 o número de vagas para bicicletas, e das 

jardineiras elétricas para circulação intracâmpus; uma van mobilidade-circulação intracâmpus; a 

ciclovia do Parque Tecnológico; e o Projeto Transporte Solidário. 

Mais um exemplo é a Universidade de São Paulo (USP), que conta com o programa da 

Prefeitura do Câmpus USP, que tem por objetivo tornar a universidade referência em relação à 

preocupação com o meio ambiente. As ações buscam a gestão estratégica e sustentável do câmpus 

e estão orientadas por nove projetos do programa: Gestão Territorial das Águas; Gestão Eficiente 

de Energia; Gestão Integrada de Resíduos; Gestão de Áreas Verdes; Gestão Funcional Urbana; 
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Gestão de Saúde Ambiental; Ensino, Pesquisa e Sustentabilidade; Cultura de Sustentabilidade; e 

Governança do Câmpus. Todas surgiram devido à política ambiental da USP. (USP,2018) 

É, portanto, visível a busca em integrar a questão ambiental de forma a promover mudanças 

de atitudes e comportamentos nas universidades por meio dessas iniciativas. Atualmente, as 

certificações ambientais aparecem, nesse contexto, como uma alternativa estratégica para produzir 

o espaço com um relacionamento equilibrado com o meio ambiente, porém, em geral, atendem a 

uma série de itens. Questiona-se se possuem capacidade para transformar o câmpus universitário 

de forma que os impactos sejam positivos, em uma direção regenerativa. 
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1.3 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA 

UNIVERSIDADES 

A discussão sobre a implementação de ações voltadas ao meio ambiente nas universidades 

cresceu nos últimos 20 anos, e cada vez mais as universidades estão envolvidas nesse processo, das 

mais variadas formas. No entanto, apesar de toda a evolução, na maioria dos casos, essas ações não 

se tornaram parte integrante do sistema universitário, além do que essa possível mudança de 

paradigma não é totalmente identificável.  

Algumas ferramentas e rankings específicos foram desenvolvidos para a avaliação de 

sustentabilidade em universidades para monitorar, identificar forças e fraquezas, corrigir e evitar 

efeitos indesejados. São diferentes tipos de avaliações para medir o desempenho de 

sustentabilidade: por exemplo, instrumentos não padronizados, como a gestão ambiental, sistemas 

e produtos ISO, ou auditorias e relatórios internos. E também instrumentos padronizados, como as 

certificações e as ferramentas de avaliação de sustentabilidade. 

Cole (2003) analisou 12 das mais importantes ferramentas em organizações com o intuito 

de verificar suas aplicabilidades em um contexto universitário. Segundo Lozano (2006), o trabalho 

de Cole trouxe as constatações reunidas no Quadro 2.  

Quadro 2 - Ferramentas e aplicabilidades 

FERRAMENTAS APLICABILIDADES 

Global Reporting Initiative Essa ferramenta utiliza o sistema de relatórios e alguns itens são úteis, 

mas a maioria não é aplicável para um câmpus.  

ISO 14000  Mais aplicado na indústria e nos negócios que desejam ser compatíveis 

com os padrões de sustentabilidade. Falta de elementos sociais, tem alto 

custo. 

OCDE (Organization for 

Economic, Co-operation and 

Development para as 

multinacionais) 

Não é realmente útil para as universidades. Trata dos padrões 

trabalhistas e dos direitos humanos; mais adequada para o âmbito 

corporativo. 

A Triple Bottom Line É baseado em termos de ganhos e perdas relacionados com a receita da 

instituição. Pode ser útil para uma gestão de câmpus se houver uma 

pressão constante no sentido de tomar decisões baseadas em 

resultados. 

The Natural Step Pode ser útil para um câmpus. A ferramenta coloca que o planeta não 

será sustentável com a forma que os seres humanos estão intervindo 

no meio ambiente, desenvolveu alguns princípios que qualquer 

instituição ou pessoa deverá considerar em suas intervenções, como a 

concentração de substâncias da crosta terrestre (como o CO2 fóssil e os 

metais pesados), das substâncias produzidas pela sociedade, a 

degradação por meios físicos (como desmatamento e drenagem de 

lençóis freáticos), e defende que não existam obstáculos estruturais à 

saúde e significado das pessoas. Por outro lado, não define meios de 

considerar esses princípios nas ações. 
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Ecological footprint Ferramenta muito complexa em sua aplicação, está presente em 

algumas instituições, mas não aborda todas as questões da 

sustentabilidade (por exemplo, a dimensão econômica). 

The Compass of Sustainability: Ferramenta voltada para um câmpus que busca se desenvolver a partir 

da comunidade porque apresenta uma abordagem participativa. 

Porém, a ferramenta é muito flexível, em função das diversas opiniões 

e, portanto, pouco produtiva. 

Agenda 21 Local Algumas ideias se adéquam para um câmpus, como métodos e 

abordagens participativos, mas muitos indicadores não são relevantes 

para o contexto das universidades. 

National Round Table on 

Environment and Economy 

Apresenta uma abordagem focada na dimensão econômica, mas não 

está necessariamente voltada para a um impacto positivo com o meio 

ambiente. 

Painel de Sustentabilidade da 

Comissão sobre 

Desenvolvimento Sustentável 

(CDS) da ONU 

Baseia-se nos indicadores da ONU, é claro e acessível. Apresenta uma 

estrutura flexível que permite incluir dados diferentes e, portanto, 

poderia ser adequado para uma aplicação nos câmpus. 

Outros relatórios da ONU, 

incluindo Global Environment 

Outlook e o Índice de 

Desenvolvimento Humano 

A preocupação nesses relatórios não se adéqua a uma aplicação em 

câmpus porque são voltados para medidas humanas e de 

desenvolvimento. 

Genuine Progress Index Uma ferramenta focada na dimensão econômica, apresenta técnicas 

contábeis específicas e, portanto, não se aplica em um contexto 

universitário. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Essas ferramentas analisadas por Cole (2003) e, concordando com Lozano (2006), não 

seriam adequadas para a aplicação em um contexto universitário, mesmo que, em algumas 

situações, ser possível uma adaptação para a realidade das universidades. É necessária, dessa forma, 

uma análise sobre outras ferramentas que sejam adequadas às especificidades das universidades.  

Em outro estudo, Shriberg (2002) analisou 11 ferramentas de avaliação desenvolvidas para 

serem aplicadas em universidades, tendo identificado seus pontos fortes e fracos. São elas: National 

Wildlife Federation’s State of the Câmpus Environment, Sustainability Assessment Questionnaire, 

Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education, Higher Education 21’s Sustainability 

Indicators, Environmental Workbook and Report, Greening Campuses, Campus Ecology, 

Environmental Performance Survey, Indicators Snapshot/Guide, Grey Pinstripes with Green Ties e 

EMS Self-Assessment (Autoanálise de Sistemas de Gestão Ambiental). 

A conclusão desse estudo coloca que as ferramentas analisadas convergem para alguns 

aspectos como a redução no uso de recursos naturais; para a educação ambiental como função 

central; para o alcance nas várias funções da instituição (ensino, pesquisa, operações e serviços) e 

ações interinstitucionais (compartilhamento de informações e resultados) voltadas para o meio 
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ambiente. Porém, esses estudos consideram uma realidade diferente dos países em 

desenvolvimento. 

Para complementar a revisão feita por Shriberg (2002), Gomez et al. (2015) incluíram novas 

ferramentas para a análise da sustentabilidade examinando-as dentro do contexto dos países da 

América do Sul. As ferramentas estudadas foram: GASU (Análise Gráfica da Sustentabilidade em 

Universidades), TUR (Ranking Tridimensional de Universidades), STARS (Sistema de Rastreamento, 

Análise e Classificação da Sustentabilidade), Green Metric (Métrica Verde), AUSP (Análise das 

Políticas de Sustentabilidade em Universidades), AUA (Apreciação Alternativa de Universidades), 

USAT (Ferramenta de Análise da Sustentabilidade baseada em unidades) e Green Plan (Plano 

Verde). 

Como conclusão do estudo de Gomez et al. (2015), as ferramentas analisadas mostram 

diferentes abordagens para a avaliação. Cada uma oferece uma solução que responde a diferentes 

necessidades ou níveis de implementação. Segundo os autores, o modelo TUR tem mais potencial 

do que os demais pela simplicidade relativa dos indicadores propostos. A ferramenta STARS pode 

ser usada quando há um contexto de esforços voltados para a sustentabilidade, apropriada como 

um roteiro para iniciantes. A ferramenta GASU é útil como complemento para um relatório de 

sustentabilidade baseado na GRI (Global Report Initiative), que adiciona educação a sua lista de 

dimensões sociais, econômicas e ambientais. O modelo permite uma imagem completa do 

desempenho da instituição, cobrindo todas as questões importantes, mas os inúmeros indicadores 

significam que requer grandes quantidades de dados. Isso torna a implementação difícil e também 

complicada. 

A partir dessa avaliação, Gomez et al. (2015) fornecem uma proposta de melhoria, criando 

a ferramenta AMAS (Adaptable Model for Assessing Sustainability), que, após uma análise com a 

metodologia AHP3 (Analytic Hierarchy Process), inclui uma hierarquia de avaliação em quatro níveis, 

com critérios, subcritérios e indicadores correspondentes, um conjunto completo de pesos para os 

critérios e um conjunto completo de indicadores com os respectivos pesos. Os indicadores definidos 

por eles após a compilação das ferramentas citadas acima são: 

▪ Presença de sustentabilidade no plano estratégico institucional; 

▪ Relatório de sustentabilidade (conta com um relatório de sustentabilidade? Abrange 

todos os problemas importantes?); 

▪ Medidas de eficiência energética (quais os esforços que estão sendo feitos para reduzir 

o consumo de energia?); 

 
3 Método para resolver processos de decisão complexos e priorização de problemas, ver Saaty, 1987. 
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▪ Medidas de eficiência da água (quais os esforços que estão sendo feitos para reduzir o 

consumo de água?); 

▪ Gerenciamento de resíduos perigosos (quais os esforços que estão sendo feitos para 

minimizar e descartar com segurança todos os resíduos perigosos?); 

▪ Cobertura do programa de reciclagem (quais os esforços que estão sendo feitos para 

reduzir o desperdício de recursos de conservação por reciclagem e compostagem?); 

▪ Site da sustentabilidade (conta com um site de sustentabilidade completo e 

dinâmico?); 

▪ Campanhas de divulgação de sustentabilidade (quais são os esforços para disseminar 

e promover os princípios de sustentabilidade na comunidade da instituição através de 

campanhas de divulgação?); 

▪ Colaboração intercâmpus sobre sustentabilidade (quais os esforços que estão sendo 

feitos para colaborar com outras IES em questões de sustentabilidade?); 

▪ Sustentabilidade assina compromissos (número total de compromissos assinados pela 

IES); 

▪ Declarações das autoridades relacionadas à sustentabilidade (número de declarações 

públicas da autoridade mais alta relacionada aos esforços de sustentabilidade feitos 

pela IES); 

▪ Plano de sustentabilidade (conta com um plano de sustentabilidade?);  

▪ Coordenação de sustentabilidade (conta com algum tipo de coordenação de 

sustentabilidade?);  

▪ Coordenação de gestão ambiental (conta com algum tipo de coordenação de gestão 

ambiental?);  

▪ Coordenação de responsabilidade social (conta com algum tipo de coordenação de 

responsabilidade social?);  

▪ Proporção de mulheres em comitês de governança de alto nível (mulheres em comitês 

de governança de alto nível/quantidade total de pessoas em comitês de governança 

de alto nível); 

▪ Estudantes de baixa base socioeconômica (estudantes financiados/estudantes totais); 

▪ Custo médio da carreira (mensalidade média por um ano para todos os programas 

oferecidos pela instituição); 

▪ Salário mínimo pago pela instituição; 

▪ Consumo de energia (consumo total de energia – elétrica, gás, diesel – direta/área 

bruta do piso); 
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▪ Consumo de água (consumo total de água direta/total de estudantes mais carga de 

tempo equivalente a tempo inteiro); 

▪ Programas relacionados à sustentabilidade (programas totais relacionados à 

sustentabilidade/programas totais). 

▪ Pesquisa relacionada à sustentabilidade (pesquisa/pesquisa total relacionada à 

sustentabilidade); e 

▪ Presença relacionada à sustentabilidade na web (presença na web de sustentabilidade 

total da IES/presença na web total da instituição). 

Como conclusão do estudo, após testar em algumas universidades chilenas, os autores 

consideram que existem profundas diferenças em relação aos esforços de se promover uma relação 

positiva com o meio ambiente nos cenários das universidades e que seria complexo considerar 

apenas um modelo para avaliar as implementações de sustentabilidade em uma ampla gama de 

universidades. Entretanto, também reconhecem que os temas são similares para se alcançar esse 

objetivo nas universidades, o que permite a possibilidade de contar com um quadro de avaliação 

geral ao nível dos critérios, possibilitando a flexibilidade dos indicadores, como demonstra o Quadro 

3. 

Quadro 3 - Predominância dos subcritérios 

Diversidade e Igualdade 6,1% 

Engajamento Publico 6,4% 

Declarações 6,8% 

Pesquisa 7,3% 

Educação 12% 

Coordenação 12,9% 

Experiência no Câmpus 12,9% 

Estratégias 16,5% 

Consumo de Recursos 19,2% 

Fonte: adaptado de Gomez e al. (2015) 

No contexto brasileiro, há poucos relatos sobre a aplicação dessas ferramentas nas 

universidades. Na ferramenta Stars estão cadastradas duas universidades brasileiras, mas sem 

indicativos da implementação dela.  

No GreenMetric World University Ranking (2016) , que utiliza como critério o tamanho da 

universidade e seu perfil de zoneamento, seja urbano, suburbano ou rural, quantidade de espaço 

livre e verde, consumo de energia, transporte, consumo e gerenciamento de água, gerenciamento 

de resíduos, configuração e infraestrutura e educação, aparecem 14 universidades brasileiras 

cadastradas, listadas a seguir por ordem decrescente de pontuação (dados de 2016): 

▪ Universidade Federal de Lavras – MG; 

▪ Universidade Federal de Viçosa – MG; 
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▪ Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – RJ; 

▪ Universidade Federal de São Carlos – SP; 

▪ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – MG; 

▪ Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – RS; 

▪ Universidade de São Paulo – SP; 

▪ Centro Universitário do Rio Grande do Norte – RN; 

▪ Universidade do Vale do Itajaí – SC; 

▪ Universidade Federal de São Paulo – SP; 

▪ Universidade Federal de Itajubá – SP; 

▪ Pontifícia Universidade Católica de Campinas – SP; 

▪ Universidade Estadual de Maringá – PR; e 

▪ Universidade Federal de Pernambuco – PE. 

Em um ranking internacional de 5.160 universidades, a Universidade de Lavras estava na 

38ª posição em 2016. Nos documentos disponíveis no site dessa universidade em 2016 não constava 

nenhuma referência a relatórios ou instrumentos utilizados pela universidade que demonstre o 

comprometimento com o meio ambiente. Esse fato demonstra uma possível preocupação com o 

meio ambiente por parte dessa universidade, mas sem um comprometimento efetivo, que seja de 

fácil percepção e, portanto, um exemplo para a comunidade. 

O evento Fórum Latino-Americano de Universidades e Sustentabilidade, que ocorreu em 

Viña del Mar, no Chile, em 2013, constatou que as universidades do contexto latino-americano têm 

evoluído para incorporar critérios ambientais na pesquisa, nos sistemas de gestão e nas políticas 

institucionais tanto internas como de vinculação com a sociedade. A partir desse encontro, iniciou-

se o projeto RISU (Red de Indicadores de Sostenibilidad en las Universidades), que busca definir 

indicadores para a evolução de políticas para um equilíbrio com o meio ambiente nas universidades 

latino-americanas, incluindo o Brasil. (ARIUSA,2015) 

O projeto faz parte da Aliança de Redes Ibero-Americanas de Universidades pela 

Sustentabilidade e pelo Meio Ambiente (ARIUSA), que, com o apoio financeiro do Centro de Estudos 

de América Latina da Universidade Autônoma de Madri (UAM), integra a Alianza Mundial de 

Universidades sobre Ambiente y Sostenibilidad (GUPES), uma iniciativa do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e da Red de Formación Ambiental para América Latina y el 

Caribe. Os principais objetivos do ARIUSA são fortalecer o trabalho conjunto e as ações em redes 

que vêm desenvolvendo as universidades da região voltados para sustentabilidade e 

responsabilidade social, definindo um quadro de análise para a avaliação de políticas de 

sustentabilidade e responsabilidade social; formar responsáveis universitários na aplicação de 

sistemas de indicadores para avaliar compromissos com a sustentabilidade; refletir sobre as 
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deficiências ou pontos fortes da aplicação de sistemas de indicadores em universidades em 

processos internos; e promover a sustentabilidade e a responsabilidade social em universidades 

latino-americanas por meio de uma proposta de estratégia regional de ações de melhoria. 

O projeto RISU definiu 117 indicadores4 em 11 eixos temáticos. Para a definição dos 

indicadores, 10 coordenadores e a equipe de coordenação da Universidade Autônoma de Madri 

realizaram encontros virtuais e, posteriormente, discutiram cada indicador. Os eixos com seus 

respectivos objetivos são apresentados no Quadro 4. 

Quadro 4 - RISU - Eixos temáticos e objetivos 

EIXO OBJETIVO 

Política de 

sustentabilidade 

Avaliar o grau de desenvolvimento da política ambiental.  

 

Sensibilização e 

participação 

Avaliar o grau de desenvolvimento das atividades educativas e da consciência 

ambiental voltada para a comunidade universitária, além das atividades de 

ensino curricular. 

Responsabilidade 

socioambiental 

Avaliar até que ponto as universidades desenvolvem políticas e estratégias 

de ação para envolver diferentes grupos sociais em suas atividades 

universitárias, bem como prestar especial atenção à responsabilidade na 

resolução dos problemas que a comunidade em que se baseia está 

enfrentando. 

Docência Avaliar o grau de integração do treinamento na sustentabilidade na oferta 

acadêmica das universidades. 

Pesquisa e transferência 

de conhecimento 

Neste tema se analisa o grau em que as universidades lideram a pesquisa para 

as realizações de sustentabilidade. A atividade de pesquisa deve contribuir 

para a resolução de problemas socioambientais e para o progresso da 

sociedade. 

Urbanismo e 

biodiversidade 

Avaliar as ações incluídas pela universidade em seu planejamento urbano, 

promovendo a biodiversidade em seu território e incorporando critérios de 

sustentabilidade. 

Energia Avaliar o nível de ações de economia e eficiência energética em universidades 

e políticas de consciência na comunidade universitária sobre a economia, 

bem como o grau de autonomia energética por meio da produção de energia 

renovável nas próprias instalações universitárias. 

Água Avaliar as ações de economia e eficiência na gestão da água, tanto em 

edifícios como em jardins e áreas verdes. 

Mobilidade Avaliar a política que as universidades estão tomando em gerenciar de forma 

sustentável o transporte e a mobilidade gerada pelas atividades 

universitárias. 

 
4 Os indicadores de cada área podem ser observados em anexo deste volume. 
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Resíduos Verificar se a universidade tem medidas para gerir eficientemente resíduos 

gerados por suas atividades, considerando a minimização, tais como coleta 

seletiva e gerenciamento. 

Contratação responsável Avaliar as iniciativas das universidades para promover recrutamento 

responsável pela aplicação de critérios de sustentabilidade e ética social na 

seleção de produtos e fornecedores. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Todos esses instrumentos são ferramentas que buscam promover um melhor 

relacionamento com o meio ambiente pelas universidades, mas, em sua maioria e principalmente 

no contexto brasileiro, ainda estão sendo aprimorados.  

Embora de grande importância, a maioria dos esforços em favor do meio ambiente atuais 

se concentra na redução dos impactos ambientais e sociais negativos. Como sociedade, temos a 

oportunidade de ir além e mudar nosso foco para criar e projetar, com saúde, em nossas 

intervenções integradas com a natureza. Assim, apesar do número crescente de instituições que 

utilizam essas ferramentas ao redor do mundo na busca da integração com a natureza, percebe-se 

que é um processo complexo e orientado por indicadores e métricas.  

As universidades devem estar totalmente comprometidas com questões de 

sustentabilidade e no avanço do conhecimento, pois têm a capacidade de agregar valor a metas de 

longo prazo de uma relação positiva com a natureza, porém as ferramentas pesquisadas limitam-se 

impactar menos, ou não impactar, o espaço físico universitário. 

Outra questão é que muitas vezes essas certificações baseadas em uma listagem a ser 

cumprida não estimulam uma mudança de comportamento e se concentram em atingir os itens 

mínimos para pontuar e ser classificado como preocupado com o meio ambiente natural.  

Embora exista preocupação por parte dessas instituições com o tema, principalmente em 

um contexto internacional e em seus discursos, nas universidades brasileiras essa preocupação não 

é prioridade. Existem planos e alguns projetos, mas ainda de forma pontual.  

A universidade, de forma geral, é uma instituição que acompanhou os paradigmas da 

modernidade, cujos sistemas educativos foram moldados isoladamente, pela fragmentação e 

especialização do conhecimento. A maioria das universidades inspira-se nesse modelo resultando 

em áreas do conhecimento pouco integradas. Com isso, as fronteiras entre os campos do 

conhecimento são, ainda, de difícil transposição. 

Nessa direção, a universidade deve se orientar de forma decisiva para formar as gerações 

atuais não somente para aceitar a incerteza e o futuro, mas para gerar um pensamento complexo e 

aberto às indeterminações, às mudanças, à diversidade, à possibilidade de construir e reconstruir 

novas leituras e interpretações, configurando novas possibilidades de ação. É necessária uma 

reflexão sobre os desafios que estão colocados para mudar as formas de pensar e agir em torno da 
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relação dos seres humanos com a questão ambiental numa perspectiva contemporânea. Uma 

mudança nos sistemas de conhecimento, dos valores e dos comportamentos gerados pela dinâmica 

de racionalidade existente, fundada no aspecto econômico do desenvolvimento.   
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2.AS FERRAMENTAS APLICADAS AO ESPAÇO FÍSICO 
UNIVERSITÁRIO VOLTADAS PARA A RELAÇÃO POSITIVA COM O 
MEIO AMBIENTE  

No capítulo anterior, de aporte teórico, além da definição conceitual de projeto 

regenerativo, foi possível confirmar que não existe um instrumento específico voltado para as 

universidades que oriente os impactos materializados no espaço físico dos câmpus em uma direção 

regenerativa, com o foco em considerar todos os seus sistemas integrados e partes de um mesmo 

conjunto, com o objetivo de coevoluir, conceitos nos quais se baseia esta proposta. 

Acredita-se que resultados mais eficazes ocorrem quando o impacto e a intenção são 

positivos. Estar e se sentir conectado com o mundo natural, coevoluindo com os sistemas do meio 

ambiente. Para se chegar a essa abordagem, devemos envolver o mundo vivo e realinhar sistemas 

humanos e naturais. Corroborando Mang e Reed (2012), a abordagem regenerativa é a reconexão 

de aspirações e atividades humanas com a evolução dos sistemas naturais, essencialmente em uma 

coevolução. Para isso, uma mudança de paradigma que busque ativamente oportunidades para 

criar resultados positivos na natureza é necessária. Tem-se a oportunidade, através dos projetos no 

espaço físico universitário, de não impactar negativamente, mas, sim, quando se intervir no meio 

ambiente, de buscar resultados efetivamente positivos. 

A partir da pesquisa feita no capítulo anterior, identificou-se um instrumento voltado para 

uma abordagem regenerativa, o LENSES, que é um processo que instiga a colaboração e integração 

de diversas áreas do conhecimento e olha o projeto como uma oportunidade de impactar o espaço 

físico de forma positiva. Mas não é voltado para o contexto das universidades. Para as universidades 

existem diversos instrumentos como relatado no capítulo anterior, porém, o RISU, foi o único 

encontrado, nessa etapa da pesquisa, voltado para a realidade latino-americana.  

Este capítulo correlaciona esses dois instrumentos a fim de definir um conjunto de aspectos 

que orientem os projetos em uma direção regenerativa para câmpus universitários. A descrição e a 

análise dos instrumentos selecionados foram realizadas por meio de pesquisa documental. 

Utilizaram-se principalmente textos e artigos dos autores que desenvolveram os instrumentos 

observados. Também foram utilizados artigos e documentos, quando existentes, de outros autores 

e instituições quando esses textos abordavam o instrumento estudado.  

2.1 CORRELAÇÃO ENTRE OS INSTRUMENTOS RISU E LENSES  

No contexto das universidades no Brasil, o instrumento de avaliação RISU é o que mais se 

adéqua porque, além de ter sido desenvolvido para o contexto latino-americano, tem a participação 

de universidades brasileiras em seu processo de desenvolvimento. Porém, como já discutido, é um 
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instrumento que busca impactar menos, ou não impactar, e não está em uma direção regenerativa. 

Já o instrumento LENSES tem uma abordagem voltada para um impacto ambiental positivo e 

regenerativo. 

A partir da pesquisa bibliográfica, esses instrumentos foram sistematizados e 

correlacionados. A primeira correlação foi elaborada a partir da definição de índices individuais para 

identificar o quanto o instrumento RISU está em uma direção regenerativa. Isso foi feito com o 

auxílio do software Excel.  

Foram analisadas 17.784 inter-relações entre os 117 indicadores RISU (ARIUSA,2015) e os 

152 indicadores do LENSES (CLEAR,2016), conforme pode ser observado no apêndice deste volume. 

Estabeleceram-se índices individuais para identificar o grau de pertinência de cada correlação, 

conforme o Quadro 5. 

Quadro 5 - Índices de avaliação da inter-relação entre indicadores 

NÃO POUCO MUITO SIM 

0 1 2 3 

Fonte: elaborado pela autora. 

O resultado é a constatação de que os indicadores do instrumento RISU têm pouca inter-

relação com o instrumento LENSES no que diz respeito aos conceitos de projeto regenerativo, 

conforme pode ser observado no Quadro 6. Esse dado é relevante pois constata a ausência de uma 

abordagem regenerativa no instrumento voltado para universidades no contexto latino-americano. 

Quadro 6 - Grau de relação entre os indicadores RISU e LENSES 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

A partir disso, com o objetivo de verificar o quanto o LENSES poderia ser aplicado no 

contexto universitário, foi feita outra correlação entre esses dois instrumentos. 

O LENSES e o RISU abordam diferentes 11 áreas temáticas, como descrito no capítulo 1 e 

observado no Quadro 7.  
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Quadro 7 - Comparativo entre LENSES e RISU 

LENSES RISU 

Energia  Energia 

 Água 

 

Água 

 Mobilidade 

 

Mobilidade 

 Comunidade Sensibilização e participação 

Educação Docência 

Materiais 

 

Resíduas 

Resíduos 

Ecossistemas Urbanismo e biodiversidade 

Terra  Política de sustentabilidade 

Estética Contratação responsável 

Saúde e bem-estar Pesquisa, ensino e extensão 

Fonte: elaborado pela autora. 

Com a descrição dos objetivos de cada área temática, identificaram-se objetivos similares 

ou iguais. As áreas temáticas energia e água, em ambos os instrumentos, têm como objetivo mudar 

os padrões utilizados atualmente para consumo e produção de energia e água nos projetos. A 

mobilidade tem os objetivos voltados para aspectos mais amplos, como impactos positivos, 

resiliência, diversidade, eficiência, renovação e mitigação. Essas são as três áreas com objetivos 

próximos. 

Com relação às outras áreas, a partir da descrição de cada área temática, estabeleceu-se 

uma relação de similaridade entre os objetivos. No Quadro 8 mostra as áreas que se correlacionam. 

Quadro 8 – Correlação 

LENSES  RISU 

Comunidade  Sensibilização e participação 

Educação  Docência 

Materiais 

 

Resíduas 

 Resíduos 

Ecossistemas  Urbanismo e biodiversidade 

Fonte: elaborado pela autora. 

Na relação entre a comunidade e a sensibilização e participação, os objetivos consideram 

os membros da comunidade externa e do local do projeto no processo. Na relação educação e 

docência, ambas têm como foco transmitir o conhecimento sobre a importância das questões 
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ambientais através do projeto, com soluções que possam ser exemplos que inspirem novos 

projetos. Tanto materiais quanto resíduos apresentam a questão do ciclo de vida dos materiais. E, 

por fim, nas áreas temáticas ecossistemas e urbanismo e biodiversidade, os objetivos buscam 

abundante resiliência ecológica, o que permite que os ecossistemas se ajustem a muitas mudanças 

ambientais.  

Entretanto, algumas áreas não estabelecem nenhuma relação, fato que demonstra que o 

LENSES, apesar de ser voltado a direcionar impactos positivos no espaço físico, não é voltado 

especificamente para o espaço universitário. As questões que podem ser acrescentadas com 

aspectos para as universidades são política de sustentabilidade, contratação responsável e ensino, 

pesquisa e extensão. Além dos aspectos conceituais que estruturam a formatação dos processos de 

criação, promoção, implantação e reconhecimento dos projetos no espaço físico universitário, 

outros também precisam ser tratados, sob a perspectiva ambiental, social, humana e política. Assim, 

além das áreas descritas acima, mesmo as não contempladas no instrumento RISU, como saúde e 

bem-estar, terra e estética, serão consideradas nesta pesquisa, pois novas práticas e outros modelos 

são necessários ante a inevitável condição ambiental que o desenvolvimento potenciou e com a 

qual toda a humanidade se defronta. 

A partir dessa correlação entre os dois instrumentos RISU e LENSES, definiu-se o conjunto 

de aspectos a serem considerados nos projetos para que sua materialização no espaço físico 

universitário possa, de acordo com Lyle (1994), agregar e não isolar, portanto, inserir-se em uma 

concepção de conhecimento interdisciplinar e em uma perspectiva ecológica, holística e abrangente 

de projeto. 

2.2 ÁREAS TEMÁTICAS DAS GUIAS PARA PROJETO REGENERATIVO EM 
CÂMPUS UNIVERSITÁRIOS 

Mediante as correlações acima descritas, foram definidas 13 áreas relacionadas com o 

espaço físico universitário que irão orientar as guias de projetos regenerativos para universidades. 

As áreas temáticas representam aspectos que estão inter-relacionados de um sistema que 

compõem o todo. Tem como objetivo identificar pontos e possíveis iniciativas dos projetos com um 

olhar mais abrangente, discutindo áreas que normalmente não são consideradas nos projetos. As 

13 áreas temáticas são descritas abaixo. 

2.2.1 Estética 

Autores de diferentes campos do conhecimento abordam as capacidades da estética na 

promoção da consciência e do cuidado com o meio ambiente. Para Lubarsky (2011), a cultura 

ocidental descartou o valor de estética durante os últimos anos, e o declínio em sua apreciação é 
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diretamente associado a seu desrespeito pela natureza, o que se deve ao fato de o ser humano 

colocar a estética como um valor subjetivo, apenas de apreciação, sem sentir-se parte dela, o que 

levou à exploração e à degradação ambiental. 

A estética tem o potencial de ser um catalizador na promoção da consciência e do cuidado 

com a natureza. Valorizar a estética em um mundo em destruição é reconhecer que isso nos conecta 

e pode levar a reconhecimento, empatia, amor, respeito e cuidado com o meio ambiente. Essa 

compreensão da estética é questão essencial no discurso do projeto regenerativo. (CLEAR,2016) 

Concordando com Howett (1987), toda intervenção, qualquer que seja sua escala, deve, 

antes de tudo, ser responsiva a toda a gama de sistemas, incluindo solos e geologia, clima e 

hidrologia, vegetação, vida selvagem e a comunidade humana que fazem parte do sistema afetado. 

Na medida em que o espaço expressar e celebrar essa resposta, sua beleza será descoberta. 

Para McLennan (2004), as formas interferem na percepção do ser humano; significa que o 

ser humano é motivado pela proporção, pela textura e pela forma que compõem a estética de um 

espaço; portanto, isso deve ser considerado nos projetos, a fim de criar elementos atraentes que 

estimulem a conexão com a natureza e que promovam uma mudança de comportamento, de 

interesse e cuidado com a natureza.  

Segundo Meyer (2008), o conceito de estética se desloca de sua concepção histórica para 

uma nova compreensão, que a concebe como uma força essencial em direção à regeneração.  

A estética não é um conceito fixo e imutável, mas um conceito que evolui ao longo do tempo 

em resposta a diferentes necessidades ou contextos. Para o CLEAR (2016) quando se considera a 

estética nos projetos, a natureza é intencionalmente incorporada no desenho e promove maior 

apreciação, explícita ou implicitamente, dos sistemas ecológicos locais, transmitindo um significado 

relevante para a sociedade, inspirando o desejo de promover um projeto duradouro de apreciação 

atemporal e incentivando o respeito pela contemporaneidade do desenho. A apreciação das 

afinidades humanas com a estética e a natureza, a percepção da estética como catalisadora de uma 

mudança transformadora e a importância das experiências sensoriais por meio da prática de hábitos 

simples levam à apropriação e ao cuidado do lugar. Através do significado do projeto, promovem 

prazer, felicidade, inspiração, reflexão profunda, apreciação, cura, serenidade e busca da celebração 

do espírito. Essas experiências estéticas são essenciais para nos reconectar ao mundo.  

Esse eixo temático enfatiza essas conexões, as atrações das pessoas por determinados 

lugares. A estética é uma forma de motivar e de instigar as pessoas a sentirem-se parte da natureza.  

Outro aspecto é o símbolo que esse projeto representa para que transmita um significado 

relevante para a sociedade, inspirando o desejo de promover um projeto duradouro de apreciação 

atemporal, incentivando o respeito pela contemporaneidade do desenho como ao próprio projeto.  
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Esses aspectos da estética são importantes, pois levam à reflexão de como o ambiente físico 

afeta a percepção da relação homem-natureza. Um ambiente físico agradável com locais de 

encontro bem aceitos e onde as pessoas se sentem confortáveis não só ajuda a desenvolver um 

senso de lugar, mas também está ligado ao bem-estar, à aprendizagem construtiva e ao 

empoderamento da comunidade. Para Spirn (2011), os projetistas do espaço urbano possuem um 

papel essencial não apenas na produção de habitats urbanos mais seguros e saudáveis, mas também 

em tornar legíveis e tangíveis os sistemas que sustentam a vida e em mudar a percepção do que é 

possível. Como expressão, os projetos deverão comunicar e valorizar esses aspectos, constituindo-

se em um meio de educar, conscientizar e revelar mensagens, conceitos e ideias. 

2.2.2 Comunidade 

Para um projeto caminhar em uma direção regenerativa, é importante pensar no contexto 

de seu lugar, como parte de um sistema aninhado, sistemas dentro de sistemas. A comunidade é 

um desses sistemas que se subdivide em três partes, a primeira a definição das pessoas interessadas 

e os impactos causados a elas. A outra, o engajamento das pessoas de forma que se sintam seguras 

e representadas; e, a última, a promoção de oportunidades para essa comunidade por meio do 

projeto, seja durante o processo, seja em situações futuras, após sua execução. As partes 

interessadas, stakeholders, devem incluir uma representação diversificada de membros da 

comunidade, o que resultará em oportunidades para aqueles tipicamente excluídos do processo de 

tomada de decisão. (CLEAR,2016) 

Esse processo se justifica porque a comunidade, tanto interna quanto externa da 

universidade está inevitavelmente relacionada ou impactada por um projeto e, portanto, deve ser 

representada durante todo o ciclo de vida desse projeto. 

De acordo com Reed (2009), relacionar os sistemas ecológicos, geográficos, culturais, 

econômicos e climáticos que afetam cada relação do projeto com a comunidade resulta em 

atributos e padrões únicos do local, que o autor coloca como a “história do lugar”. Essa 

representatividade engaja a comunidade no projeto de forma que se sinta segura das decisões 

tomadas e participe ativamente do processo. 

Considerar os membros da comunidade no processo de projeto é importante e proporciona 

oportunidades para o projeto se adaptar a suas incertezas e honrar a cultura local.  

2.2.3 Ecossistemas 

Ecossistema pode ser definido por uma comunidade biótica e fatores abióticos que 

interatuam, originando uma troca de matéria entre as partes vivas e não vivas, influenciando-se 
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mutuamente. Refere-se ao complexo de organismos vivos, seu ambiente físico e todas as suas inter-

relações em uma unidade específica do espaço.  

Em qualquer projeto, em qualquer escala, os ecossistemas devem ser uma consideração 

explícita. Proporcionam muitos serviços de manutenção da vida, incluindo ciclo de nutrientes, 

estabilidade climática e absorção de resíduos. Sem esses serviços, o sistema da Terra não 

funcionaria corretamente, e os seres humanos não sobreviveriam. (CLEAR,2016) 

O conceito de ecossistema revela que os elementos da natureza não existem isolados uns 

dos outros, mas, sim, tendem a se combinar em sistemas complexos estabelecidos a partir de uma 

série de relacionamentos físicos e biológicos. Para Lago e Pádua (1985), através desses 

relacionamentos os sistemas naturais adquirem uma espécie de vida coletiva própria, que os 

capacita para se auto-organizarem e se auto reproduzirem ao longo do tempo. 

Alguns pesquisadores da área ambiental estão identificando e descrevendo os benefícios 

que os serviços ecossistêmicos fornecem, e os economistas estão determinando formas de valorizar 

esses serviços, enquanto outros ainda estão medindo os impactos do desenvolvimento nos serviços 

ecossistêmicos para rastreá-los ao longo do tempo. Todos esses esforços derivam do 

reconhecimento de que os ecossistemas são essenciais, mas muitas vezes tomados como 

garantidos.  

Se determinados ecossistemas não puderem ser preservados, então o projeto deve 

procurar fornecer um nível semelhante desses serviços. Em alguns casos, é provável que proteger, 

manter e/ou restaurar a maneira da natureza de fornecer serviços ecossistêmicos será mais rentável 

e eficiente.  

Para isso, ao invés de lutar contra os ecossistemas naturais, o projeto com uma visão 

regenerativa trabalha para colaborar com eles, renovando e revitalizando suas próprias fontes de 

energia. É a forma de contribuir para os serviços ecossistêmicos já presentes, mantendo a 

diversidade natural de todos os sistemas vivos e contribuindo para a resiliência da natureza, para 

preservar sua capacidade de se adaptar à mudança.  

Para CLEAR (2016) o projeto poderá valorizar ecossistemas que trazem nova vida e 

vitalidade para a área que servem como componente fundamental do projeto, impactando 

positivamente sistemas sociais, econômicos e naturais, criando abundante resiliência ecológica, 

permitindo que os ecossistemas se ajustem a muitas mudanças ambientais e sendo como um 

reservatório ecológico para repor os ecossistemas estressados próximos.  

Assim, considerando que no interior de um ecossistema se manifestam os princípios 

ecológicos fundamentais à existência e à manutenção da vida na Terra (NUNES, 2005), com a 

promoção e o gerenciamento desse impacto nos ecossistemas, aumentando sua capacidade 
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regenerativa, o projeto é um catalisador para uma sociedade saudável e um sistema econômico 

produtivo.  

2.2.4 Educação  

Modelos convencionais de educação nem sempre preparam para resolver os problemas 

complexos atuais e futuros. A melhor educação é a contínua, em constante evolução. Embora nem 

todos os projetos ou iniciativas tenham um propósito implícito para a educação, cada projeto pode 

e deve ser visto como um veículo para o educar. O ambiente educativo físico e não físico fornece 

uma plataforma para o autoconhecimento, promovendo a inovação e a mudança significativa. Para 

CLEAR (2016), o ambiente construído, comunidades e entidades nos ensinam, e estamos sempre 

aprendendo e transferindo conhecimento, mesmo que inadvertidamente.  

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima (2008) destaca que a implementação de 

programas de espaços educadores sobre o meio ambiente implica a readequação dos espaços e da 

gestão, além da formação de professores e da inserção da temática ambiental nos currículos e 

materiais didáticos. Portanto, os espaços devem ser educadores sobre a forma de nos relacionarmos 

com o meio ambiente e podem ter a intencionalidade pedagógica de se constituírem em referências 

positivas, ou seja, espaços que mantenham uma relação equilibrada com o meio ambiente e que 

compensem seus impactos com o desenvolvimento de impactos apropriados ou materializações 

positivas, permitindo, assim, qualidade de vida para as gerações presente e futuras. 

A universidade é essencialmente um espaço coletivo, de relações. No momento em que a 

comunidade universitária está no espaço físico universitário, passa a assumir um papel específico, 

diferente daquele desempenhado em casa, tanto quanto no trabalho, ou mesmo no bairro, entre 

amigos. Nesse sentido, seus comportamentos, no cotidiano da universidade, são informados por 

concepções geradas pelo diálogo entre suas experiências, sua cultura, as demandas individuais e as 

expectativas com a cultura da universidade. A universidade conserva, memoriza, integra e ritualiza 

uma herança cultural de saberes, ideias e valores, porque ela se incumbe de reexaminá-la, atualizá-

la e transmiti-la.  

Essa área temática aproveita o poder dos projetos para não só ilustrar, mas também agir 

educando os usuários. Para isso, alguns pontos devem ser abordados. O espaço de aprendizagem 

deve promover um espaço flexível, utilizado para diversos usos, que possa envolver as pessoas para 

que permaneçam nesses locais. Uma vez que os espaços envolvam as pessoas, também devem 

possibilitar conectar diversos conhecimentos e promover trocas. Essas trocas devem incentivar a 

cultura e os valores do lugar. Quanto mais exposta estiver a pessoa, podendo ter experiências 

diversificadas e visões de mundo contrastantes, quanto menos fechada for sua rede de relações em 

seu cotidiano, mais marcada será a autopercepção de sua individualidade e sua relação com o 



71 

 

mundo. E, por fim, que o projeto inspire de forma que os usuários tenham o espaço como exemplo 

e possam utilizar esse exemplo em resoluções futuras. A mudança do relacionamento dos seres 

humanos com a natureza depende de uma consciência ecológica, e a formação da consciência 

depende da educação. 

2.2.5 Energia 

A energia é essencial para o desenvolvimento. O uso das fontes de energia pelo homem tem 

se constituído em motivo de progresso e de devastação. Em linhas gerais, no Brasil segundo 

Goldemberg (1999), tem-se: 61% da energia usada é de origem renovável, portanto produzida 

localmente; energia hidroelétrica, 37%; produtos de cana-de-açúcar, incluindo álcool, 11%; lenha e 

outros, 13%; e o restante, 39%, é derivado basicamente de petróleo e gás, metade do qual é 

importada. 

A questão é como elas impactam o meio ambiente. Essa área temática baseia-se em mudar 

os padrões utilizados atualmente como fonte de energia de fósseis, o que gera emissões de 

poluentes locais, gases de efeito estufa, e põe em risco o suprimento de longo prazo no planeta. Por 

isso, deve-se favorecer energias renováveis, provenientes de ciclos naturais, com possibilidade de 

reduzir o consumo de energia convencional em prol de gerações futuras.  

Para CLEAR (2016) o projeto pode prever oportunidades para o consumo, uso e utilização 

de energia, inspirando um relacionamento consciente, e beneficiar pessoas menos favorecidas.  

2.2.6 Saúde e Bem-Estar  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde é um estado de completo bem-

estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Essa definição 

é importante na medida em que inclui fatores como o bem-estar psicológico e a integração social 

como determinantes da boa saúde, além das condições de saúde física.  

A vivência dos usuários nos espaços é inerente aos componentes que os compõem, 

portanto, esses lugares têm a capacidade de inferir na saúde e no bem-estar dos usuários. O 

fornecimento de condições que promovam a saúde e o bem-estar dos ocupantes, trabalhadores e 

membros da comunidade é um componente integrante de espaços saudáveis.  

Humor, emoção e bem-estar psicológico são positivamente afetados pela participação em 

atividades, esportes e exercícios, segundo Cavill (2007), por isso projetos que promovam espaços 

para essas atividades são importantes para o desenvolvimento pessoal da comunidade. 

Existem exemplos de como o acesso à natureza pode interferir no bem-estar das pessoas. 

Um estudo dinamarquês encontrou correlação entre a distância de casa ao espaço verde e níveis de 

estresse e obesidade em diversos grupos (NIELSEN et al., 2007). Os resultados estatísticos indicam 
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que o acesso a um espaço verde com jardins e equipamentos ou curtas distâncias para essas áreas 

verdes, mesmo que da própria habitação, estão associados com menos estresse e menor 

probabilidade de obesidade. Sugerem que o significado desse resultado é derivado principalmente 

de sua correlação com o caráter do bairro e sua condutividade para atividades ao ar livre e modos 

de viagem “saudáveis”, em espaços que permitem percursos integrados com a natureza. 

 Para isso, projetos que promovam espaços para relaxamento, que incentivem a expressão 

criativa, interações com a natureza, desenvolvimento pessoal e crescimento espiritual, valorizando 

um estilo de vida saudável, em espaços seguros, são fundamentais para a promoção de um estado 

de bem-estar completo. (CLEAR,2016) 

2.2.7 Terra 

A relação do homem com a natureza nas sociedades modernas ocorre a partir da concepção 

da natureza como dádiva, provedora, que se encontra disponível para o usufruto da humanidade.  

Enquanto a discussão dos recursos globais ao longo das últimas décadas concentrou-se nos 

recursos não renováveis, tais como minerais, minérios e petróleo, é cada vez mais evidente que os 

recursos renováveis e os serviços ecológicos estão em risco cada vez maior. São muitos exemplos 

que incluem as mudanças climáticas, espécies extintas, a perda de águas subterrâneas em grande 

parte do mundo. Nesse contexto, a degradação ambiental é uma questão importante para a 

humanidade, fruto de uma concepção e de uma relação com o meio ambiente que se contrapõe à 

compreensão do ser humano como parte da natureza. 

De forma geral, observa-se que a percepção e a sensibilização relacionadas com os vários 

elementos que integram o meio ambiente são diversas: alguns desses elementos são conhecidos e 

compreendidos, e outros são pouco conhecidos ou até mesmo desvalorizados. Em geral, as pessoas 

não percebem que o meio ambiente é resultado do funcionamento integrado de seus vários 

componentes e que, portanto, a intervenção sobre qualquer um deles afeta o todo. 

Um desses elementos é a terra, componente essencial do meio ambiente, cuja importância 

é normalmente desconsiderada e pouco valorizada. Ela reflete as modificações que afetam o 

equilíbrio natural do planeta. É necessária a valorização do patrimônio natural, e para isso o espaço 

físico universitário é um local apropriado para que seja promovida a educação patrimonial e a 

popularização dos conhecimentos sobre a terra, em função da possibilidade de se observar a 

influência do clima, vegetação, rochas e outras relações com a Terra. 

Essa área temática olha a terra sob três aspectos: a natural, a produtiva e a impactada. Para 

CLEAR (2016) o conceito de terra natural busca preservar, proteger e regenerar os ecossistemas, 

restaurando a funcionalidade dela para restaurar o habitat de espécies nativas. A produtiva 

considera nos projetos o uso adequado e eficiente dessa terra apropriada para as necessidades 
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humanas, tais como agricultura, silvicultura e pesca, eliminando resíduos e poluentes, utilizando 

recursos do local para produção dentro da capacidade do terreno. E a terra impactada, considerada 

como terreno de construção, incluindo edifícios, instalações e infraestrutura, em que se determina 

um impacto aceitável do projeto. Busca eliminar poluentes do descarte do lixo mediante sua 

reutilização, restaurar microclimas e a temperatura do globo.  

2.2.8 Materiais 

Os materiais usados na construção de edificações afetam significativamente o meio 

ambiente e têm grande impacto ambiental. Sua extração, produção, transporte e eliminação 

consomem recursos e energia. Os sistemas estão sendo destruídos para a execução dos materiais, 

e alguns materiais voltam ao sistema, sendo prejudicais a ele. É crucial que o cuidado seja dado a 

cada material selecionado e especificado em um projeto para assegurar que cada um tenha um 

impacto ambiental, econômico e social positivo.  

Alguns aspectos são considerados nessa área temática como os recursos utilizados na 

criação, no transporte e na instalação do material, assim como a seleção e o tratamento dos 

funcionários na fabricação e instalação. Uma abordagem de ampla pesquisa e seleção desses 

materiais prioriza o apoio à saúde, o conforto, a beleza, a responsabilidade social, sem contribuir 

para a degradação ambiental. Materiais ditos “tradicionais”, como barro, terra, madeira e gesso, 

são facilmente reutilizados ou reciclados, geram pouca ou nenhuma poluição e são mais facilmente 

reabsorvidos nos ciclos naturais no meio ambiente, quando finaliza seu uso como material de 

construção. 

Os materiais utilizados no projeto devem ter baixo impacto, ser biodegradáveis e não ser 

prejudiciais à saúde; devem promover conforto e bem-estar, e ter uma relação com a cultura local, 

para valorizar as comunidades vizinhas e promover oportunidades locais e, no longo prazo, saúde 

econômica, estar apropriados quanto à distância do local de produção e fornecimento em relação 

ao local do projeto. O projeto, por outro lado, não deve utilizar materiais que contribuam para a 

degradação ambiental, nem causar desperdício. Materiais e resíduos devem ser tratados 

conjuntamente (CLEAR,2016). A gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos causam 

impactos socioambientais, tais como degradação do solo, comprometimento dos corpos d’água e 

mananciais, e intensificação de enchentes. Portanto, com a correta seleção e utilização de materiais, 

mais a redução da geração de resíduos, os impactos por ela ocasionados não ocorrerão. 
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2.2.9 Economia 

Um projeto não existe sem uma fonte financeira que viabilize todas as ideias e propósitos 

pensados durante seu desenvolvimento. Financiamento para um projeto é vital, sem ele o projeto 

não vai acontecer. (CLEAR,2016) 

O projeto deve articular os diferentes benefícios das soluções propostas em cada área 

temática, avaliando a viabilidade econômica desses benefícios no projeto e demonstrar os ganhos 

associados a partir das propostas de cada área temática. Essa área temática se refere a esse 

planejamento de recursos com consciência do presente e do futuro com as consequências de 

crescimento do projeto. Uma estratégia deve ser traçada para maximizar o retorno financeiro além 

de perceber com antecedência possíveis limitações econômicas.  

A estratégia deve avaliar a fonte dos recursos, determinando-se o comprometimento das 

partes envolvidas. Promover benefícios para as comunidades envolvidas no projeto por meio da 

participação como fontes socialmente responsáveis. Explorar o contexto do projeto promovendo 

parcerias e oportunidades para as populações circunvizinhas menos favorecidas. Considerar 

possíveis riscos, prevendo situações negativas, para resolver situações futuras com 

responsabilidade e protegendo as pessoas envolvidas e também bens ambientais. 

2.2.10 Mobilidade 

O movimento de pessoas, bens e serviços é um componente essencial de qualquer 

ambiente. O espaço físico universitário tem como papel maximizar trocas, cultura e 

relacionamentos com a comunidade, e um elemento que irá auxiliar nesse processo são as 

condições relativas à mobilidade. A mobilidade constrói e liga comunidades, une pessoas e lugares, 

conecta origens a destinos e engloba vários modos.  

Essa área temática considera que as decisões em torno do transporte devem considerar 

tópicos como impactos, resiliência, diversidade, eficiência, renovação e mitigação (CLEAR,2016). Há 

necessidade de entender essa interconexão e permitir que ela informe processos de tomada de 

decisão, a fim de transformar um ambiente alinhando as atividades de transporte com nossos 

processos sociais, naturais e econômicos, para evitar impactos negativos como congestionamentos, 

emissão de poluentes, ruído, fragmentação de comunidades, acidentes, utilização de energia não 

renovável e produção de resíduos sólidos. 

Para isso, é importante considerar os impactos, a influência dos efeitos na escolha, ou a 

existência do tipo de modal, desde o tipo de combustível, e como isso irá afetar a saúde do usuário, 

o ruído, a segurança e os pontos de acesso a esse transporte.  

A promoção de uma opção de transporte livre de poluentes e com utilização de combustível 

não tóxico e de fontes renováveis deve ser uma alternativa incorporada ao projeto. O transporte 
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deverá ser acessível, flexível e conectar diferentes tipos de comunidades, em atenção à área onde 

está inserido.  

A mobilidade urbana é o resultado da interação dos deslocamentos de pessoas e bens nas 

cidades. O projeto tem a oportunidade de proporcionar espaços que valorizem a integração com o 

pedestre e os diversos tipos de modais, criando oportunidades para modais que não tenham um 

impacto negativo no meio ambiente, mas que possam contribuir para a saúde das pessoas. 

Tudo isso garante fluxos seguros, com limite de velocidade e instalações que promovam 

situações que beneficiem e integrem as pessoas com a natureza.  

2.2.11 Água 

A água é um componente necessário de toda a matéria viva e uma característica única de 

nosso planeta. Entende-se que os recursos de água doce são limitados e precisam ser protegidos 

tanto em termos de quantidade e de qualidade. Os recursos hídricos estão se tornando cada vez 

mais escassos. Além disso, a urbanização e a industrialização deterioraram a qualidade dos rios, 

lagos e aquíferos. A poluição e a escassez de água ameaçam a capacidade de todos os ecossistemas 

de desempenhar seu papel regulador vital, e seus impactos em todos os seres vivos que dependem 

deles.  

Essa área temática incentiva os projetos para que respeitem a água como um recurso que 

nunca deve ser desperdiçado, valorizando a capacidade do lugar, sensível com a hidrologia, ecologia 

e condições climáticas locais (CLEAR,2016). O uso de água do projeto deve considerar a coleta da 

água da chuva utilizando sistemas de tratamento naturais. Questiona aspectos que levam o projeto 

a abordar sobre a quantidade necessária de água usada, implementando sistemas que protejam a 

qualidade da água do projeto, a conectar pessoas através da apreciação da água, valorizada como 

patrimônio ambiental, e, ainda, a possibilitar que a água esteja disponível e segura para todos os 

seres vivos no presente e no futuro.  

Entendemos que o projeto tem a oportunidade de orientar a população sobre consumo, 

conservação e eficiência baseados no valor da água como um recurso precioso e de uso limitado.  

2.2.12 Governança  

O tema governança tem sido objeto de debate no que se refere tanto a seu significado, 

como à amplitude das questões que envolve. Os responsáveis pela gestão das universidades têm 

grande influência em relação à definição de prioridades e quais recursos serão utilizados na 

execução dos projetos nas próprias universidades.  

Rosenau e Czempiel (1992) afirmam que a governança seria um fenômeno mais amplo, por 

envolver, paralelamente, as instituições e diversos atores, não necessariamente ligados à gestão 
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principal. A hierarquização, o excesso de funções e a grande lentidão nos processos geram conflitos 

em seu processo decisório, além das disputas de poder (PERKINS, 1973). Para Vieira e Vieira (2004), 

é essa complexidade organizacional que faz com que as universidades percam sua eficiência e 

desempenho. 

Integrar esses responsáveis no processo de projeto é uma forma de garantir que a solução 

poderá ser considerada quando surgir uma janela de oportunidade na gestão da universidade para 

sua implementação. Para isso, o projeto deverá responder a demandas urgentes, de forma flexível 

e viável, com iniciativas de regeneração dos ecossistemas, envolvendo as partes interessadas e 

conectando-as com os ecossistemas locais, de forma responsável, o que inclui a escolha de 

materiais, prevendo-se a operação do edifício ao longo do tempo, a forma como os recursos são 

geridos, se há previsão de retorno desses recursos investidos que justifique o investimento, como a 

gestão da universidade está envolvida na gestão da água e da energia proposta pelo projeto. Deve-

se promover o uso e práticas de produção conscientes, de maneira o projeto provoque a 

conscientização ambiental da comunidade a partir, inclusive, da participação na gestão da 

universidade.  

2.2.13 Pesquisa, Ensino e Extensão  

A educação é uma condição fundamental para que o indivíduo desenvolva sua capacidade 

ontológica essencial.  

A extensão universitária é uma forma de interação que deve existir entre a universidade e 

a comunidade na qual ela está inserida, uma ligação entre a universidade e os diversos setores da 

sociedade. Funciona como uma via de duas mãos, em que a universidade leva conhecimentos e/ou 

assistência à comunidade e recebe dela influxos positivos em forma de retroalimentação, tais como 

suas reais necessidades, anseios e aspirações. Além disso, a universidade aprende com o saber das 

comunidades do entorno.  

A integração entre os pilares em questão reflete um conceito capaz de favorecer a 

autorreflexão crítica e o significado de responsabilidade social proporcionado pela aproximação 

entre a universidade e a comunidade.  

A teoria e a prática como função acadêmica da universidade acabam por revelar um novo 

pensar e fazer, em que a comunidade deixa de ser passiva, apenas recebendo as 

informações/conhecimentos transmitidos pela universidade, e passa a ser participativa, crítica e 

construtora dos possíveis modos de organização e cidadania.  

Essa área temática supõe, portanto, a realização de projetos coletivos inseridos na 

comunidade e a integração dos diferentes saberes profissionais para a apreensão dos problemas de 

forma ampla, efetiva e resolutiva. 
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A Figura 14 representa as áreas temáticas que são a base conceitual para o desenvolvimento 

das guias de projeto regenerativo. Todas as áreas estão relacionadas, são interdependentes. 

Formam um sistema coeso de partes com seus limites conceituais, mas que têm o mesmo propósito 

de impactar positivamente o espaço físico universitário. Alterar ou desconsiderar uma parte desse 

sistema afeta todas as outras partes e todo o sistema. 

Figura 14 - As áreas temáticas 

 

Fonte: elaborada pela autora com a colaboração do LEUr5. 

 

Um dos saberes necessários à educação, para Morin (2003), é a condição planetária, 

sobretudo na era da globalização. Um mundo sustentável será viabilizado mediante a percepção 

complexa. Hoje há inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes, separados, 

fragmentados, compartimentados entre disciplinas; e, por outro lado, realidades ou problemas cada 

vez mais polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais, planetários. Daí 

a necessidade de repensar a reforma e reformar o pensamento, ou seja, de migrar do paradigma 

especialista para a compreensão do todo.  

 
5 Laboratório de Ecologia Urbana – UFSC. 
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O verdadeiro conhecimento não leva ao controle ou à tentativa de controle, mas ao 

entendimento, à compreensão, a uma harmônica e ajustada aos outros e ao meio. 

O próximo capítulo apresenta a estruturação das guias de projeto regenerativo para câmpus 

universitários. 
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3 ESTRUTURAÇÃO DAS GUIAS DE PROJETO REGENERATIVO  

Esforços vêm sendo feitos para aprimorar o desenvolvimento de indicadores e guias no 

âmbito da pesquisa. Há pelo menos duas linhas de abordagem nessa forma de construção. Uma é 

proveniente da lógica quantitativa, e outra é especificamente marcada pela fundamentação 

hermenêutica. Para Minayo (2005), a construção de um instrumento em uma abordagem qualitativa 

deve expressar a voz, os sentimentos, os pensamentos e as práticas dos diversos atores que 

compõem o universo da pesquisa. As guias de projeto regenerativo (GPR) não devem ser colocadas 

como um produto a ser provado pela realidade, e, sim, a partir da realidade, ser construída sua 

estrutura. De acordo com Shutz (1982), é importante que os sujeitos envolvidos que analisam tais 

interpretações se coloquem dentro do processo de construção da realidade, buscando valorizar a 

relação entre observador e observado, que convivem no mesmo tempo histórico e estão marcados 

por diversos fatores sociais comuns. 

Assim, as guias foram estruturadas de forma participativa, o que permitiu mapear com mais 

profundidade a natureza das mudanças ocorridas no processo, que ocorreu em três etapas. A 

primeira etapa teve o objetivo de identificar se outra área temática poderia ser adicionada às 

definidas e descritas no capítulo 2. Na segunda etapa, os conceitos definidos das áreas temáticas 

foram correlacionados com objetivo de reconhecer a interdependência dos seres humanos e da 

natureza, onde os indivíduos e as sociedades estão todos integrados e dependentes dos processos 

cíclicos da natureza. A terceira etapa teve o objetivo de aprimorar as guias para que não fossem 

desenvolvidas apenas com um olhar e para identificar suas forças e fraquezas em diferentes tipos 

de abordagens. A primeira se deu em pesquisa de pós-graduação; a segunda, com o grupo do 

Laboratório de Ecologia Urbana da Universidade Federal de Santa Catarina; e a terceira, em um 

módulo de ensino da pós-graduação. 

3.1 DEFINIÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ÁREAS TEMÁTICAS 

A partir do processo descrito no capítulo 2, as áreas temáticas foram definidas para orientar 

as GPR. Para aprofundar o significado e identificar a possibilidade de novas áreas temáticas, optou-

se pela apresentação e utilização das áreas temáticas em módulos de ensino porque possibilitam 

maior flexibilidade na intervenção por parte do pesquisador, a ponto de promover formatos 

diferentes de análises. 

Esses módulos de ensino foram oferecidos como disciplinas do Programa de Pós-Graduação 

em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Foram três experiências. A 

primeira ocorreu no terceiro trimestre de 2016, a segunda no terceiro trimestre de 2017, e a terceira 

no primeiro trimestre de 2018. 
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Para cada módulo foram feitos 12 encontros, organizados para coletar informações por 

meio das interações em relação ao tópico de projeto regenerativo, a partir da compreensão da 

possibilidade de impactar positivamente o meio ambiente e do papel da universidade como um 

exemplo para a comunidade. Para a discussão, além da apresentação dos conceitos, foi enfatizado 

o sistema hídrico do câmpus Reitor João David Ferreira Lima, como ponto de partida para um estudo 

sobre o futuro deste câmpus.  

O foco da reflexão foi aprofundado pelas opiniões surgidas pelos grupos a partir do jogo de 

influências mútuas que emergem entre os participantes e se desenvolvem no contexto das 

interações. Ou seja, o grupo manifestou divergências, colocaram e defenderam pontos de vista, 

assim como puderam mudar de opinião.  

Para essa análise, utilizou-se a técnica de observação participante. Os módulos se 

caracterizaram por um grupo heterogêneo com relação às áreas do conhecimento e formação, com 

participantes de mestrado, doutorado e da graduação. No primeiro módulo, foram 15 participantes, 

no segundo foram 21 participantes, e no terceiro 19 participantes, com diversidade de áreas do 

conhecimento, conforme a Figura 15.  

Os módulos foram organizados por um coordenador, que esclareceu aos participantes os 

objetivos do projeto e o tema a ser discutido, e um relator tomou nota de todos os detalhes 

discutidos. Sobre a dinâmica dos encontros, eles se dividem em dois momentos, o primeiro focado 

na compreensão dos conceitos, e o segundo nas propostas para o espaço físico universitário em 

questão. O principal resultado apresentado pelos participantes foram vídeos de até 5 min, com 

intervenções conceituais propositivas para o câmpus da universidade. Concordando com Planas 

(2006), atualmente, um dos aspectos metodológicos mais utilizados em pesquisas é a análise de 

vídeos. As análises foram obtidas a partir dos vídeos apresentados. De acordo com Pallatieri e 

Grando (2010), os vídeos não devem ser transcritos, pois nessa ação se perde muito das vantagens 

que eles trazem, como a observação de imagens que não podem ser transcritas.  
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Figura 15 - Áreas do conhecimento e quantidade de alunos dos módulos 1, 2 e 3 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

Percebeu-se que a construção desses vídeos exigiu dos participantes um desapego das suas 

visões de mundo, sem necessariamente desacreditá-las. Na medida em que conseguiam identificar 

sua contribuição de representação da realidade, percebiam a complexidade das relações discutidas, 

e novas formas de ver o problema inicial surgiram. Constatou-se pelo resultado apresentado que os 

participantes ampliaram o olhar com relação ao problema inicial da poluição dos córregos e 

consideraram outras áreas que estavam conectadas e relacionadas ao sistema hídrico da 

universidade. 

O desenvolvimento dos módulos em um primeiro momento foi focado na compreensão e 

na discussão sobre o conceito de projeto regenerativo apresentado de forma expositiva. Com 

discussões e a compreensão dos conceitos, foi enfatizado para os grupos a importância de se 

considerarem as conexões entre as diferentes áreas do conhecimento para resolver problemas 

complexos como o do câmpus. No segundo momento, os participantes buscaram relacionar esses 
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conceitos ao contexto da universidade e seu espaço físico, com isso propondo soluções para as 

questões discutidas. A partir das relações que os grupos desenvolveram, buscou-se identificar se 

alguma outra área temática deveria ser acrescentada. 

3.1.1 Módulo 1 

No vídeo, percebe-se a visão do grupo com relação à questão do câmpus, em que colocam 

o problema do sistema hídrico e que, como espaço, tem a possibilidade de ser um exemplo para a 

comunidade, demonstrando uma relação positiva com o meio ambiente. Percebem a relação do 

câmpus com as comunidades externas e identificam questões na relação câmpus-cidade. Também 

em como a mobilidade da cidade tem de ser pensada em conjunto com a universidade, assim como 

a questão da poluição dos cursos d’água, além da percepção de como eles afetam os ecossistemas 

e como o câmpus tem o potencial de ensinar e educar por meio de exemplos positivos em seu 

próprio espaço físico. 

 A partir desse primeiro módulo, verificou-se a importância da diversidade de pessoas de 

outras áreas do conhecimento para auxiliar nas decisões do projeto e como isso possibilita ampliar 

o olhar sobre um problema. A intensidade de trocas entre os especialistas e o grau de integração 

das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa, para Japiassu (1976), torna o processo 

dinâmico nas relações, visando a um enriquecimento por ambas as partes, de forma a permitir a 

abertura de espaços de diálogo entre as áreas do conhecimento, ou seja, faz-se a intercomunicação 

entre as disciplinas, de modo que haja uma modificação entre elas, mediante um diálogo 

compreensível.  

A conexão de diversos conhecimentos não significa o abandono das especificidades de cada 

um; pelo contrário, é respeitar o que cada um tem de conhecimento, entendendo que as diferenças 

são o que possibilita a construção de pontes para sua união, ou seja, os diversos conhecimentos 

podem e devem contribuir para a elaboração e a execução de diversos temas, diversificando sua 

análise. 

No primeiro módulo, um único vídeo foi elaborado e nove áreas estavam presentes.  

3.1.2 Módulo 2 

Nessa experiência, primeiro foram apresentados os conceitos de projeto regenerativo e a 

importância do espaço físico universitário como exemplo para a comunidade. Posteriormente, 

nesse módulo, as áreas temáticas foram citadas para o grupo. Os participantes foram divididos em 

grupos, e cada um desenvolveu o trabalho de acordo com a escolha da área temática apresentada. 

Os temas escolhidos foram água, mobilidade, ensino, pesquisa e extensão, e comunidade. 
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Nesse módulo, os participantes mobilizaram-se para chegar ao conhecimento de um tema, 

para resolver alguns problemas do meio ambiente universitário que lhes foram questionados. Nessa 

ação, para conhecer ou realizar alguma coisa, foi importante aprender uma série de conceitos, além 

de conhecer técnicas e habilidades que têm correspondência com matérias e disciplinas diversas. 

Contudo, o objetivo direto não é o de aprender esses conteúdos disciplinares, mas o de alcançar o 

objetivo de elaboração de uma solução com um olhar amplo. Nesse sentido, a discussão rompe com 

a fragmentação do conhecimento e proporciona um modelo mais integrativo, advindo da própria 

realidade, do próprio objeto de discussão. Os problemas foram resolvidos resgatando-se 

conhecimentos, reintegrando-os aos campos de saberes diversos, o que possibilitou a melhor 

compreensão e resolução das questões levantadas. 

Não houve caminhos preestabelecidos, receitas de como proceder para resolver cada tema. 

E, por isso, a cada encontro, novos assuntos ganharam dimensão e outros foram excluídos. Nesse 

processo, a prática reflexiva em relação ao trabalho cotidiano traz ganhos para a 

autoconscientização crítica sobre cada área temática. Tomar consciência da limitação dos saberes 

prévios, empenhar-se para compartilhar os saberes, realizar pesquisas em diversas fontes de 

informação, sistematizá-las e socializá-las são atitudes que auxiliam a evitar reduções simplistas e 

reforçam a importância do exercício da comunicação entre profissionais com diferentes formações 

e visões de mundo, buscando ouvir o outro. 

O grupo que trabalhou a área temática água identificou como primeiro problema a 

despoluição dos cursos d’água da universidade. Perceberam que os problemas dentro do câmpus 

afetam toda a cidade e a sociedade devido a sua localização, porque a poluição é levada para a 

cidade e afeta ecossistemas frágeis. Também perceberam o potencial do câmpus como um local a 

ser vivido pela cidade e como as áreas de preservação próximas aos córregos, se preservadas, 

poderiam valorizar esse potencial. Como solução, aliaram essas percepções e foram propostos 

wetlands construídos, como forma de tratar a água e de criar novos espaços de convívio. A proposta 

foge do tratamento convencional da poluição em cursos d’água uma vez que se é capaz de utilizar 

a filtração física, química e biológica na transformação/depuração de poluentes presentes nos 

esgotos sanitários, além de preservar os ciclos da natureza. O grupo considerou na solução áreas 

temáticas além da água, como a comunidade, a terra e os ecossistemas (Figura 16). 
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Figura 16 - Áreas temáticas do grupo água 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

O grupo que escolheu trabalhar a partir do foco da mobilidade iniciou o trabalho com 

questionamentos que permearam o debate relacionados à potencialização de deslocamentos a pé, 

por bicicleta e por transporte coletivo ao câmpus e dentro do câmpus, em tornar o espaço da 

universidade um modelo de mobilidade capaz de mudar paradigmas que possam ser refletidos 

positivamente em toda a cidade e contribuir de forma técnica, científica e pragmática com a 

qualidade dos espaços dos câmpus e também com a mudança de paradigmas capazes de alterar a 

concepção de novos espaços na cidade. Relacionaram a ocupação dos estacionamentos em áreas 

de APP dos cursos d’água com a possibilidade de criar espaços com qualidade para a comunidade, 

preservando ecossistemas e proporcionando mais segurança para os usuários, além de propor um 

edifício-garagem como solução de estacionamento e uma alternativa para a captação de recursos 

financeiros.  

O grupo considerou na solução, conforme a Figura 17, áreas temáticas além da mobilidade: 

comunidade, terra, ecossistemas, água e economia. 

Figura 17 - Áreas temáticas do grupo mobilidade 

 

Fonte: elaborada pela autora. 
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O grupo que escolheu trabalhar a partir do foco do ensino, pesquisa e extensão considerou 

a importância do papel da universidade na trajetória socioambiental, sendo responsável pela 

formação do cidadão-profissional que irá atuar em vários setores da sociedade. Assim, a 

universidade e seu espaço físico devem ser um exemplo positivo. A universidade é um local de 

diálogo que possibilita a criação de novos valores e conhecimentos. A partir desse conceito, propõe 

um núcleo que possa integrar diversas áreas do conhecimento para resolver e gerir os diversos 

problemas dela. Demonstra-se com isso a preocupação com algumas áreas temáticas, que podem 

ser observadas na Figura 18. 

Figura 18 - Áreas temáticas do grupo ensino, pesquisa e extensão 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

O último grupo desse módulo trabalhou com a área temática comunidade, a partir da 

questão da poluição dos cursos d’água da universidade, e como as intervenções da cidade 

influenciam e degradam o sistema hídrico da universidade. Questionaram a relação do câmpus com 

a comunidade. Identificaram por meio de entrevistas que a presença das cercas gera muitos pontos 

isolados e sem segurança, o que afasta a comunidade do câmpus. Propuseram a retirada das cercas 

e novos e valorizados acessos ao câmpus pelos pedestres, coincidentes com os acessos dos corpos 

hídricos, proporcionando mais integração da comunidade com a universidade e com o meio 

ambiente, ou seja, bem-estar para a comunidade. Ainda, relacionaram esses acessos ao novo 

sistema de transporte que será instalado nas bordas do câmpus, e como esses acessos poderiam 

dar apoio a esse novo sistema de transporte. As áreas temáticas abordadas estão representadas na 

Figura 19. 
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Figura 19 - Áreas temáticas do grupo comunidade 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

3.1.3 Módulo 3 

No módulo 3, da mesma forma que nos módulos anteriores, a dinâmica dos encontros foi 

similar, caracterizada por dois momentos. No primeiro momento, a apresentação dos conceitos de 

projeto regenerativo e a importância do espaço físico universitário como exemplo para a 

comunidade; e, no segundo momento, as áreas temáticas foram apresentadas para o grupo. Nesse 

módulo foram três grupos, que desenvolveram o trabalho nas áreas água e mobilidade. 

Nesse módulo, dois grupos trabalharam a área temática água. Ambos os grupos perceberam 

que, além do problema da poluição da água, quando em eventos climáticos extremos, o câmpus é 

suscetível a alagamentos. Aliaram esse problema principalmente à ocupação das áreas de 

preservação próximas aos cursos d’água por edificações e estacionamentos. Um grupo propôs como 

solução os wetlands construídos e a relocação dos estacionamentos, propondo mais espaços de 

convivência próximos aos wetlands e aos cursos d’água. Integram-se os benefícios dessa proposta 

com as áreas da comunidade, pois o câmpus ofereceria mais espaços de convivência, com a área 

temática educação, pelo exemplo de baixo impacto para o tratamento da água poluída, com os 

ecossistemas preservados e, ainda, com saúde e bem-estar, pela qualidade dos espaços oferecidos. 

Esse grupo abordou, além da questão da água, áreas como comunidade, saúde e bem-estar, 

mobilidade e ecossistemas (Figura 20). 
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Figura 20 - Áreas temáticas do primeiro grupo água do módulo 3 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

O outro grupo que trabalhou a partir da mesma área temática da água, observou o problema 

a partir da terra, como a terra poderia ser tratada para que não ocorressem os alagamentos. A 

proposta incluiu pavimentação drenante, valetas vegetadas e lagoas de retenção. Houve a 

preocupação com os materiais e como isso poderia auxiliar a minimizar os alagamentos, tendo 

proposto telhados verdes nas coberturas das edificações. Ainda pensaram na captação da água 

pluvial como forma de economizar e direcionar essa economia para os investimentos em favor do 

câmpus e seus cursos d’água, e com isso proporcionar espaços com mais qualidade para a 

comunidade. Na Figura 20, as áreas abordadas. 

Figura 21 - Áreas temáticas do segundo grupo água do módulo 3 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

O grupo que trabalhou com a temática da mobilidade propôs um parque linear conectando 

o câmpus com a cidade, passando por equipamentos institucionais da universidade como o hospital 

universitário e a biblioteca, preservando as áreas de APP e descanalizando o curso d’água como 

forma de tornar mais lenta a passagem da água, e assim evitar alagamentos. Com isso, o grupo 

considerou que a intervenção proporcionará mais espaços com qualidade para a comunidade, que 

os ecossistemas serão preservados e respeitados, pois diante da proximidade com a natureza, a 
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comunidade irá respeitá-la e valorizá-la. Ainda pensaram na mobilidade, nos espaços propostos 

como uma alternativa de transporte na conexão câmpus-cidade por meio de ciclovias e calçadas. O 

grupo considerou, portanto, temas como a educação, água, ecossistemas, comunidade e ensino, 

pesquisa e extensão (Figura 22). 

Figura 22 - Áreas temáticas do grupo mobilidade do módulo 3 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

Nessa etapa, o objetivo foi perceber se alguma área temática poderia ser acrescentada. A 

segurança foi apresentada no módulo 2 como uma questão importante, que deveria ser considerada 

nos projetos em espaços universitários no Brasil. No Quadro 9, as áreas consideradas em cada 

módulo. 

Quadro 9 - Áreas consideradas nos projetos dos módulos 1, 2 e 3 

  M1 M2 M3 

Comunidade X X X 

Água  X X X 

Mobilidade X X X 

Bem-estar  X X 

Energia    

Estética    

Governança  X X 

Ecossistemas X X X 

Segurança  X  

Terra  X X 

Materiais   X 

Economia X X X 

Ensino X X X 

Educação  X X X 

Fonte: elaborado pela autora. 

Percebeu-se que o módulo 3 apresentou maior diversidade de pessoas com relação a suas 

áreas de conhecimento, e o resultado das propostas também abrangeram mais áreas. Observa-se, 
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portanto, a importância dessa diversidade de pessoas com diferentes conhecimentos, integrados, 

para pensar problemas complexos, como os relacionados ao meio ambiente, e como essa integração 

proporciona questionamentos além da área de cada participante.  

Essa transição de resolver problemas complexos de forma ampla e integrada requer 

mudanças teóricas e práticas. Como é muito difícil pensar o sistema como um todo, que é uma das 

principais características do projeto regenerativo, guias de projeto poderão orientar para esse 

pensamento. 

Outra situação de destaque foi em relação à área temática segurança, apresentada em um 

grupo como um aspecto importante no contexto das universidades. Nesse momento, a segurança 

ainda não foi inserida como área temática para se observar se esse questionamento iria surgir nas 

novas experiências. 

Esta foi uma etapa fundamental, pois, além de ampliar a compreensão dos eixos temáticos 

que constituíram o presente trabalho, houve momentos de autoconhecimento e de aproximação 

do contexto investigado pela pesquisadora.  

3.2  CORRELAÇÕES ENTRE AS ÁREAS TEMÁTICAS 

Acredita-se na importância de reconhecer a interdependência dos seres humanos e da 

natureza, onde os indivíduos e as sociedades estão todos integrados e dependentes dos processos 

cíclicos naturais. Dessa forma, as áreas temáticas definidas não podem ser vistas separadamente, 

todas estão interligadas e, mais que isso, dependentes umas das outras. 

Por esse motivo, foram feitas 78 correlações com base na literatura de cada área temática, 

descrita no capítulo 2, que resultaram nas guias de projeto regenerativo (GPR). As GPR são 

questionamentos que relacionam as áreas temáticas no contexto da universidade e que irão auxiliar 

os responsáveis nas discussões dos projetos a serem materializados no espaço físico universitário, 

a considerarem aspectos voltados aos conceitos de projeto regenerativo. Incentivam, portanto, a 

discussão sobre o espaço universitário, sob diversos ângulos, integrando as atividades humanas com 

a natureza. Esse processo envolve a associação e o reconhecimento de que os sistemas precisam 

uns dos outros para gerarem benefícios mútuos. A Figura 23 representa as correlações feitas nesta 

etapa da pesquisa. 
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Figura 23 – Correlações 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

As GPR foram primeiramente estruturadas em uma matriz, conforme o exemplo 

esquemático da Figura 24. Essas primeiras correlações estão no Apêndice deste volume. 

Figura 24 - Matriz de correlações entre as áreas temáticas

Fonte: elaborada pela autora. 
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3.3  ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS GUIAS 

Após as correlações terem sido desenvolvidas, sentiu-se a necessidade de novos olhares 

sobre as guias. Então, foram feitos alguns experimentos com o objetivo de identificar suas forças e 

fraquezas em diferentes tipos de abordagens, observando também a possibilidade da inclusão da 

área temática segurança. As experiências foram em pesquisa da pós-graduação, com o grupo de 

pesquisa do Laboratório de Ecologia Urbana (LEUr) e em outro módulo de ensino da pós-graduação. 

3.3.1 Pesquisa da pós-graduação  

A matriz de correlações foi utilizada pela pesquisa de Dias (2019) , uma dissertação de 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de 

Santa Catarina defendida em 2019. 

A dissertação apresentou uma análise da relação da borda do câmpus Reitor João David 

Ferreira Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina, com seu entorno, fundamentado em 

teorias de projeto regenerativo e com a utilização das guias de projeto regenerativo para 

universidades elaboradas por este estudo. O trabalho resultou em dez tópicos com diretrizes para 

um desenvolvimento regenerativo no recorte de estudo da pesquisa.  

Para analisar a utilização das guias na dissertação, foram realizadas entrevistas com o autor 

com a intenção de obter uma narrativa espontânea nas respostas. Explicou-se o objetivo da 

pesquisa e foi solicitado que o autor falasse de sua pesquisa e como foi a utilização das guias no 

processo da pesquisa. Na condução da entrevista, Bourdieu (1996) chama a atenção para o cuidado 

na relação pesquisador-participante, para que se evite e/ou se fique atento para a possibilidade de 

uma criação artificial de sentido do relato oral. Portanto, tomou-se o cuidado de não conduzir a 

entrevista de modo que o sujeito falasse o que o pesquisador buscava como resultado. Assim, as 

entrevistas foram gravadas com apenas uma interrupção, e o autor falou livremente. 

Observou-se que a utilização das guias pelo pesquisador proporcionou outros 

questionamentos, outras conexões para a avaliação da relação da universidade e seu entorno. Um 

exemplo é o resultado, diretrizes que surgem a partir das GPR (Figura 25). 
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Figura 25 - Utilização das guias em pesquisa da pós-graduação  

  

Fonte: adaptado de Dias (2019). 

Na entrevista, ficou clara a percepção do entrevistado com relação a seu olhar sobre o 

problema a partir de uma única perspectiva, de um único profissional. Para ele, a utilização das GPR 

o fez perceber a necessidade da discussão com outros profissionais, de outras áreas, no processo 

de análise do problema, perceber o quanto esse fato é importante para que as soluções sejam mais 

amplas. Exemplifica a conexão da água com a mobilidade, que, em um primeiro momento, pensou 

essa área temática como uma oportunidade para uma alternativa para a mobilidade. Entretanto, 

como esse fato não era possível no objeto de estudo, pensou a água como um elemento estético 

junto à mobilidade, um atrativo para percursos de pedestres e bicicletas. Segundo seu relato, se não 

utilizasse as GPR, essa percepção estética não seria valorizada. Ele também colocou a questão da 

segurança como um aspecto a ser considerado nas análises em câmpus universitários, sendo uma 

crítica do entrevistado às GPR. 

A utilização das GPR nessa experiência demonstra a complexidade de sua utilização e a 

possibilidade das inúmeras análises a partir dos questionamentos das guias. Observa-se também a 

importância de as guias serem abertas para que as soluções que possam surgir a partir delas não 

sejam fechadas. 

A segunda experiência ocorreu concomitantemente à experiência na pesquisa da pós-

graduação e também tem como objetivo analisar forças e fraquezas das guias, além da percepção 

do questionamento quanto à inclusão da área temática segurança. É importante destacar que a área 

temática segurança não foi incluída nas áreas temáticas porque não apareceu nas inter-relações 

entre os instrumentos LENSES e RISU, processo descrito no capítulo 2.  

 

 

GPR 
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3.3.2 O grupo do Laboratório de Ecologia Urbana da UFSC 

Essa experiência foi feita com os integrantes do Laboratório de Ecologia Urbana (LEUr) da 

Universidade Federal de Santa Catarina. Foram 8 participantes nessa etapa de pesquisa, com idades 

que variavam de 20 a 45 anos. São pessoas com conhecimento sobre a temática do projeto 

regenerativo e caracterizam-se por serem estudantes de graduação, pós-graduação e professores. 

A investigação foi dividida em seis encontros. Em cada encontro, foram discutidas as áreas temáticas 

orientadas pelas correlações da matriz (Figura 23). Os encontros foram organizados conforme o 

Quadro 10.  

Quadro 10 - Áreas temáticas discutidas em cada encontro 

ENCONTROS ÁREAS TEMÁTICAS DISCUTIDAS Nº DE CORRELAÇOES 

1 Estética * Comunidade 25 

2 Ecossistemas * Educação 21 

3 Energia * Saúde e bem-estar 17 

4 Terra * Materiais 13 

5 Economia * Mobilidade 9 

6 Água * Governança * Ensino, pesquisa e extensão  6 

Fonte: elaborado pela autora. 

Foi fundamental que todos os temas sugeridos fossem abordados a partir de estratégias 

metodológicas problematizadoras e estimulantes, com linguagem adequada, contribuindo, desse 

modo, para o desenvolvimento da criticidade necessária para o aperfeiçoamento das capacidades 

de identificar problemas, propor encaminhamentos e executar o controle das ações durante todo o 

processo avaliativo. 

Os encontros consistiram em identificar o nível de consensualidade das pessoas a partir da 

discussão a respeito de cada correlação. Apesar de as áreas de atuação dos especialistas serem 

semelhantes, às formações acadêmicas foram bastante diversas, o que, acreditou-se, contribuiu 

substancialmente com a busca de uma avaliação em que a diversidade de olhares aponta não só 

para os aspectos globais, mas para os específicos do instrumento submetido à análise. O parâmetro 

de consensualidade foi de 85%. Uma vez escolhido o percentual de validação, valores inferiores a 

esse acarretaram na reformulação da correlação da matriz.  

As discussões foram principalmente sobre o conteúdo da correlação. Para isso, levantaram-

se algumas questões: “Está clara a informação?”; “Essa questão relaciona as duas áreas temáticas?”; 

e “É uma questão aberta, sem respostas sim ou não?”. O questionamento quanto ao conteúdo das 

guias faz parte do processo, bem como do aperfeiçoamento metodológico desta pesquisa. Após os 

encontros, a matriz de correlações foi alterada para 80%, e as alterações podem ser observadas no 

Apêndice deste volume e, de forma esquemática, na Figura 26. 
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Figura 26 - Alterações da matriz das correlações durantes os encontros 

 ENCONTROS       1                            2                          2                       4                  5                  6 

Fonte: elaborado pela autora. 

A partir de um processo participativo de avaliação em que se buscou conjugar experiências 

vivenciadas na prática, observou-se que as guias permitirão uma orientação que se caracteriza como 

uma avaliação do processo, identificando os fatores facilitadores e os obstáculos que operam ao 

longo da implementação e do desenvolvimento do projeto, e que condicionam, positiva ou 

negativamente, o cumprimento das metas e objetivos em uma direção regenerativa. 

Cabe ressaltar que validação ou invalidação – as modificações de cada correlação que 

ocorreram durante essa experiência – são aqui entendidas como uma análise a ser complementada 

ou reconsiderada durante o processo de desenvolvimento da matriz. Portanto, não se configura em 

uma classificação inflexível ou estanque, haja vista que o instrumento construído é passível de 

aperfeiçoamento constante. O instrumento elaborado mediante as discussões do grupo, além da 

problematização dos itens analisados, sugeriu a recomendação da forma como foram elaboradas 

algumas correlações, para que ficassem mais claras e amplas. 

Nessa experiência, também foi levantada a falta de segurança nas universidades. Esse 

acontecimento vem ganhando destaque em todas as unidades do país, devido a recorrentes eventos 

de violência vivenciados pelas comunidades acadêmicas e por quem frequenta os câmpus, o que 

causa uma sensação de insegurança, que afeta a qualidade de vida das pessoas que ali estudam, 

trabalham e circulam. 

3.3.2.1 A inserção da área temática segurança 
 

Os problemas de segurança são recorrentes em câmpus universitários; portanto, trata-se 

de um aspecto que deve ser considerado nos projetos das universidades, que sejam capazes de 
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proporcionar segurança e, ao mesmo tempo, considerem as peculiaridades de um ambiente 

acadêmico. Com isso, após o tema ser levantado em algumas experiências, considerou-se 

importante inserir a área temática segurança e correlacioná-la com as demais áreas nas GPR. 

A relação entre criminalidade e ambiente físico aparece inicialmente na Inglaterra, onde, 

desde o início dos anos 1950, a polícia britânica buscou a prevenção do crime por meio da 

manipulação do ambiente físico (SOARES, 2017).  

No início dos anos 1960, já havia estudos que analisavam a relação entre a prevenção do 

crime e a arquitetura. Um exemplo é o estudo de Jacobs (1961). Para a autora, uma vez que se 

aumentassem a possibilidade e a sensação do criminoso de ser identificado, provavelmente haveria 

redução no cometimento de delito.  

Se a comunidade acadêmica é preocupada e tem o desejo de ambientes mais seguros e 

saudáveis para sua sobrevivência, as soluções propostas variam bastante, sempre ligadas às 

concepções bastante específicas sobre a função dos aparatos de segurança pública, a função da 

universidade e como essas duas instituições devem se relacionar.  

Para Pessoa (2016), alguns autores defendem que o problema de segurança está ligado a 

algumas medidas indiretas, como investimento na iluminação dos câmpus, aumento do número de 

câmeras de vigilância, criação de rotas de direcionamento para a circulação de pessoas e fomento 

de atividades de cunho artístico-cultural-esportivo, com a ideia de que, aumentando o número de 

pessoas no mesmo espaço, aumenta-se a sensação de segurança e diminui-se o número de 

ocorrências. 

O estudo de Hajrasouliha (2015) analisou 50 planos diretores de universidades e concluiu 

que, apesar de todas as diferenças, elas compartilham desafios e objetivos similares, e que a maioria 

deles está relacionada, de forma ampla, com a qualidade da infraestrutura, dos edifícios, dos 

espaços livres e da natureza.  

Ao observar mais especificamente os objetivos dos planos diretores analisados, concluiu 

que alguns são comuns e estão alinhados com, por exemplo, a redefinição dos sistemas de 

circulação para serem funcionais, seguros e legíveis, oferecer segurança nos espaços e promover 

uma relação equilibrada com o meio ambiente, preservando e fortalecendo a relação com a 

comunidade externa.  

Diante da compreensão de que as universidades são ambientes de troca de conhecimentos 

nos quais as pessoas devem se sentir seguras, o uso do espaço físico universitário é talvez o aspecto 

mais negligenciado, principalmente no Brasil. Acontecimentos como furtos, assaltos, homicídios, 

tráficos de drogas e sequestros nas universidades são uma realidade. Uma pesquisa realizada pela 

Universidade Federal de Goiás (UFG) (2015) identificou que a questão da segurança é um fato 

presente não só na UFG, mas também na UFSC, USP E UFMG. Casos de furtos de objetos de alunos 
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e patrimônio das universidades, roubos de carros, estupros e tráfico de drogas são situações 

ocorridas identificadas nas universidades acima citadas, segundo NECREVI (2015). 

O espaço físico universitário interfere na segurança. Incluiu padrões de visibilidade que a 

configuração do ambiente proporciona, relacionados com o furto de/em veículos: em espaços com 

menos visibilidade foram maiores os registros de ocorrências. A falta de conexões visuais está 

relacionada ao roubo de pedestre. Sugere que, quanto maior a movimentação de pessoas e a 

permeabilidade do espaço, menor a quantidade de ocorrências de furto e roubo de/em veículos e 

roubo de pedestres. Destacou que os crimes de furto e roubo de/em veículos e de roubo de 

transeuntes foram mais presentes nos turnos da noite e da madrugada, horários com menos 

movimentação de pessoas no câmpus. Relaciona, ainda, a aparência do espaço. Segundo a autora, 

ambientes com aspecto menos cuidado têm mais ocorrências de crimes (SOARES, 2017). 

Portanto, além de o tema segurança ter sido colocado como importante no contexto das 

universidades pelos sujeitos nas experiências realizadas, observa-se que é uma preocupação, e 

objeto de estudo, de diversos autores. Assim, esta pesquisa define mais uma área temática a ser 

correlacionada (Figura 27). 

 

Figura 27 - Correlações das áreas temáticas incluindo área segurança 

 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Foram, então, elaboradas 91 correlações que resultaram nas GPR. As guias relacionadas à 

área temática segurança, assim como às demais, estão no Apêndice deste volume e podem ser 

observadas, de forma esquemática, na Figura 28. 

Figura 28 - Guias de projeto regenerativo (GPR) 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

Para uma melhor observação dos consensos e dissensos do processo e para o 

enriquecimento do debate durante o desenvolvimento das GPR, agora com a inserção da área 

temática segurança, julgou-se importante a observação de sua utilização em outro módulo de 

ensino. 

3.3.3 Módulo 4  

Esse grupo caracterizou-se por 11 participantes, com menos diversidade de áreas do 

conhecimento comparada com os anteriores, como pode ser observado na Figura 29. Nesse 

módulo, os participantes foram divididos em dois grupos, A e B. 

Figura 29 - Áreas do conhecimento e quantidade de alunos do módulo 4 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

Após a explicação dos objetivos do módulo, de pensar o futuro para o câmpus da UFSC a 

partir dos cursos d’água, o módulo com a metodologia adotada nos anteriores dividiu-se em dois 
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momentos. O primeiro, de discussão, mas relacionando à questão do câmpus com as áreas 

temáticas da matriz. Assim como nos módulos anteriores, o objetivo desse momento é a 

compreensão dos participantes sobre os conceitos de projeto regenerativo e o câmpus. No segundo 

momento, a matriz foi apresentada e disponibilizada para os grupos, que iniciaram as discussões 

com o olhar na matriz.  

O grupo A utilizou a matriz como um instrumento orientador e estabeleceu a partir das guias 

outras relações com foco no câmpus da UFSC. Agruparam em temas gerais as 91 correlações, e, a 

partir dessa divisão, foi identificado o problema mais recorrente nos temas. Utilizaram a matriz 

como um guia orientador para a identificação do problema. Em seguida, discutiram medidas para 

solucioná-lo. 

Os cruzamentos da matriz temática proporcionaram uma quantidade grande de 

informações sobre o câmpus. Alguns dos cruzamentos levaram o grupo a pensar em ideias de 

intervenção que provavelmente não seriam propostas se não fosse utilizada a matriz temática. Por 

exemplo, a relação entre energia e mobilidade levou o grupo a questionar possibilidades de 

transportes que utilizassem energia renovável. Na relação entre terra e saúde e bem-estar, o grupo 

questionou a possibilidade de a universidade ter em espaços abandonados hortas, de forma a 

incentivar o cultivo de produtos orgânicos pelos universitários, que poderiam consumi-los em casa 

ou no restaurante universitário. Na relação entre educação e comunidade, questionaram formas de 

incentivar a vinda de alunos de escolas públicas para terem aulas na UFSC, aproximando o aluno de 

escola pública da universidade. 

Em função da ampla discussão que as GPR possibilitaram ao grupo, definiram-se três 

propostas para o câmpus. A partir dessa etapa, cruzaram-se os temas das propostas, divididos em 

ações endógenas, ações de interface e ações subjetivas. Para estabelecer essas relações, utilizaram 

a valoração cromática para classificar os tipos de ações para o câmpus. A cor laranja representava 

as ações que poderiam vir de forças de dentro do câmpus (ações endógenas); a verde, a forma como 

o câmpus se relaciona sobre questões com agentes externos (ações de interface); e a cor rosa, sobre 

questões subjetivas (ações subjetivas). Esse processo pode ser observado na Figura 30. 
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Figura 30 - Utilização da matriz pelos participantes do grupo A no módulo 4 

 

Fonte: acervo próprio. 

Cabe ressaltar que a atribuição de cores não se configurou em uma simples estratégia 

didática para que os participantes visualizem uma síntese geral dos “resultados”, mas, 

principalmente, foi importante para provocar a revelação de consensos e dissensos existentes, 

acompanhados das respectivas argumentações, para que, a partir daí, novas proposições 

reorientassem o projeto.  

O grupo identificou como endógenas a maioria das ações, deveriam vir da própria 

universidade, e um terço dessas questões estariam relacionadas a agentes externos.  

Os integrantes colocaram, ainda, que poucas questões seriam subjetivas e que uma parte 

significativa das relações analisadas eram voltadas para o problema da borda da universidade e 

como a existência dessas fronteiras subjetivas, dificultava, pensar em melhorias para a o câmpus. 

A utilização das GPR proporcionou ao grupo possibilidades de discussão além do problema 

inicial da poluição dos cursos d’água, mas não de forma pontual, por área temática, como ocorreu 

nos módulos anteriores. De qualquer forma, gerou discussões da origem dos problemas, 

questionamentos que buscaram entender como o poder é exercido na administração dos recursos 

sociais e econômicos da universidade, e ainda orientou o grupo a planejar, formular e programar as 

soluções para as questões discutidas. 

O grupo B buscou relacionar as áreas temáticas a partir da temática mobilidade. Utilizou em 

dois encontros a matriz como orientação para a discussão, mas nos encontros seguintes seguiram 

o trabalho sem o auxílio da matriz. Pela observação, percebeu-se que o formato de matriz das GPR 

dificultou sua utilização. O grupo achou extenso e interagiu pouco com a matriz.  

Na comparação entre os dois grupos, no grupo que utilizou a matriz de correlações, 

percebeu-se a intenção de uma mudança que possa inspirar e valorizar o potencial do câmpus da 

UFSC, considerando mais áreas temáticas. Consideraram o problema do sistema hídrico do câmpus 

em um contexto da cidade, identificaram a falta de integração da universidade com a cidade e a 

falta de comprometimento por parte da comunidade universitária com o câmpus e seu espaço físico. 
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As propostas foram em um caminho de educar, de mostrar para a comunidade o potencial do 

espaço físico da universidade para, a partir daí, sensibilizar diversas pessoas interessadas a intervir 

em uma direção única para o câmpus. Esse grupo considerou todas as áreas temáticas, e o uso da 

GPR possibilitou em uma intervenção mais ampla e integrada, não pontual. 

O grupo B apresentou propostas mais pontuais, focado nos cursos d’água. A partir disso, 

relacionaram as soluções com a mobilidade do câmpus como um caminho para valorizar e proteger 

os cursos d’água. Propuseram realocar os estacionamentos como forma de manter as áreas de 

preservação próximas aos cursos d’água. Daí, conectaram algumas áreas à questão da mobilidade, 

como estética e saúde e bem-estar, pois, essas novas áreas possibilitariam a implementação de 

ciclovias, mais áreas verdes e espaços agradáveis para a permanência de pessoas por todo o câmpus. 

Esse grupo apresentou soluções que se caracterizam da mesma forma dos grupos dos módulos 

anteriores e ampliou o olhar além da questão da poluição dos cursos d’água, porém com propostas 

pontuais. 

A estruturação das correlações de forma participativa, com diversos olhares, foi 

fundamental para que se garantisse que as guias fossem abertas e flexíveis para apoiar soluções 

contextualmente apropriadas e específicas de cada projeto como um instrumento suplementar para 

o pensamento sistêmico e o desenvolvimento regenerativo. 

Na utilização das GPR, observou-se a necessidade de uma mudança na forma de 

apresentação das guias para que se tornassem um instrumento de fácil leitura e convidativo aos 

profissionais envolvidos, diminuindo a sensação percebida de complexidade e exaustão. 

Após essa etapa da pesquisa, definiram-se as GPR para câmpus universitários. Com as 

experiências, ficou claro que as áreas temáticas definidas fornecem conceitos qualitativos para 

identificar um caminho cujos resultados podem impactar positivamente em uma direção 

regenerativa. Essas áreas temáticas incentivaram o pensamento holístico e geraram discussões 

sobre ideias que, de outra forma, não seriam consideradas.  
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4 AS GUIAS DE PROJETO REGENERATIVO PARA CÂMPUS 
UNIVERSITÁRIO (GPR)  

4.1 AS GUIAS DEFINIDAS 

As guias de projeto regenerativo (GPR) apresentam-se para orientar e auxiliar os projetos e 

planejamentos do espaço físico universitário. Trata-se de uma abordagem integrada que procura 

abranger simultaneamente as questões que interferem no meio ambiente natural e as interações 

que envolvem diferentes sistemas.  

As GPR foram desenvolvidas por área temática e se caracterizam por questionamentos que 

têm como objetivo ampliar o olhar dos profissionais envolvidos sobre o aspecto levantado, 

entendendo os padrões dos sistemas naturais e dos sistemas humanos, como nos conectamos 

nesses padrões. As GPR foram reelaboradas com um novo formato, que articula o conceito 

sintetizado de cada eixo temático e os questionamentos que relacionam os eixos a cada uma das 

áreas identificadas. 

A seguir são apresentadas as guias, por área temática, primeiro seu conceito, após os 

questionamentos e, por fim, a forma de apresentação. No formato de matriz, tornou-se cansativa e 

longa, motivo que desmotivou sua utilização. Assim, desenvolveu-se uma forma de apresentação 

que provocasse a curiosidade (Figuras 31 a 44). 

A versão que está no apêndice deste volume consiste da sistematização das guias para que 

possa ser impressa em tamanho reduzido para facilitar seu uso por profissionais e agentes 

envolvidos no planejamento dos câmpus.  

4.1.1 GPR Estética  

A relação entre os seres humanos e a natureza é intencionalmente incorporada no desenho 

ao longo do projeto, o que promove maior apreciação, explícita ou implicitamente, dos sistemas 

ecológicos locais, transmitindo um significado relevante para a sociedade, inspirando o desejo de 

promover um projeto duradouro de apreciação atemporal e incentivando o respeito pela 

contemporaneidade do desenho. Através do significado do projeto, promove prazer, felicidade, 

inspiração, reflexão profunda, apreciação, cura e busca da celebração do espírito. 

A relação entre estética e as demais áreas temáticas é elaborada no Quadro 11, abaixo, a 

partir de questionamentos que podem relacionar as áreas. 
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Quadro 11 - GPR Estética 

ESTÉTICA 

ÁREA TEMÁTICA QUESTIONAMENTOS 

Segurança Como a imagem do projeto contribui para a segurança das pessoas? 

Comunidade 
Como a comunidade pode valorizar esteticamente a fruição dos 

ecossistemas locais? 

Ecossistemas A valorização dos ecossistemas contribui para a imagem do projeto? 

Educação 
A apreciação do projeto incentiva a valorização e o cuidado dos 

ecossistemas? 

Energia 
As práticas voltadas para a redução do consumo e geração de energia 

geram uma identidade visual para o projeto? 

Saúde e bem-estar 
A apreciação dos ecossistemas promove segurança, saúde e bem-

estar? 

Terra 
O projeto considera o solo natural como um símbolo a ser 

valorizado? 

Materiais 
Os materiais utilizados no projeto criam uma identidade que estimula 

a conexão com os ecossistemas? 

Economia 
Como a identidade do projeto valoriza impactos positivos nos ciclos 

econômicos? 

Mobilidade 
Como integrar a identidade do projeto de forma a impactar 

positivamente os sistemas de mobilidade? 

Água 
De que forma a valorização dos ciclos e dos sistemas de água está 

presente na identidade do projeto? 

Governança 
Como a identidade do projeto pode impactar positivamente a 

imagem da gestão da instituição? 

Ensino, pesquisa e 

extensão 

Como o conhecimento associado ao ensino, pesquisa e extensão é 

valorizado na identidade e nas relações do projeto com os 

ecossistemas? 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 31 - Apresentação das guias da área temática estética 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

4.1.2 GPR Comunidade  

Considerar os membros da comunidade externa e interna do campus universitário no 

processo de projeto, através de pesquisas sobre o impacto, direto e indireto, que a implantação irá 

causar nas pessoas, é importante e proporciona oportunidades para o projeto se adaptar a suas 

incertezas e honrar a cultura local. As partes interessadas, stakeholders, devem incluir uma 

representação diversificada de membros da comunidade, o que resulta em oportunidades positivas 

para aqueles tipicamente excluídos do processo de tomada de decisão. Esse processo decisório 

inclusivo celebra e incorpora conhecimento local, recursos e características culturais.  

A relação entre comunidade e as demais áreas temáticas é elaborada no quadro abaixo, a 

partir de questionamentos que evocam interseções entre elas. 

Quadro 12 - GPR Comunidade 

COMUNIDADE 

ÁREA TEMÁTICA QUESTIONAMENTOS 

Segurança 
Como esse projeto integra a natureza na promoção da segurança para sua 

comunidade?  

Estética 
Como a comunidade pode valorizar esteticamente a fruição dos 

ecossistemas locais? 

Ecossistemas 
Como esse projeto promove a integração das comunidades vizinhas com a 

natureza? 
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Educação 
Como o projeto promove a conscientização das comunidades vizinhas para 

a regeneração dos ecossistemas? 

Energia 

Como o projeto evidencia práticas voltadas para a redução do consumo e 

de geração de energia na promoção da integração com as comunidades 

vizinhas? 

Saúde e bem-estar 
A segurança, a saúde e o bem-estar são reforçados através de iniciativas de 

integração da universidade com as comunidades vizinhas? 

Terra 
As iniciativas de integração da universidade com as comunidades vizinhas 

ocorrem junto com a valorização do solo natural? 

Materiais 
A escolha dos materiais do projeto promove a valorização econômica, social 

e cultural das comunidades vizinhas? 

Economia O projeto proporciona oportunidades para a comunidade prosperar? 

Mobilidade 
O projeto facilita o acesso e o uso de sistemas de mobilidade ativos ou 

coletivos para todas as comunidades vizinhas? 

Água 
Como o projeto promove e evidencia a resiliência dos ciclos da água que 

afetam as comunidades vizinhas? 

Governança 
As comunidades vizinhas estão integradas no processo de decisão de obras 

e na manutenção do projeto? 

Ensino, pesquisa e 

extensão 

Como o projeto promove a qualidade do ensino, pesquisa e/ou extensão 

através de iniciativas de integração com as comunidades vizinhas? 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Figura 32 - Apresentação das guias da área temática comunidade 

 

Fonte: elaborada pela autora. 
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4.1.3 GPR Ecossistemas 

O projeto deve propiciar abundante resiliência ecológica, de forma a permitir que os 

ecossistemas se ajustem a muitas mudanças ambientais, atuando como um reservatório ecológico 

para repor os ecossistemas estressados próximos. Deve ser um catalisador para uma sociedade 

saudável e um sistema econômico produtivo, removendo e gerenciando o impacto, e aumentando 

sua capacidade regenerativa. 

A relação entre ecossistemas e as demais áreas temáticas é elaborada no quadro abaixo, a 

partir de questionamentos que podem relacionar as áreas. 

Quadro 13 - GPR Ecossistemas 

ECOSSISTEMAS 

ÁREA 

TEMÁTICA 
QUESTIONAMENTOS 

Segurança 
Como o projeto, através da valorização dos ecossistemas locais, promove a 
segurança da comunidade? 

Estética A valorização dos ecossistemas contribui para a imagem do projeto? 

Comunidade 
Como esse projeto promove a integração das comunidades vizinhas com a 
natureza? 

Educação Como o projeto veicula exemplos de regeneração dos ecossistemas locais? 

Energia 
As práticas voltadas para a redução do consumo e de geração de energia estão 
integradas à regeneração dos ecossistemas? 

Saúde e bem-

estar 

A regeneração dos ecossistemas cria oportunidade de promoção de saúde, bem-
estar e sensação de segurança a seus usuários? 

Terra 
O projeto promove a regeneração dos ecossistemas através da valorização do 
solo natural? O uso da terra preserva e regenera os ecossistemas?  

Materiais 
As escolhas dos materiais no projeto apoiam iniciativas de regeneração dos 
ecossistemas? Os materiais utilizados no projeto podem beneficiar ou não 
impactar os ecossistemas? 

Economia 
A regeneração dos ecossistemas contribui de forma positiva nos ciclos 
econômicos da universidade?  

Mobilidade 

As propostas de regeneração dos ecossistemas estão associadas à promoção de 
sistemas de mobilidade ativos ou coletivos? O projeto inclui instalações ou 
serviços de transporte que criam condições benéficas para os ambientes 
naturais existentes? 

Água 
Como o projeto promove iniciativas que associam a regeneração dos 
ecossistemas à resiliência dos ciclos da água? As práticas de consumo e produção 
de energia estão em harmonia com a natureza? 

Governança 

De que maneira o projeto responde a demandas urgentes, de forma flexível e 
viável, com iniciativas de regeneração dos ecossistemas? Todas as partes 
interessadas sentem-se conectadas com os ecossistemas locais, de forma a ter 
uma postura responsável? 

Ensino, 

pesquisa e 

extensão 

Como o projeto incentiva iniciativas de ensino, pesquisa e/ou extensão 
associadas à regeneração dos ecossistemas? O projeto possibilita integrações 
com o ensino e pesquisa desenvolvidos na universidade relacionados aos 
ecossistemas? 

Fonte: elaborado pela autora. 



108 

 

Figura 33 - Apresentação das guias da área temática ecossistemas 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

4.1.4 GPR Educação 

Embora nem todos os projetos ou iniciativas tenham um propósito explícito voltado para a 

educação, cada projeto pode e deve ser visto como um veículo para o educar. O ambiente 

construído, comunidades e entidades nos ensinam; estamos sempre aprendendo e transferindo 

conhecimento, mesmo que inadvertidamente. O projeto através de bons exemplos e práticas deve 

agir educando os usuários. O espaço de aprendizagem deve ser flexível, ser utilizado para diversos 

usos, de forma a promover o envolvimento dos usuários. O projeto deve promover essa 

possibilidade de conectar diversos conhecimentos e incentivar trocas. 

A relação entre educação e as demais áreas temáticas é elaborada no quadro abaixo, a partir 

de questionamentos que podem relacionar as áreas. 

Quadro 14 - GPR Educação 

EDUCAÇÃO 

ÁREA TEMÁTICA QUESTIONAMENTOS 

Segurança 
Como o projeto promove a conscientização do valor da segurança dos seus 

usuários? 

Estética 
A apreciação do projeto incentiva a valorização e o cuidado dos 

ecossistemas? 

Comunidade 
Como o projeto promove a conscientização das comunidades vizinhas para 

a regeneração dos ecossistemas? 
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Educação Como o projeto veicula exemplos de regeneração dos ecossistemas locais? 

Energia 
Como o projeto promove a conscientização de seus usuários para práticas 
de redução do consumo e para a geração de energia por fontes renováveis? 

Saúde e bem-estar 
Como a conscientização da regeneração dos ecossistemas pode ajudar na 

promoção da saúde, bem-estar e sensação de segurança a seus usuários?  

Terra 
Como o cuidado com o uso do solo natural no projeto promove a 

consciência ambiental dos seus usuários?  

Materiais 
Como a materialidade do projeto apoia educadores, alunos e objetivos 

educacionais? 

Economia 
Como o projeto conscientiza sobre a importância do uso racional dos 

recursos? 

Mobilidade 

A promoção de sistemas de mobilidade ativos ou coletivos está relacionada 

a iniciativas de conscientização da comunidade? O projeto incentiva o uso 

de transportes alternativos? 

Água 
O projeto promove exemplos para seus usuários de formas renováveis de 

consumo de água e sua integração com os ecossistemas? 

Governança 

De que maneira o projeto responde a demandas urgentes, de forma flexível 

e viável, com iniciativas que promovam a conscientização ambiental da 

comunidade acadêmica e da cidade? Como o projeto incentiva a integração 

dos usuários e os gestores? 

Ensino, pesquisa e 

extensão 

Como o conhecimento associado ao ensino, pesquisa e extensão é 

valorizado na identidade e nas relações do projeto com os ecossistemas? 

Fonte: elaborado pela autora. 

Figura 34 - Apresentação das guias da área temática educação 

 

Fonte: elaborada pela autora. 
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4.1.5 GPR Energia 

O projeto deve mudar os padrões utilizados atualmente como fonte de energia baseados 

no uso de combustíveis fósseis. É importante favorecer energias renováveis, provenientes de ciclos 

naturais, com possibilidade de reduzir o consumo de energia convencional em prol de gerações 

futuras. O projeto, através de suas soluções, deve promover a redução significativa do consumo de 

energia e uma relação dos seres humanos com a energia.  

A relação entre energia e as demais áreas temáticas é elaborada no quadro abaixo a partir 

de questionamentos que podem relacionar as áreas. 

Quadro 15 - GPR Energia 

ENERGIA 

ÁREA TEMÁTICA QUESTIONAMENTOS 

Segurança Como o projeto garante a segurança no consumo e produção de energia? 

Estética 
As práticas voltadas para a redução do consumo e de geração de energia 

promovem uma identidade visual para o projeto? 

Comunidade 

Como o projeto evidencia práticas voltadas para a redução do consumo e 

geração de energia na promoção da integração com as comunidades 

vizinhas? 

Ecossistemas 
As práticas voltadas para a redução do consumo e geração de energia estão 

integradas à regeneração dos ecossistemas? 

Educação 
Como o projeto promove a conscientização de seus usuários para práticas 

de redução do consumo e geração de energia por fontes renováveis? 

Saúde e bem-estar 
Como as práticas de consumo e produção de energia propostas pelo projeto 

são benéficas para a saúde e promovem bem-estar? 

Terra 
Como as fontes de energia utilizadas no projeto estão em harmonia com o 

solo natural? 

Materiais 
Em todos seus ciclos, os materiais utilizam a energia de forma 

ambientalmente consciente? 

Economia 

Como o projeto incorpora estratégias de redução do consumo e de geração 

de energias por fontes renováveis para garantir economia para a 

universidade? Como o projeto incentiva o uso racional recursos?  

Mobilidade 
O projeto valoriza o uso de transportes que não utilizam combustíveis 

fósseis? 

Água 
Como o projeto incentiva a redução do consumo de energia através do uso 

racional dos recursos hídricos?? 

Governança 
Como o projeto fomenta a integração entre a gestão universitária e as 

práticas de consumo e produção de energia? 

Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Como o projeto integra iniciativas de ensino, pesquisa e extensão com 

práticas de redução de consumo de energia e geração de energia? 

Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 35 - Apresentação das guias da área temática energia 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

4.1.6 GPR Saúde e bem-estar 

A vivência dos espaços é inerente aos componentes que os compõem; portanto, esses 

lugares têm a capacidade de promover a saúde e o bem-estar dos usuários. O fornecimento de 

condições que promovam a saúde e o bem-estar dos ocupantes, trabalhadores e membros da 

comunidade é um componente integrante de espaços saudáveis. Para isso, projetos que promovam 

espaços para relaxamento, expressão criativa, interações com a natureza, desenvolvimento pessoal 

e crescimento espiritual, e que incentivem um estilo de vida saudável com espaços seguros são 

fundamentais para a promoção de um estado de bem-estar completo. 

A relação entre saúde e bem-estar e as demais áreas temáticas é elaborada no quadro 

abaixo, a partir de questionamentos que podem relacionar as áreas. 

 

Quadro 16 - GPR Saúde e bem-estar 

SAÚDE E BEM-ESTAR 

ÁREA TEMÁTICA QUESTIONAMENTOS 

Segurança 
Como o projeto pode incentivar a comunidade a alcançar e manter boa 

saúde física, mental e espiritual com segurança? 

Estética A apreciação dos ecossistemas promove segurança, saúde e bem-estar? 
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Comunidade 
A segurança, a saúde e o bem-estar são reforçados através de iniciativas 

de integração da universidade com as comunidades vizinhas? 

Ecossistemas 
A regeneração dos ecossistemas cria oportunidade de promoção de 

saúde, bem-estar e sensação de segurança a seus usuários? 

Educação 

Como a conscientização da regeneração dos ecossistemas pode ajudar 

na promoção da saúde, bem-estar e sensação de segurança a seus 

usuários?  

Energia 
Como as práticas de consumo e produção de energia propostas pelo 

projeto são benéficas para a saúde e promovem bem-estar? 

Terra 
O projeto proporciona oportunidades de conexão com a terra, de forma 

a promover saúde e bem-estar? 

Materiais 
O projeto na especificação dos materiais preocupa-se com a saúde dos 

usuários? 

Economia 

De que maneira que iniciativas do projeto que contribuem de forma 

positiva para os ciclos econômicos da universidade promovem a 

segurança, a saúde e o bem-estar de seus usuários?  

Mobilidade 

A saúde e o bem-estar da comunidade e em harmonia com os 

ecossistemas estão integrados ao planejamento dos sistemas de 

mobilidade do projeto? 

Água 
O projeto valoriza os ciclos da água de forma benéfica para a saúde e o 

bem-estar da comunidade? 

Governança 
Como o projeto desperta o interesse da gestão em promover a saúde e 

o bem-estar dos usuários? 

Ensino, pesquisa e 

extensão 

De que forma o projeto promove iniciativas de qualidade de ensino, 

pesquisa e extensão garantindo a segurança e o bem-estar de seus 

usuários?  

Fonte: elaborado pela autora. 

Figura 36 - Apresentação das guias da área temática saúde e bem-estar 



113 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

4.1.7 GPR Terra 

A terra natural deve ser preservada, protegida, para regenerar os ecossistemas, restaurando 

a funcionalidade dela e dos ciclos da água, e utilizando a luz natural para restaurar habitats de 

espécies nativas. A terra produtiva considera nos projetos o uso adequado e eficiente do solo 

apropriado para necessidades humanas, tais como agricultura, silvicultura e pesca, eliminando 

resíduos e poluentes, utilizando recursos do local para produção dentro da capacidade do terreno. 

E a terra impactada determina um impacto mínimo e aceitável do projeto, buscando eliminar 

poluentes da produção de descarte do lixo (com sua reutilização) para restaurar microclimas e a 

temperatura da Terra. Aspectos históricos da terra também devem ser incorporados ao projeto, 

valorizando a cultura local na tomada de decisão. 

A relação entre terra e as demais áreas temáticas é elaborada no quadro abaixo, a partir de 

questionamentos que podem relacionar as áreas. 

 

Quadro 17 - GPR Terra 

TERRA 

ÁREA TEMÁTICA QUESTIONAMENTOS 

Segurança 
Os sistemas de suporte à vida humana são respeitados no projeto de 
forma a garantir a segurança da comunidade? 

Estética O projeto considera o solo natural como um símbolo a ser valorizado? 
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Comunidade 
As iniciativas de integração da universidade com as comunidades 
vizinhas ocorrem junto com a valorização da terra? 

Ecossistemas O uso da terra no projeto promove a regeneração dos ecossistemas?  

Educação 
Como o cuidado com o uso do solo natural no projeto apoia a educação 
ambiental dos usuários? 

Energia 
Como as fontes de energia utilizadas no projeto estão em harmonia com 
a terra? 

Saúde e bem-estar 
O projeto proporciona oportunidades de conexão com a terra 
promovendo saúde e bem-estar? 

Materiais 
De que forma a escolha dos materiais utilizados no projeto garante uma 
intervenção mais sensível no terreno? Considera a terra como como um 
bem a ser protegido? 

Economia 
Como o projeto faz uso consciente do solo permitindo a otimização de 
recursos financeiros? 

Mobilidade 
Como a promoção de sistemas de mobilidade ativos ou coletivos reduz 
impactos na terra?  

Água Como o projeto integra a resiliência dos ciclos da água e da terra? 

Governança 
Como o projeto desperta o interesse da gestão em promover no seu 
planejamento a preservação do solo natural? 

Ensino, pesquisa e 

extensão 
De que forma o projeto promove iniciativas de qualidade de ensino, 
pesquisa e extensão regenerando a terra?  

Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 37 - Apresentação das guias da área temática terra 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

4.1.8 GPR Materiais 

Aspectos relevantes dos materiais devem ser considerados como os recursos utilizados na 

criação, no transporte e na instalação desse material, assim como a seleção e o tratamento dos 

funcionários em sua fabricação e instalação. Os materiais utilizados no projeto devem ter baixo 

impacto, ser biodegradáveis, não devem ser prejudiciais à saúde, devem promover conforto e bem-

estar, e possuir uma relação com a cultura local, valorizando as comunidades vizinhas, promovendo 

oportunidades locais no longo prazo e saúde econômica. Uma abordagem inicial deve contemplar 

ampla pesquisa e seleção desses materiais, priorizando a redução do seu consumo, o impacto do 

seu descarte, e o apoio à saúde, ao conforto, à beleza, à responsabilidade social, que não 

contribuam para a degradação ambiental. Essa escolha deve estimular a valorização do lugar. 

A relação entre materiais e as demais áreas temáticas é elaborada no quadro abaixo, a partir 

de questionamentos que podem relacionar as áreas. 
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Quadro 18 - GPR Materiais 

MATERIAIS 

ÁREA TEMÁTICA QUESTIONAMENTOS 

Segurança 
O cuidado no uso dos materiais no projeto é intencionalmente selecionado 

de forma a garantir a segurança da comunidade? 

Estética 
Os materiais utilizados no projeto criam uma identidade que estimula a 

conexão com os ecossistemas? 

Comunidade 
A escolha dos materiais do projeto promove a prosperidade econômica, 

social e cultural das comunidades vizinhas? 

Ecossistemas 

As escolhas dos materiais no projeto apoia iniciativas de regeneração dos 

ecossistemas? Os materiais utilizados no projeto podem beneficiar ou não 

impactar os ecossistemas? 

Educação 
Como a materialidade do projeto apoia educadores, alunos e objetivos 

educacionais? 

Energia 
Em todos seus ciclos, os materiais utilizam a energia de forma 

ambientalmente consciente? 

Saúde e bem-estar 
O projeto na especificação dos materiais preocupa-se com a saúde dos 

usuários? 

Terra 
De que forma a escolha dos materiais utilizados no projeto garante uma 

intervenção mais sensível no terreno?  

Economia 
Os materiais utilizados no projeto fomenta recursos regionais, criando 

oportunidades locais? 

Mobilidade 
As estratégias de promoção de mobilidade ativa ou coletiva estão 

associadas à especificação consciente dos materiais? 

Água 
Os materiais utilizados no projeto se harmonizam com as dinâmicas da água 

do lugar em que está implantado? 

Governança 
De que maneira a escolha de materiais prioriza a operação do edifício ao 

longo do tempo? 

Ensino, pesquisa e 

extensão 

De que maneira a escolha de materiais está associada à promoção da 

qualidade do ensino, pesquisa e extensão?  

Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 38 - Apresentação das guias da área temática materiais 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

4.1.9 GPR Economia 

Um projeto não existe sem uma fonte financeira que viabilize todas as ideias e propósitos 

pensados durante seu desenvolvimento. Financiamento para um projeto é vital, sem ele o projeto 

não vai acontecer. (CLEAR,2016)  

O projeto deve articular os diferentes benefícios das soluções propostas em cada área 

temática, avaliando a viabilidade econômica desses benefícios no projeto e demonstrar os ganhos 

associados a partir das propostas de cada área temática. Essa área se refere ao planejamento de 

recursos com consciência do presente e do futuro com as consequências de crescimento do projeto. 

Uma estratégia deve ser traçada para maximizar o retorno financeiro além de perceber com 

antecedência possíveis limitações econômicas. A estratégia deve avaliar a fonte dos recursos, 

determinando-se o comprometimento das partes envolvidas. Promover benefícios para as 

comunidades envolvidas no projeto por meio da participação como fontes socialmente 

responsáveis. Explorar o contexto do projeto promovendo parcerias e oportunidades para as 

populações circunvizinhas menos favorecidas. Considerar possíveis riscos, prevendo situações 

negativas, para resolver situações futuras com responsabilidade e protegendo as pessoas envolvidas 

e também os bens ambientais. 
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Quadro 19 - GPR Economia 

ECONOMIA 

ÁREA TEMÁTICA QUESTIONAMENTOS 

Segurança 
O projeto prevê um planejamento financeiro que garanta a segurança da 

comunidade associada a ganhos econômicos? 

Estética 
Como impactos positivos nos ciclos econômicos são valorizados na 

identidade do projeto? 

Comunidade O projeto proporciona oportunidades para a comunidade prosperar? 

Ecossistemas 
A regeneração dos ecossistemas contribui de forma positiva nos ciclos 

econômicos da universidade?  

Educação Como o projeto instrui sobre a importância do uso racional de recursos? 

Energia 

Como o projeto incorpora estratégias de redução do consumo e de 

geração de energias por fontes renováveis, garantindo economia para a 

universidade?  

Saúde e bem-estar 

De que maneira iniciativas do projeto que contribuem de forma positiva 

para os ciclos econômicos da universidade promovem a segurança, a 

saúde e o bem-estar dos usuários?  

Terra 
Como o projeto faz uso consciente do solo, permitindo a otimização de 

recursos financeiros? 

Materiais 
Os materiais utilizados no projeto fomentam recursos regionais, criando 

oportunidades locais? 

Mobilidade 
Ajustes no sistema de transporte estão associados a ganhos econômicos 

em outras áreas? 

Água 
Como a promoção da resiliência dos ciclos da água está associada a 

impactos positivos nos ciclos econômicos da universidade. 

Governança 

 

De que maneira o projeto responde a demandas urgentes, de forma 

flexível e viável, com um retorno que justifica os recursos investidos? 

Ensino, pesquisa e 

extensão 

Como o projeto promove iniciativas de ensino, pesquisa e extensão que 

garantam retorno econômico à instituição? 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 39 - Apresentação das guias da área temática economia 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

4.1.10 GPR Mobilidade 

Decisões em torno do transporte devem considerar tópicos como impactos, resiliência, 

diversidade, eficiência, renovação e mitigação. Há necessidade de entender essa interconexão e de 

permitir que ela informe processos de tomada de decisão, a fim de transformar um ambiente 

alinhando as atividades de transporte com nossos processos sociais, naturais e econômicos. Deve-

se considerar os impactos, incluir modais coletivos ou ativos, observar a influência dos efeitos nas 

alternativas de combustível e também como a escolha irá afetar a saúde do usuário, desde o ruído 

até a segurança. Esse transporte deverá ser acessível, flexível, capaz de conectar diferentes tipos de 

comunidades e preocupado com a área onde está inserido. O projeto deve garantir fluxos e limites 

de velocidade seguros e instalações capazes de conectar pessoas, beneficiando e integrando a 

natureza.  

A relação entre mobilidade e as demais áreas temáticas é elaborada no quadro abaixo, a 

partir de questionamentos que podem relacionar as áreas. 

Quadro 20 - GPR Mobilidade 

MOBILIDADE 

ÁREA TEMÁTICA QUESTIONAMENTOS 

Segurança 
Como o planejamento dos sistemas de mobilidade no projeto promove a 

segurança da comunidade? 

Estética 
Como integrar as propostas de planejamento da mobilidade, especialmente ativa 

e coletiva, à identidade do projeto? 
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Comunidade 
O projeto garante a acessibilidade de acesso e uso de sistemas de mobilidade 

ativos ou coletivos para todas as comunidades vizinhas? 

Ecossistemas 
As propostas de regeneração dos ecossistemas estão associadas à promoção de 

sistemas de mobilidade ativos ou coletivos?  

Educação 
A promoção de sistemas de mobilidade ativos ou coletivos está 

relacionada à iniciativas de conscientização da comunidade?  

Energia O projeto valoriza o uso de transportes que não utilizam combustíveis fósseis? 

Saúde e bem-estar 
A projeto promove a saúde e o bem-estar através de iniciativas de mobilidade 

ativa ou coletiva? 

Terra 
Como a promoção de sistemas de mobilidade ativos ou coletivos reduz impactos 

no solo natural?  

Materiais Os materiais provêm de regiões próximas? 

Economia  
O planejamento dos sistemas de mobilidade garante vantagens econômicas à 

instituição? 

Água 
O planejamento dos sistemas de mobilidade garante impactos positivos nos 

ciclos da água? 

Governança 

 

De que maneira o projeto responde e prevê demandas de mobilidade da 

universidade, promovendo alternativas coletivas ou ativas? 

Ensino, pesquisa e 

extensão 

Como o projeto integra o ensino e a pesquisa nas propostas relacionadas à 

mobilidade? 

Fonte: elaborado pela autora. 

Figura 40 - Apresentação das guias da área temática mobilidade 

 

Fonte: elaborada pela autora. 
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4.1.11 GPR Água 

A poluição e a escassez de água ameaçam a capacidade de todos os ecossistemas de 

desempenhar seu papel regulador vital e têm impactos em todos os seres vivos que dependem 

deles. Para que a água seja considerada no projeto, é necessário abordar a quantidade necessária e 

usada, implementar sistemas que protejam a qualidade da água do projeto, que integre sistemas e 

conecte pessoas, e, ainda, que garanta que a água esteja disponível e segura para todos os seres 

vivos no presente e no futuro. Para isso, é importante considerar os ciclos de reabastecimento do 

aquífero, orientar a população sobre consumo, conservação e eficiência com base no valor da água 

como um recurso precioso e de uso limitado. Devem-se considerar também a sazonalidade e a 

vulnerabilidade inerentes à natureza das precipitações, e restaurar a condição das águas utilizadas 

no projeto a níveis ótimos. Medidas de abastecimento, armazenamento e tratamento da água 

devem ser previstas para garantir a segurança e promover oportunidades educacionais.  

A relação entre água e as demais áreas temáticas é elaborada no quadro abaixo, a partir de 

questionamentos que podem relacionar as áreas. 

Quadro 21 - GPR Água 

ÁGUA  

ÁREA TEMÁTICA QUESTIONAMENTOS 

Segurança 
De que maneira a garantia da resiliência dos ciclos da água no projeto 

afeta positivamente a segurança da comunidade? 

Estética 
De que forma a valorização dos ciclos e sistemas de água está presente 

na identidade do projeto? 

Comunidade 
Como o projeto promove e evidencia a resiliência dos ciclos da água que 

afetam as comunidades vizinhas? 

Ecossistemas 
Como o projeto promove iniciativas que associam a regeneração dos 

ecossistemas à resiliência dos ciclos da água?  

Educação 
O projeto promove a conscientização da importância de redução do 

consumo de água e da resiliência dos ciclos naturais de água? 

Energia Como o projeto incentiva o uso racional de recursos? 

Saúde e bem-estar 
O projeto valoriza os ciclos da água de forma benéfica para a saúde e o 

bem-estar? 

Terra Como o projeto integra a resiliência dos ciclos da água e da terra? 

Materiais 
Os materiais utilizados no projeto se harmonizam com às dinâmicas da 

água do lugar em que está implantado? 

Economia  
Como a promoção da resiliência dos ciclos da água está associada a 

impactos positivos nos ciclos econômicos da universidade?  

Mobilidade  Os sistemas de transporte afetam a hidrologia do local? 

Governança 

 

Como o projeto desperta o interesse da gestão em promover o uso 

consciente da água? 
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Ensino, pesquisa e 

extensão 

De que forma o projeto promove a qualidade do ensino, pesquisa e 

extensão através de contribuições positivas aos ciclos da água?  

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Figura 41 - Apresentação das guias da área temática água 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

4.1.12 GPR Governança 

O projeto deve ser uma atividade associada à administração da universidade. Integrar esses 

os diferentes atores afetados ou beneficiados pelo projeto no processo é uma forma de garantir 

que a solução seja considerada e implementada. Para isso, o projeto deverá responder a demandas 

urgentes, de forma flexível, permitindo adaptações ou implementação em fases, e ser viável, para 

garantir sua realização técnica e financeira, incluindo iniciativas de regeneração dos ecossistemas 

locais de forma responsável.  

A relação entre governança e as demais áreas temáticas é elaborada no quadro abaixo, a 

partir de questionamentos que podem relacionar as áreas. 

Quadro 22 - GPR Governança 

GOVERNANÇA  

ÁREA TEMÁTICA QUESTIONAMENTOS 

Segurança Como o projeto integra a gestão do câmpus com iniciativas que promovam a 
segurança da comunidade? 

Estética 
Como a identidade do projeto pode impactar positivamente a imagem da 
gestão da instituição? 



123 

 

Comunidade 
As comunidades vizinhas estão integradas no processo de decisão de obras e 
manutenção do projeto? 

Ecossistemas 

De que maneira o projeto responde a demandas urgentes, de forma flexível e 
viável, com iniciativas de regeneração dos ecossistemas? Todas as partes 
interessadas sentem-se conectadas com os ecossistemas locais, tendo uma 
postura responsável? 

Educação 
De que maneira o projeto responde a demandas urgentes, de forma flexível e 
viável, com iniciativas que promovam a conscientização ambiental da 
comunidade acadêmica e da cidade?  

Energia 
Como o projeto fomenta a integração entre a gestão universitária e as práticas 
de consumo e produção de energia? 

Saúde e bem-estar 
De que maneira o projeto responde a demandas urgentes, de forma flexível e 
viável com iniciativas que promovam a saúde e o bem-estar da comunidade 
acadêmica e dos moradores da cidade? 

Terra 
De que maneira o projeto responde a demandas urgentes, de forma flexível e 
viável com iniciativas que preservem ao máximo o solo natural? 

Materiais 
De que maneira a escolha de materiais prioriza a operação do edifício ao longo 
do tempo 

Economia  
De que maneira o projeto responde a demandas urgentes, de forma flexível e 
viável, com um retorno que justifique os recursos investidos? 

Mobilidade  De que maneira o projeto responde e prevê demandas de mobilidade da 
universidade, promovendo alternativas coletivas ou ativas? 

Água 
De que maneira o projeto responde a demandas urgentes, de forma flexível e 
viável com iniciativas que garantam a resiliência dos ciclos da água? 

Ensino, pesquisa e 

extensão 

De que maneira o projeto responde a demandas urgentes, de forma flexível e 
viável com iniciativas gerando impactos positivos e relevantes para a pesquisa, 
o ensino e a extensão? 

Fonte: elaborado pela autora. 

Figura 42 - Apresentação das guias da área temática governança 

 

Fonte: elaborada pela autora. 
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4.1.13 GPR ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

A valorização dos ecossistemas e a prosperidade da comunidade devem através do projeto 

ser um dos principais objetivos de todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de modo a 

garantir novas formas de aprendizado, de processos inovadores de pesquisa e de integração com a 

comunidade. O projeto deve promover iniciativas que garantam a qualidade dessas atividades 

associadas à regeneração dos ecossistemas, garantindo benefícios mútuos.  

A relação entre ensino, pesquisa e extensão e as demais áreas temáticas é elaborada no 

quadro abaixo, a partir de questionamentos que podem relacionar as áreas. 

Quadro 23 - GPR Ensino, pesquisa e extensão 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

ÁREA TEMÁTICA QUESTIONAMENTOS 

Segurança 
Como o projeto pode promover iniciativas que associem a garantia da segurança 

dos usuários à excelência do ensino, pesquisa e extensão? 

Estética 
Como a identidade do projeto associa suas contribuições do projeto à excelência 

do ensino, pesquisa e extensão? 

Comunidade 
Como o projeto pode promover iniciativas que associem a prosperidade da 

comunidade à excelência do ensino, pesquisa e extensão? 

Ecossistemas 
Como o projeto pode promover iniciativas que associem a regeneração dos 

ecossistemas à excelência do ensino, pesquisa e extensão? 

Educação 
Como o conhecimento associado ao ensino, pesquisa e extensão é valorizado na 

identidade e nas relações do projeto com os ecossistemas? 

Energia 
Como o projeto pode promover iniciativas que associem a redução do consumo de 

energia à excelência do ensino, pesquisa e extensão? 

Saúde e bem-estar 
O projeto promove oportunidade de ensino e pesquisa voltados para a saúde e o 

bem-estar dos usuários? 

Terra 
Como o projeto pode promover iniciativas que associem a preservação do solo 

natural ao ensino, pesquisa e extensão? 

Materiais 
De que maneira a escolha de materiais está associada à promoção da qualidade do 

ensino, pesquisa e extensão?  

Economia  
De que forma o projeto promove a qualidade do ensino, pesquisa e extensão 

contribuindo de forma positiva nos ciclos econômicos da universidade?  

Mobilidade  
Como o projeto integra o ensino e a pesquisa nas propostas relacionadas à 

mobilidade? 

Água 
De que maneira o projeto contribui para a relação positiva da universidade com os 

ciclos da água impactem a qualidade do ensino, pesquisa e extensão? 

Ensino, pesquisa e 

extensão 

Como as práticas relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão são inseridas no 

projeto de forma a promover a segurança? 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 43- Apresentação das guias da área temática ensino, pesquisa e extensão 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

4.1.14 GPR SEGURANÇA 

A valorização dos ecossistemas através do projeto deve ser integrada 

à segurança de todos, garantindo novas formas de aprendizado, de processos inovadores de 

pesquisa e de integração com a comunidade. O projeto deve promover iniciativas que garantam a 

qualidade dessas atividades associadas à regeneração dos ecossistemas, garantindo benefícios 

mútuos.  

A relação entre ensino, pesquisa e extensão e as demais áreas temáticas é elaborada no 

quadro abaixo, a partir de questionamentos que podem relacionar as áreas. 

Quadro 24 - GPR Segurança 

SEGURANÇA 

ÁREA TEMÁTICA QUESTIONAMENTOS 

Estética 
Como as iniciativas do projeto que contribuem para a segurança dos 

usuários estão expressas na imagem da proposta? 

Comunidade 
Como esse projeto integra a natureza na promoção da segurança para sua 

comunidade?  

Ecossistemas 
Como o projeto, através da valorização dos ecossistemas locais, promove 

a segurança da comunidade? 

Educação 
Como as iniciativas do projeto associam a segurança e a conscientização 

dos usuários? 
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Energia 

Como as iniciativas do projeto associam a segurança dos usuários à 

redução do consumo de energia ou à geração através de fontes 

renováveis? 

Saúde e bem-estar 
Como as iniciativas do projeto associam a segurança dos usuários à 

promoção da saúde e bem-estar de todos? 

Terra 
Como as iniciativas do projeto associam a segurança dos usuários à 

preservação do solo natural? 

Materiais 
Os materiais são intencionalmente selecionados de forma a garantir a 

segurança da comunidade? 

Economia  
Como as iniciativas do projeto associam a segurança dos usuários a 

ganhos financeiros para a instituição? 

Mobilidade  
Como o projeto promove a segurança da comunidade associada ao 

sistema de mobilidade local? 

Água 
Como as iniciativas do projeto associam impactos positivos na segurança 

dos usuários e nos ciclos de água? 

Governança 
Como o projeto integra a gestão do câmpus com iniciativas que 

promovam a segurança da comunidade? 

Ensino, pesquisa e 

extensão 

Como as iniciativas do projeto associam impactos positivos na segurança 

dos usuários e na excelência do ensino, pesquisa e extensão? 

Fonte: elaborado pela autora. 

Figura 44 - Apresentação das guias da área temática segurança 

Fonte: elaborada pela autora. 
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As guias são compostas de 14 eixos temáticos, com um material introdutório sobre os 

conceitos de projeto regenerativo e a importância do câmpus universitário como exemplo para a 

comunidade, reforçando sua relevância como espaço de produção, compartilhamento de 

informações, lugar de encontros, discussões e trocas de experiência. Cada eixo se correlaciona com 

outro eixo, o que resulta em 91 guias, que não são uma listagem a ser cumprida, mas uma orientação 

para profissionais que pensam o espaço físico universitário com o objetivo que tenham uma 

intervenção mais positiva, menos fragmentada, o que se justifica pela importância do papel da 

universidade com relação à questão educacional como uma prática fundamental, visando contribuir 

para a qualificação dos futuros decisores, para que estes incluam em suas práticas profissionais a 

preocupação com questões ambientais. Para tal, importa quando intervir no espaço universitário 

para implementar modelos e exemplos práticos que demonstrem uma relação positiva com a 

natureza. 
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5. ANÁLISE DAS GUIAS ORIENTADORAS DE PROJETO 
REGENERATIVO (GPR) EM UM CÂMPUS UNIVERSITÁRIO 

Neste capítulo apresentamos o estudo sobre a utilização das guias de projeto regenerativo 

(GPR) em um câmpus universitário. O objetivo global dessa etapa é introduzir as GPR no 

desenvolvimento empírico mediante práticas de projeto voltadas para o espaço físico universitário. 

Para isso, é necessário comparar projetos a partir da utilização das GPR e analisar se sua utilização 

levou o profissional em uma direção de projeto regenerativo. Para guiar essa etapa, definiu-se o 

seguinte questionamento: “A utilização de guias orientadoras para desenvolvimento de projetos 

introduz em seu processo práticas de projeto regenerativo?”. 

Essa etapa não tem como objetivo analisar especificidades relacionadas ao desenho do 

projeto, mas analisar se as GPR auxiliaram a equipe envolvida a perceber questões que não haviam 

sido consideradas quando desenvolveram o projeto sem a utilização das GPR. 

A fonte dos dados é de origem primária, tendo eles sido obtidos por meio de entrevistas 

semiestruturadas com gestores da organização em que foi realizado o trabalho, além do 

levantamento bibliográfico pesquisado no Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia 

(DPAE). 

5.1 Objeto de estudo 

O objeto de estudo é o plano de ocupação para o Câmpus de Curitibanos, SC, da 

Universidade Federal de Santa Catarina, com foco na clínica veterinária. O projeto foi desenvolvido 

pelo Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia (DPAE), que está vinculado à Secretaria 

de Obras, Manutenção e Ambiente (SEOMA), da Universidade Federal de Santa Catarina. Segundo 

O departamento possui como atribuições coordenar a implantação, revisão e monitoramento dos 

planos diretores dos diversos câmpus da UFSC e suas áreas experimentais, elaborar pareceres e 

diagnósticos relativos aos espaços físicos da universidade; elaborar e gerenciar projetos e 

orçamentos de novas edificações, reformas, ampliações e infraestrutura realizadas no espaço físico 

da UFSC, gerenciar a guarda dos projetos de arquitetura e engenharia das instalações físicas da 

universidade e dar suporte técnico a outros setores da UFSC e à comunidade externa nas demandas 

relacionadas ao espaço físico. (UFSC,2016) 

Curitibanos é um município localizado no centro do estado de Santa Catarina, com acesso 

às principais cidades do Sul do Brasil, pelas rodovias BR-470 e BR-282 e localizado há 302Km de 

Florianópolis-SC. Segundo o IBGE (2020) o município localiza-se a uma latitude 27º16'58" sul e a 

uma longitude 50º35'04" oeste, estando a uma altitude de 987 metros. Possui uma área de 

953,67 km² e sua população de 39 745 habitantes em 2019. 

https://arquivos.ufsc.br/d/6560ff7645/files/?p=/Reitoria/Secretaria%20de%20Obras%2C%20Manuten%C3%A7%C3%A3o%20e%20Ambiente%20-%20SEOMA.pdf
https://arquivos.ufsc.br/d/6560ff7645/files/?p=/Reitoria/Secretaria%20de%20Obras%2C%20Manuten%C3%A7%C3%A3o%20e%20Ambiente%20-%20SEOMA.pdf
http://seoma.ufsc.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
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Figura 45 - Localização Curitibanos no estado de Santa Catarina 

 

Fonte: www.googleearth.com. Acesso em 2020. 

 

A aprovação da criação do Câmpus de Curitibanos ocorreu em 2008, e para um terreno com 

área de 240.000 metros quadrados foi desenvolvido o primeiro plano de ocupação. Em 2009, 

ocorreu a cerimônia de abertura, com o início de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

(UFSC,2019) 

Figura 46 – Localização da UFSC campus Curitibanos,SC. 

UFSC

 

Fonte: www.googleearth.com. Acesso em 2020 

O primeiro curso do Câmpus de Curitibanos foi Ciências Rurais, na modalidade de 

Bacharelado Interdisciplinar, no qual o estudante cursava três anos e, ao concluir esse ciclo, poderia 

http://www.googleearth/
http://www.googleearth/
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optar por realizar mais dois anos nos cursos de Agronomia ou Engenharia Florestal. A partir de 2013, 

os cursos foram desmembrados, e o ingresso passou a ser diretamente nos cursos de Agronomia e 

Engenharia Florestal, iniciando-se o processo de extinção do curso de Ciências Rurais. No ano de 

2012, ocorreu o início das atividades do Curso de Medicina Veterinária. (UFSC,2019) 

Em função da demanda de novos cursos a partir de 2012, nos anos seguintes a sua 

implantação, a universidade adquiriu novos terrenos, e um novo plano de ocupação foi solicitado 

ao DPAE para que incorporasse essa nova realidade de uso que surgia. O novo plano de ocupação 

foi finalizado em 2013. 

Figura 47 - Plano de ocupação para UFSC - Câmpus de Curitibanos de 2013 

 

Fonte: DPAE (2018). 

 

Na Figura 45, observa-se que o setor C é para o Curso de Medicina Veterinária, e o setor D, 

para a recuperação de animais. Após a finalização do plano de ocupação de 2013 os profissionais 

envolvidos na proposta relataram que o plano não poderia ser executado, pois foram encontradas 

novas restrições ambientais, que inviabilizaram a execução do plano.  

Em 2018, foi solicitado ao DPAE um novo plano para o Câmpus de Curitibanos que atendesse 

a essas restrições. 
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Inicialmente, esta pesquisa tinha como intenção comparar os planos de 2013 e 2018 para o 

Câmpus de Curitibanos, porém o plano solicitado em 2018 não teve a continuidade esperada e não 

foi finalizado até o momento.  

Assim, para esta análise, fez-se uma comparação entre os planos de 2013 e 2018 

relacionados à viabilidade da implantação da clínica veterinária. A escolha desses dois planos se 

justifica pelo fato de os sujeitos que desenvolveram o plano de 2013 serem os mesmos que 

desenvolveram o plano de 2018. Um dos objetivos específicos dessa etapa foi analisar se as GPR 

levaram o profissional em uma direção de projeto regenerativo, fato determinante na decisão da 

escolha do objeto de estudo. 

5.2  Os objetos de análise  

5.2.1 Plano de Viabilidade de 2013 – Implantação da Clínica Veterinária 

 

De forma ampla, o plano de 2013, ilustrado na Figura 47, apresentou algumas diretrizes 

como: 

▪ Preservar, inicialmente e sempre que possível, as áreas atualmente edificadas e o 

sistema viário periférico; 

▪ Privilegiar o fluxo de pedestres na parte interna ao anel; 

▪ Criar vias internas de uso exclusivo e acesso restrito a veículos de carga e descarga de 

material nas edificações; 

▪ Ter o eixo central possibilidade de convívio interno da comunidade acadêmica e 

regional, configurando um espaço público de lazer e englobando as edificações de 

apoio estudantil de maior fluxo (biblioteca e restaurante); 

▪ Manter áreas de preservação permanente (APP), com previsão legal, e a área de mata 

nativa como a continuidade do projeto do Parque Ecológico, em desenvolvimento pela 

comunidade do câmpus; 

▪ Respeitar a topografia natural do terreno, recomendando a adequação das edificações 

conforme os desníveis e evitando movimentação de terra; e 

▪ Favorecer a eficientização e o uso da iluminação natural e vencer o clima da região, 

tipicamente frio, mediante a escolha correta da orientação dos edifícios, criando 

espaços de permanência cobertos independentes das edificações (solários) e 

diminuindo o índice de ruídos dos pátios internos. 

O plano foi dividido em setores, conforme pode ser observado na Figura 47. O setor 

abordado neste estudo é o setor C e teve como resultado as seguintes diretrizes (Figura 48):  
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▪ Concentrar os edifícios com acesso a animais, evitando conflito de fluxos;  

▪ Prever estacionamentos no subsolo nas edificações; e  

▪ Haver um acesso especial para controle de saída de animais. 

Figura 48 - Setor C do plano de ocupação 2013 - Câmpus de Curitibanos 

 

Fonte: DPAE (2018). 

5.2.2 Plano de viabilidade de 2018 – Implantação da clínica veterinária 

Esse plano de viabilidade foi desenvolvido a partir da solicitação do MEC para o Curso de 

Graduação em Medicina Veterinária do Câmpus de Curitibanos na avaliação de curso de 2017. O 

curso deveria implantar uma infraestrutura que permitisse o processo de ensino-aprendizagem aos 

alunos. O plano também se baseou nas necessidades relatadas pelos professores responsáveis por 

cada atividade a ser implantada, além de legislações e normativas vigentes, segundo o DPAE (2019). 
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A estrutura física será organizada em três setores estruturais, o Setor de Grandes Animais, 

o Setor de Diagnóstico, Patologia e Anatomia, e o Setor de Pequenos Animais e Apoio 

Administrativo. Essa estrutura resultará na Clínica Veterinária Escola e tem previsão para incorporar 

outros setores, como os de Animais Selvagens, Aves e Suínos.  

Com relação aos usuários do espaço, além do corpo docente e técnico que atuará no local, 

a população total prevista para essas três edificações, quando em pleno funcionamento, deverá ser 

de turmas de graduação de até 50 alunos e turmas visitantes de alunos das escolas da região, além 

da comunidade externa, que irá tanto em busca de atendimentos de seus animais como em visita 

ao previsto Museu da Anatomia, totalizando população máxima prevista de 480 pessoas, segundo 

o DPAE (2019). 

Na sede a área de estudo da presente viabilidade, destacada em vermelho na Figura 47, a 

área destinada à Clínica Veterinária.  

 

Figura 49 - Localização da Clínica Veterinária Escola Câmpus de Curitibanos 

 

Fonte: DPAE (2019). 
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A locação da intervenção em área predominantemente plana e com ampla possibilidade de 

implantação dos piquetes foi determinante para concentrar todas as necessidades da Clínica 

Veterinária Escola.  

Figura 50 - Setorização do setor do Curso de Medicina Veterinária 

 

Fonte: DPAE (2019). 

Os setores ilustrados na Figura 48 não caracterizam necessariamente edificações isoladas, 

podendo eles ser etapas de uma mesma estrutura, desde que garantido o funcionamento entre 

eles. As edificações principais têm as diretrizes a seguir. 

A clínica médica de grandes animais deverá ser composta principalmente de baias e 

piquetes de manejo, constituir uma edificação simples com uma estrutura de apoio laboratorial de 

ensino e pesquisa, que dará suporte aos pesquisadores do Câmpus Curitibanos e também à usuários 

externos, e um desembarcador para receber caminhões com animais grandes vivos. 

A clínica cirúrgica de grandes animais deverá abrigar os procedimentos cirúrgicos 

necessários ao tratamento dos grandes animais que chegam ao complexo. A entrada dos grandes 

animais se dará pela sala de indução, onde a animal que já vem preparado da baia da clínica médica 

será acolhido e encaminhado à sala de cirurgia.  

No Setor de Patologia e Anatomia, o material animal poderá ser proveniente tanto das 

clínicas médicas de grandes animais ou de pequenos animais, como ser recebido de clínicas 

particulares ou de proprietários que doam seus animais. O atendimento à comunidade externa se 

dará ainda por atividades didáticas promovidas pelo setor de anatomia, tanto no museu como nos 

laboratórios de ensino. 
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5.3 Análise e Comparação entre os Planos de Viabilidade da Clínica 

Veterinária Escola 

A análise e comparação entre os planos foi feita com base no levantamento bibliográfico 

dos planos de viabilidade descritos acima e estão no Anexo X deste volume e nas entrevistas 

semiestruturadas com o responsável pelos planos. O sujeito entrevistado é o mesmo para ambos os 

planos de viabilidade da Clínica Veterinária Escola do Câmpus de Curitibanos. 

Essa etapa teve como objetivo retratar a realidade da entrevista e enfatizar a utilização das 

guias de projeto regenerativo (GPR). Analisou-se o conteúdo transcrito das entrevistas e o material 

bibliográfico. 

Em 2018, a entrevista foi feita com base nas áreas temáticas definidas para esta pesquisa. 

No momento da entrevista, as áreas temáticas foram explicadas de forma resumida, conforme 

esquema representado na Figura 49. Explicou-se também sobre a importância de as áreas estarem 

correlacionadas. 

Figura 51 - Esquema das áreas temáticas das GPR apresentadas no momento da entrevista 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

Para a análise do plano de 2018, o material entregue para o entrevistado foi apresentado 

na forma de arquivo PDF, por meio digital, conforme esquema apresentado na Figura 52 e pode ser 
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melhor visualizado no apêndice A. A apresentação do material foi feita por área temática de forma 

detalhada, apresentando todas as guias. 

 

Figura 52 - Esquema das GPR apresentadas ao responsável pelas viabilidades 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

Após a apresentação das GPR ao responsável pelo plano de viabilidade da Clínica Veterinária 

Escola, não houve mais interferência por parte da pesquisadora no desenvolvimento do trabalho do 

DPAE. Quando a viabilidade foi concluída, iniciaram-se as entrevistas. As entrevistas foram gravadas 

com formato semiestruturado, com o objetivo de o entrevistado ter a possibilidade de discorrer 

sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada. 

5.3.1 Os resultados  

A análise foi elaborada com base nas 14 áreas temáticas das GPR, pois apoiam o processo 

ao fornecer aspectos qualitativos para ajudar a identificar onde um resultado do projeto está, na 

escala degenerativa ou regenerativa.  

Figura 53 - Espectro adaptado de Reed 

 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Na figura 53 os retângulos cinza representam resultados em uma direção degenerativa, e 

os verdes, resultados em uma direção regenerativa de cada área temática, relacionados às soluções 

propostas nos planos de viabilidade para a Clínica Veterinária Escola. Se a diretriz exige 

consistentemente mais do que dá em troca, então está em uma direção degenerativa. Se nutrir de 

alguma forma o bem-estar pessoal e da comunidade, demonstrar intenção em impactar 

positivamente, estará em uma direção regenerativa.  

ESTÉTICA  

No plano de 2013, a relação entre os seres humanos e a natureza intencionalmente 

incorporada no desenho foi adotada nesse plano no momento em que o projeto considerou a 

topografia como uma possibilidade de valorizar a vista da cidade e com a percepção da existência 

de corpos d’água como possíveis elementos de apreciação. Porém, o significado relevante para a 

sociedade da natureza não se percebe; a natureza é colocada como um elemento à parte, de 

apreciação, não integrada. Segundo Mang e Reed (2011) e Hes e Du Plessis (2015), isso inspira o 

desejo de promover uma valorização, o cuidado, o prazer, a felicidade e a identificação com o 

projeto.  

Em 2018, com a utilização das guias, a área estética é pensada no projeto como ações que 

poderiam inspirar as pessoas a se identificarem com o projeto. Está relacionada com a mobilidade 

e com a comunidade quando há uma proposição de um bicicletário em frente ao complexo da 

clínica, de forma a atrair e inspirar o uso do modal, e ainda com a localização da área de recuperação 

de animais também em frente ao complexo, para permitir a aproximação da comunidade 

universitária com as pesquisas e promover uma identificação com o projeto.  

Percebe-se a intenção do projeto em conectar as pessoas no plano de 2018, diferente da 

situação de 2013, que estava focado na relação do terreno com o projeto. Porém, em ambas as 

situações, a estética não é trabalhada para integrar a natureza ao projeto e, a partir disso, ser 

valorizada e inspirar o cuidado. 

COMUNIDADE  

No processo de projeto, segundo o relato do entrevistado, membros da comunidade não 

participaram do projeto. Isso seria importante porque proporciona oportunidades para o projeto se 

adaptar a suas incertezas e honrar a cultura local. O plano de 2013 para o setor da Clínica Veterinária 

Escola, apesar de receber pessoas da comunidade, não prevê nenhuma diretriz voltada à 
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comunidade externa. O plano para o câmpus prevê equipamentos como restaurante e quadras 

poliesportivas, que teriam como objetivo atender não só à comunidade interna, mas também à 

externa. 

Não foram percebidas através do plano e da entrevista pesquisas sobre o impacto, direto e 

indireto, que essa implantação irá causar nas pessoas. De acordo com Reed (2009), essa 

representatividade engaja a comunidade no projeto de forma que seus membros se sintam seguros 

das decisões tomadas e participem ativamente do processo, além de incorporar conhecimento 

local, recursos e características culturais, proporcionando oportunidades para a comunidade. Em 

2018, a comunidade é pensada como usuário do espaço, fato importante que não ocorreu em 2013. 

Pensou-se em fluxos (Figura 54) e usos, mas não na participação da comunidade no processo de 

desenvolvimento do plano. 

 

Figura 54 - Fluxos de viabilidade da Clínica Veterinária Escola 

 

Fonte: DPAE (2019). 

As áreas em destaque são partes do documento que demonstram a presença da 

comunidade nas diretrizes do plano de 2018. No documento, é colocada como diretriz a previsão 

na edificação de visitação de grupos externos ao câmpus. O Setor de Patologia e Anatomia abrigará 

o Museu de Anatomia Animal, onde serão expostos à população em geral esqueletos de diversas 

espécies, e o Laboratório de Anatomia deve receber a visita de estudantes das escolas da região. 
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Outro ponto é a preocupação com ciclistas, com a previsão de chegada pelo passeio central 

do anel viário existente no centro do câmpus (eixo peatonal), e a indicação da guarda de bicicletas 

prevista no acesso principal da clínica. 

 ECOSSISTEMAS 

Para o plano do câmpus, o entrevistado relata que o seu projeto buscou preservar os 

ecossistemas existentes, manter a diversidade natural, de modo a contribuir para a resiliência da 

natureza. Entretanto, em uma direção regenerativa, o projeto tem potencial para ir além e 

contribuir e trabalhar para colaborar com os ecossistemas, renovando e revitalizando suas próprias 

fontes de energia, e preservando sua capacidade de se adaptar à mudança e de ser produtivo. Isso 

não foi previsto no plano de 2013. 

O plano de 2013 foi inviabilizado em função da existência de um banhado na área central 

do câmpus, o que demonstra o pouco aprofundamento nas questões ambientais do local do projeto, 

o que gerou problemas, como o retrabalho do responsável. No plano de 2018, percebe-se um 

aprofundamento das questões relacionadas ao meio ambiente. Foram levantadas nascentes, corpos 

d’água e córregos que cortam a área-sede do Câmpus de Curitibanos, parte elaborada pela 

Coordenadoria de Gestão Ambiental (CGA) da UFSC. Percebe-se a necessidade do responsável em 

buscar outros colaboradores para auxiliar no desenvolvimento do projeto. 

Foram registradas seis nascentes mapeadas no interior da área-sede, além de sete córregos 

e quatro massas d’água (pequenos lagos). A parte interna do anel viário do câmpus possui ainda 

duas áreas de banhado. Foi feito um levantamento florestal com base nas ortofotos da área-sede, 

não tendo sido apresentado levantamento e classificação das espécies. No plano de 2019, a 

supressão da massa vegetal existente deverá ser evitada tanto quanto possível, e a área edificada 

deverá estar em harmonia com a condição natural do terreno. Há previsão nas diretrizes para 

manter a vegetação e garantir sombreamento para os animais em todas as faces da área destinada 

à clínica.  

EDUCAÇÃO 

Nem todos os projetos ou iniciativas têm um propósito implícito para a educação. Cada 

projeto pode e deve ser visto como um veículo para o educar, porque estamos sempre aprendendo 

e transferindo conhecimento, mesmo que inadvertidamente, como já mencionado. É importante 

para um projeto em uma direção regenerativa aproveitar o poder desses lugares para não apenas 

ilustrar, mas educar ativamente os usuários. No plano de 2013, essa área temática não se aplica, 
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mas, no plano de 2019, o complexo abrigará o Museu de Anatomia Animal. Além disso, o 

Laboratório de Anatomia deve receber a visita de estudantes das escolas da região, o que demonstra 

a preocupação do projeto em informar e integrar a comunidade com o projeto de forma educativa, 

assim como em informar o trabalho que é realizado no local, de modo a valorizar o projeto pela 

comunidade externa. 

ENERGIA 

Esse eixo temático, conforme descrito anteriormente, baseia-se em mudar os padrões 

utilizados atualmente como fonte de energia de fósseis, o que gera emissões de poluentes locais e 

gases de efeito estufa, e põe em risco o suprimento de longo prazo no planeta. Deve-se favorecer 

energias renováveis, provenientes de ciclos naturais, com possibilidade de reduzir o consumo de 

energia convencional em prol de gerações futuras. Entende-se que o projeto pode prever 

oportunidades para o consumo, uso e utilização de energia, inspirando um relacionamento 

consciente com o meio ambiente. No plano de 2013, essa área temática não se aplicava, de acordo 

com o material bibliográfico e as entrevistas. 

Em 2018, o entrevistado relata que essa foi uma área difícil de trabalhar, sendo necessário 

o auxílio de outros profissionais. Percebe-se no material bibliográfico uma pesquisa em que, a área-

sede do Câmpus de Curitibanos, região onde será implantada a Clínica Veterinária Escola, é suprida 

por uma subestação de entrada de energia elétrica. Nesse ano, não houve planejamento em uma 

direção regenerativa, pensando-se novas fontes de energia. Identificou-se o existente, e o projeto 

foi adaptado à realidade, perdendo-se a oportunidade de transformação de consumo e produção 

de energia. 

SAÚDE E BEM-ESTAR 

A vivência dos usuários nos espaços é inerente aos seus componentes que o compõem. 

Portanto, esses lugares têm a capacidade de inferir na saúde e no bem-estar dos usuários. O 

fornecimento de condições que promovam a saúde e o bem-estar dos ocupantes, trabalhadores e 

membros da comunidade é um componente integrante de espaços saudáveis. Pela entrevista, foi 

possível identificar que, com relação a essa área temática, o plano de 2013 prevê questões de 

acessibilidade e conforto ambiental, pelo planejamento dos níveis de acesso e orientação solar da 

edificação respectivamente. 

No plano de 2018, existe um aprofundamento nos aspectos que estão diretamente ligados 

ao usuário, como diretrizes de parâmetros construtivos, respeitando distâncias e alturas que 
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valorizem o pedestre, garantindo ventilação e iluminação natural em todos os edifícios e, com isso, 

proporcionando saúde e bem-estar aos usuários. A definição dos fluxos pensando não só no 

pedestre, mas também nos ciclistas e na comunidade externa, também demonstra preocupação 

com o bem-estar dos usuários do espaço. Porém, diretrizes que encaminhem para espaços 

arborizados, que privilegiam a relação positiva com o meio ambiente natural, integrado com as 

edificações, são pouco percebidas; apenas em favor de sombreamento nas faces da edificação. 

TERRA 

A área temática terra é um componente essencial do meio ambiente, cuja importância é 

normalmente desconsiderada e pouco valorizada. A terra não é compreendida à luz das interações 

ecológicas, como um produto dinâmico das interações entre os grandes sistemas. Ela reflete as 

modificações que afetam o equilíbrio natural do planeta. Esse eixo temático olha em seus três 

aspectos, a terra natural, a produtiva e a impactada, já descritos neste volume. 

No plano de 2013, a terra é considerada sob o aspecto da terra impactada, pois considera o 

terreno de construção, incluindo edifícios, instalações e infraestrutura, e determina que o projeto 

considere a linha natural do terreno, porém não busca eliminar poluentes da produção de descarte 

do lixo com sua reutilização, nem se propõe a restaurar microclimas e a temperatura da terra. 

Portanto, é uma área temática considerada em parte pelo plano de 2013 para a Clínica Veterinária 

Escola. 

No plano de 2018, percebe-se um aprofundamento nas questões do terreno como com 

relação à geologia, à pedologia e à topografia. De acordo com as diretrizes para o plano de 2018, 

conforme os laudos das sondagens já executadas na área-sede do Câmpus de Curitibanos, o subsolo 

é composto de uma camada pouco espessa de solo, a qual antecede o leito rochoso (basalto), com 

presença de horizonte de rocha alterada em alguns pontos. Dessa forma, propõe-se a execução de 

sondagens do tipo mista: sondagem com percussão na camada de solo; e sondagem rotativa com 

extração de testemunho na camada rochosa. Será possível, assim, avaliar o grau de intemperismo, 

faturamento e resistência da camada superficial do basalto onde serão apoiadas as fundações das 

futuras edificações. 

Com esse levantamento, define-se o local de implantação das edificações considerando a 

declividade natural do terreno, de modo a evitar movimentações de terra desnecessárias. E ainda 

se define que o projeto de drenagem superficial para coleta e encaminhamento das águas pluviais 

deve prever dispositivos que reduzam o potencial hidráulico do escoamento, visto que o solo da 

região apresenta grande suscetibilidade à erosão. 
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 MATERIAIS 

Os materiais usados na construção de edificações afetam significativamente o meio 

ambiente e têm um grande impacto ambiental. Sua extração, produção, transporte e eliminação 

consomem recursos e energia.  

No plano de 2013, não se considerou nenhum aspecto sobre os materiais utilizados com 

relação aos recursos utilizados na criação, transporte e instalação desse material, assim como na 

seleção e no tratamento dos funcionários em sua fabricação e instalação. Segundo o material 

pesquisado e a entrevista, os materiais utilizados não foram pensados, nem considerados aspectos 

de serem de baixo impacto e não prejudiciais à saúde. Também não se perceberam diretrizes que 

valorizassem a comunidade ao promover oportunidades locais. 

No plano de 2018, a relação com a área temática materiais é percebida na definição da 

pavimentação, seguindo o recomendado pela NBR 9050, de ser uma superfície 

regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que não 

provoque trepidação em dispositivos com rodas. Além disso, define que a pavimentação deve evitar 

o quanto possíveis materiais que impeçam o escoamento das águas pluviais, para garantir a 

permeabilidade do terreno. 

ECONOMIA 

Um projeto não existe sem uma fonte financeira que viabilize todas as ideias e propósitos 

pensados durante seu desenvolvimento. Essa área temática considera a importância de planejar a 

fonte de recursos com consciência das consequências futuras de crescimento do projeto.  

Porém, no objeto de estudo não foi feito um cronograma, nem um planejamento específico 

para o plano de 2013 da Clínica Veterinária Escola; apenas foi relatado pelo entrevistado que esse 

plano seria viabilizado com recursos do Restruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), um programa do governo federal que prevê a expansão da educação superior. 

Para o plano de 2018, foi feito um planejamento para o funcionamento do complexo com 

estimativas de tempo de execução, por etapas, considerando a escassez de recursos disponíveis. 

Para os prazos, foram contatados setores responsáveis, como o Departamento de Licitações (DPL). 

Portanto, um comprometimento e uma consciência com o futuro do projeto. 
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MOBILIDADE 

O movimento de pessoas, bens e serviços é um componente essencial de qualquer 

ambiente. O espaço físico universitário tem como papel maximizar trocas, cultura e 

relacionamentos com a comunidade, e um elemento que irá auxiliar nesse processo são as 

condições relativas à mobilidade. A mobilidade constrói e liga comunidades, une pessoas e lugares, 

conecta origens a destinos e engloba vários modos.  

O plano de 2013 considerou a infraestrutura das vias existente e locais de estacionamento. 

Um dos locais destinados para estacionamento foi substituído por área de lazer. No plano, havia a 

intenção de criar um sistema cicloviário no câmpus, mas isso não se percebe no material 

pesquisado, e, sim, na entrevista.  

[...] como aumentou a população dentro do câmpus hoje a gente vê uso mais constante 

das bicicletas dentro do câmpus, então para desenvolver um sistema ciclo viário e de 

alguma forma diminuir o número de estacionamentos apesar de existir a demanda. 

(Relato do entrevistado, 2018). 

Com isso, percebe-se que essa área temática não foi desenvolvida no plano de 2013, apesar 

da intenção do entrevistado. 

No plano de 2018, diretrizes são mais claras em relação à mobilidade. A principal da 

edificação do complexo deverá estar direcionada ao acesso principal do câmpus, ou seja, pela rótula 

de entrada ao norte da área edificável, de frente ao término do passeio central do anel viário, com 

legibilidade acessível para todos os usuários. Complementarmente à fachada principal, deverão ser 

projetados acessos secundários na porção oeste da área de intervenção, de forma a promover áreas 

de carga e descarga de materiais e acesso de grandes animais. A chegada dos grandes animais deve 

se dar pela face/fachada oeste da Clínica Médica de Grandes Animais, por veículos, no 

desembarcadouro a ser projetado na área urbanizável. A chegada de cadáveres ou de peças de 

animais mortos para análise no Setor de Patologia e Anatomia será também pelo desembarcadouro, 

mas em acesso separado. Em outras palavras, deve-se evitar o cruzamento de fluxos entre animais 

vivos, principalmente o fluxo que os direciona à futura Clínica Cirúrgica de Grandes Animais, e as 

amostras que vão para análise no Setor de Patologia e Anatomia.  

Foram previstos dois acessos de veículos dentro do complexo. O primeiro é a criação de 

uma nova via de acesso restrito, e o segundo é um acesso de veículos, com a manutenção do acesso 

livre pelo estacionamento existente, o que garantirá o número mínimo de vagas previsto em lei. 
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Figura 55 - Fluxos e acessos à Clínica Veterinária Escola no plano de 2018 

 

Fonte: DPAE (2019). 

Com relação à mobilidade de acesso ao câmpus, por estar localizado em área rural, a 

conexão com o centro urbano se dá principalmente com automóveis. Porém, como relatado, há no 

câmpus o incentivo pelo uso da bicicleta, mediante a presença de bicicletários e de ciclovias. 

ÁGUA 

A água é um componente necessário de toda a matéria viva e uma característica única de 

nosso planeta. Conforme descrito anteriormente, para que a água seja considerada no projeto, é 

necessário incentivar projetos que a respeitem como um recurso que nunca deve ser desperdiçado, 

respeitando-se a capacidade do lugar.  

O plano de 2013 considera o sistema existente para a utilização da água, que não tem acesso 

à rede pública; o abastecimento do câmpus é feito por meio de poço artesiano. Como se trata de 

um sistema existente, não se sabe se foi feita uma análise no local para verificação do solo, de modo 

a evitar possíveis afundamentos do terreno, e da água, sobre a qualidade dela e sua origem, para 

evitar danos em nascentes e no lençol freático. Assim, não é uma área temática considerada no 

plano de 2013. 

Em 2018, o plano apresenta um aprofundamento sobre o abastecimento de água do 

câmpus, que é feito por meio de um poço artesiano. Foi feito um levantamento de dimensões, tipo 

de bombeamento e capacidade de consumo do câmpus, o que, em 2013, não havia sido feito. A 

partir disso, definiram-se quatro diretrizes que seriam orçadas e avaliadas por especialistas, para 

então ser tomada a decisão da melhor opção para o câmpus.  
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Ainda no plano de 2018, outra diretriz é o aproveitamento de água pluvial como medida 

para a redução do escoamento superficial gerado e do consumo da água potável, que seja utilizada 

na lavação das baias e na realização de duchas de higienização de animais na Clínica Médica de 

Grandes Animais e para outros fins que não exijam potabilidade da água. 

GOVERNANÇA 

O tema governança tem sido objeto de debate no que se refere tanto a seu significado, 

quanto à amplitude das questões que envolve. Os responsáveis pela gestão das universidades têm 

grande influência em relação à definição de prioridades na execução dos projetos nas universidades. 

No plano de 2013, percebe-se o quanto essa área temática é importante e o quanto ela influencia 

os projetos, principalmente projetos em câmpus universitários. Abaixo, um trecho da entrevista em 

que fica clara essa influência: 

A gestão na época queria reaproveitar os projetos que foram feitos para 

Joinville, que é uma outra configuração outro terreno, que eles fossem 

adequados para Curitibanos. (Fragmento da entrevista, 2018). 

Integrar esses responsáveis no processo de projeto é uma forma de garantir que a solução 

poderá ser em uma direção regenerativa, evitando situações como a relatada acima.  

No plano de 2018, essa integração é percebida na relação da universidade com órgãos 

externos para garantir a viabilidade de aspectos que fogem do alcance da universidade, como 

consultas ao Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina para a realização do licenciamento 

ambiental exigido para a implantação da Clínica Veterinária Escola, e à Coordenadoria de Gestão 

Ambiental, para a elaboração de relatório ambiental prévio, pois, sem esses documentos, a 

continuidade do plano seria inviabilizada. 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

A extensão universitária é uma forma de interação que deve existir entre a universidade e 

a comunidade na qual aquela está inserida. A teoria e a prática como função acadêmica da 

universidade acabam por revelar um novo pensar e fazer, em que a comunidade deixa de ser passiva 

no recebimento das informações/conhecimentos transmitidos pela universidade e passa a ser 

participativa, crítica e construtora dos possíveis modos de organização e cidadania. O plano de 2013 

para a clínica veterinária prevê espaços de atendimento para a comunidade, proporcionando a 

aplicação dos saberes profissionais na prática. 
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Em 2018, essa preocupação é clara na implantação do Museu de Anatomia Animal e na 

previsão de visitas da comunidade externa ao Laboratório de Anatomia, que deve receber a visita 

de estudantes das escolas da região, ambas diretrizes já citadas na área temática educação, uma 

vez que essas duas áreas estão fortemente relacionadas. Além de integrar a comunidade externa 

com a universidade, também ensina aos alunos o quanto a comunidade estar presente na 

universidade é importante ao aliar ensino e prática.  

SEGURANÇA 

Essa área temática no plano de 2013 no setor C é considerada principalmente com relação 

ao fluxo de animais e à relação com os pedestres e veículos, de forma a evitar conflitos. Também foi 

relatada a segurança do patrimônio da universidade. Por estar localizada em uma área distante do 

centro urbano e cercada por fazendas, há preocupação dos animais de outros locais não invadirem 

a área da universidade.  

O aspecto da segurança da comunidade interna e externa é considerado nas diretrizes gerais 

do plano, com a previsão de melhoria da iluminação e promoção de atividades que fomentem a 

movimentação de pessoas dentro do câmpus, mas não especificadamente para a Clínica Veterinária 

Escola. O mesmo ocorre no plano de 2018. 

 

5.3.1.1 Síntese dos resultados 
 

Para uma melhor visualização da comparação entre os planos de 2013 e de 2019, após a 

análise acima, buscou-se identificar a partir do espectro apresentado na Figura 50 o quanto as 

diretrizes estavam em uma direção regenerativa, com a consciência de que seus impactos, suas 

ações são a maneira mais eficaz de criar um futuro próspero para toda a humanidade. Essa 

identificação é apresentada no Quadro 25 e serviu para explorar e entender, de maneira sintetizada, 

as implicações das ações propostas em ambos os planos de viabilidade para a Clínica Veterinária 

Escola. 

Percebe-se que as ações propostas no plano de 2018 estão voltadas para um impacto mais 

positivo quando comparadas às ações propostas em 2013. Portanto, pode-se dizer que as guias de 

projeto regenerativo auxiliaram o responsável pelo projeto a intervir de forma diferente. Esse 

pressuposto se confirma com relatos na entrevista de que as GPR ajudaram e que serviram para 

proporcionar um processo que levou a diversos questionamentos sobre as ações que estavam sendo 

propostas, e a partir disso, ainda, novas propostas surgiram.  
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[...] quando eu estava trabalhando na demanda quando eu olhava as guias eu 

percebia que algumas questões eu não tinha colocado na minha solução, então 

eu voltava para a minha solução para alterar e voltava para a guia. (Relato do 

entrevistado, 2019). 

Quadro 25 - Comparação entre os planos de viabilidade de 2013 e de 2019 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Um aspecto que ficou claro após as entrevistas foi a dificuldade de resolver todas as 

temáticas. Houve a necessidade do responsável principal em solicitar profissionais de outras áreas 

para o desenvolvimento do projeto. Esse fato reforça um dos objetivos das GPR, o de proporcionar 

uma discussão interdisciplinar e colaborativa. Outro ponto colocado foi o potencial das GPR. Nessa 

experiência, os responsáveis perceberam que as GPR foram subutilizadas em função da dificuldade 

em trabalhar na interdisciplinaridade, mesmo com integrantes da equipe que desenvolveu o projeto 

serem de diferentes áreas do conhecimento. 

 

LEGENDA 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O planejamento, o projeto e a construção do ambiente construído têm sido feitos de forma 

imprudente quando se pensa nos impactos causados no meio ambiente natural. A maneira como 

projetamos e construímos contribuiu de forma relevante para a degeneração dos sistemas naturais 

da Terra.  

Esta pesquisa pressupõe que precisamos mudar um pensamento linear, fragmentado e 

reducionista, que reforça o tratamento isolado, para um pensamento sistêmico, que permita 

observar todas as relações de interdependências essenciais a todos os fenômenos e processos 

cíclicos da natureza. Considera ainda o importante papel que as universidades desempenham como 

educadoras, capazes de transformar maneiras de pensar e implementar ações positivas dos seres 

humanos no meio ambiente.  

Neste capítulo são apresentadas as considerações finais da tese, a avaliação sobre o 

cumprimento dos objetivos iniciais, a contribuição do aporte teórico, os procedimentos 

metodológicos adotados e algumas recomendações para pesquisas futuras.  

O objetivo geral desta pesquisa foi elaborar guias para o desenvolvimento de projetos 

regenerativos para câmpus universitários explorando impactos positivos nas dinâmicas de suas 

inter-relações com o meio ambiente e a sociedade. Nesse sentido, os objetivos específicos 

orientaram este estudo para que se alcançasse tal propósito.  

A revisão bibliográfica permitiu enfatizar que precisamos ir além de uma relação neutra com 

a natureza. Percebeu-se que os conceitos relacionados aos impactos do ser humano no meio 

ambiente não são fixos, e ao longo do tempo geraram diferentes variantes em resposta a relação 

homem-natureza. No entanto, apesar das diferentes abordagens, percebeu-se também que a 

maioria dos conceitos pesquisados sobre a relação da universidade com o meio ambiente buscam 

impactar menos a natureza e não têm a preocupação com uma real mudança dessa relação.  

É necessária uma nova forma de se relacionar com o meio ambiente, pois abordagens 

fundamentadas nos limites de "soluções específicas" criaram vários outros problemas, com uma 

nova visão de mundo que pode fornecer uma plataforma alternativa, recorrendo à natureza como 

um modelo para reorganizar o mundo. Os ambientes construídos podem criar capacidades, 

produzindo mais energia e recursos do que consomem, e podem funcionar como catalisadores da 

saúde dos lugares em que estão inseridos, tornando-os, portanto, regenerativos. Em sua essência, 

o desenvolvimento regenerativo direciona para que a Terra possa ser cuidada por meio do 

desenvolvimento humano.  

Também foi possível entender a importância das universidades como replicadoras de 

exemplos em seu espaço físico, percebendo que os estudantes estão sendo ensinados de várias e 
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sutis maneiras, além do que é apresentado com o conteúdo de seus cursos. O espaço físico 

universitário possui o potencial de um programa educador, um elemento educativo menos visível, 

ou silencioso. Avaliou-se que o espaço não é neutro e alça-se aos responsáveis pela transformação 

do espaço físico universitário como um elemento facilitador de um processo educador, que 

transmite uma mensagem conscientizadora através de sua apropriação. Esse espaço possui o 

potencial de educar pelo exemplo, proporcionando troca de saberes e competências, incentivando 

os membros da comunidade a tornarem-se sujeitos ativos e motivados a replicar esse exemplo. Essa 

etapa permitiu também identificar que algumas universidades demonstram alguma preocupação 

com o meio ambiente mediante a obtenção da classificação de universidade “sustentável”, porém 

muitas vezes essa classificação tem como objetivo ser uma estratégia de marketing.  

As certificações são estruturadas a partir da emissão de pareceres a projetos e construções 

que, dependendo de sua adequação a critérios e pré-requisitos definidos por índices propostos por 

tais instrumentos, podem alcançar o status de causadores do mínimo de impacto ambiental 

possível. Procedimentos deste tipo dificilmente encaminharão a formação de uma sociedade 

efetivamente preocupada com o meio ambiente através da conscientização e com a possibilidade 

de gerar uma real mudança de comportamento. A pesquisa sobre ferramentas aplicadas ao espaço 

físico universitário concluiu também que as existentes não foram desenvolvidas para o contexto 

brasileiro, nem voltadas para a criação de impactos ambientais positivos em ecossistemas 

degradados. Em sua maioria, essas ferramentas são baseadas em métricas, classificadas por itens a 

serem cumpridos isoladamente, e, portanto, não levantam questionamentos para construir 

recursos, contribuir para a resiliência dos ecossistemas e criar uma conscientização de contínua 

evolução ao longo do tempo.  

Esses diversos olhares permitiram perceber a importância de uma ferramenta que auxilie 

os responsáveis pelas intervenções no espaço físico universitário para a materialização de projetos 

voltados para impactos positivos, com uma abordagem regenerativa. 

A estruturação das guias orientadoras de projeto regenerativo (GPR) caracterizou-se por um 

percurso metodológico com três etapas. A primeira caracterizou-se pela base conceitual e 

identificação das ferramentas que mais se aproximavam dos valores desta pesquisa. A correlação 

entre as ferramentas LENSES e RISU, a primeira com uma abordagem regenerativa e a segunda 

desenvolvida para a realidade das universidades latino-americanas, como foram concebidas, não 

seria adequada para uma direta aplicação em projetos regenerativos de espaços físicos 

universitários brasileiros. Apesar disso, a associação dessas duas ferramentas direcionou para a 

definição das áreas temáticas das GPR. A segunda etapa constituiu-se no aprimoramento e na 

posterior definição das áreas temáticas através das experiências em módulos de ensino, o que 

também resultou na inserção da área temática segurança. Percebeu-se ainda que a discussão entre 
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diversos saberes incentiva a interatividade entre as pessoas e apresenta uma vantagem que resulta 

da formação de competências generalistas por parte dos membros da equipe quando estes têm a 

possibilidade de discutir intervenções de terceiros em suas áreas do conhecimento. Os processos 

colaborativos abraçam diferentes pontos de vista, mesmo quando conflitantes, facilitando sua 

integração em uma proposta inovadora, fruto das conexões estabelecidas para resolver problemas 

complexos como os relacionados ao meio ambiente. A terceira etapa foi a elaboração e o 

aprimoramento das guias, que a partir das conexões foram discutidas e utilizadas, tendo sido 

modificadas ao longo desse percurso de estruturação. Essa etapa acrescentou muito na definição 

das guias com relação a modificações textuais para que o questionamento ficasse mais claro.  

As GPR exigiram ainda uma estrutura visual que direcionasse os usuários para um 

pensamento sistêmico de maneira acessível e diretamente aplicável às necessidades de um projeto, 

que gerasse curiosidade e, com isso, estimulasse seu uso.  

Analisar a utilização das GPR em um câmpus universitário foi importante para observar 

alguns aspectos. Primeiro, constatou-se que elas direcionaram os profissionais envolvidos a 

soluções mais profundas e a temas que não seriam abordados, e à percepção da responsabilidade 

do envolvimento de profissionais para promover experiências, usos e comportamentos que levaram 

a uma atitude ambientalmente mais consciente. O segundo aspecto refere-se à individualidade de 

cada profissional e seu envolvimento com as GPR. Percebeu-se que cada profissional possuiu um 

envolvimento com o tema determinado por seus valores e a importância de se ver como parte do 

sistema, seja relacionado ao ambiente natural, seja relacionado aos aspectos culturais do local. 

Outro aspecto é sobre a extensão das guias, apesar de não ser uma lista a ser cumprida e os 

questionamentos não devam ser todos obrigatoriamente respondidos, observou-se que os 

profissionais não perceberam isso e tiveram a necessidade de responder a todas as perguntas 

tornando o processo exaustivo e pouco produtivo em um primeiro momento. Conclui-se, portanto, 

uma necessidade de tornar o material menos extenso, sendo essa uma possibilidade de pesquisas 

futuras. Outro aspecto é relacionado a utilização das guias que exigiu que as pessoas estivessem 

envolvidas fomentando maior colaboração entre campos profissionais que raramente trabalham 

juntos e simultaneamente, como arquitetura, engenharia, planejamento, ecologia, biologia, 

geologia, hidrologia e agricultura. A compreensão de sentir-se integrando e apoiando a Terra exigiu 

uma profunda compreensão dos princípios regenerativos. 

Esta pesquisa iniciou-se com este questionamento: “Diante da importância da universidade 

como referência para a comunidade, quais inovações podem levar o projeto, o planejamento, a 

tecnologia e as decisões políticas a impactar positivamente a saúde ambiental e sua comunidade a 

ponto de levar para uma coevolução?”. Refletindo novamente sobre esse ponto, percebeu-se a 
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importância de sentir-se parte do todo para poder considerar a totalidade quando se projetarem e 

se planejarem nossos ambientes construídos.  

A Organização das Nações Unidas (ONU) tem alertado sobre os efeitos da mudança 

climática, um dos desafios do nosso tempo. Seus impactos, que afetam desde a produção de 

alimentos até o aumento do nível do mar, aumentando o risco de inundações catastróficas. No 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC,2012) a temperatura média global 

aumentou 0,85 ° C. Os oceanos se aqueceram, as quantidades de neve e gelo diminuíram e o nível 

do mar aumentou. Segundo o IPCC dadas as concentrações atuais e as emissões contínuas de gases 

de efeito estufa, é provável que o final deste século registre um aumento de 1 a 2° C na temperatura 

média global. Em 2100, prevê-se que o aumento médio do nível do mar seja de 24 a 30 cm.  

Esses são alguns exemplos das recorrentes discussões que se intensificaram nas últimas 

décadas sobre os impactos do ser humano no meio ambiente. Apesar de um significativo consenso 

de que os atuais modelos de desenvolvimento e estilo de vida são insustentáveis, não procuramos 

adotar medidas eficazes para a transformação dessa realidade. 

O impacto de nossas ações na Terra inclui características degenerativas e regenerativas. O 

ser humano tem se adaptado, influenciado e impactado de diferentes formas os sistemas que 

sustentam a vida, e muitos desses impactos são decisões de projeto. Nesse estudo, a questão que 

se destaca é a falta de percepção da oportunidade que dispomos de impactar positivamente.  

Espera-se que o discurso aqui apresentado motive a educação e a prática da arquitetura e 

do planejamento dos espaços universitários a se reconectar com a natureza e a transformar a 

relação humano-natureza de maneira holística, fornecendo valores e sendo um exemplo para sua 

comunidade, “ensinando” uma arquitetura e um planejamento para uma vida, adaptável e 

próspera. 

A complexidade dos problemas ambientais exige inerentemente formas complementares 

de conhecimento, visões, valores e abordagens. Acredita-se que essas guias contribuirão para 

superar a mentalidade redutora que nos orientou para uma divisão de mundo em áreas isoladas e 

gerenciáveis, em vez de compreender o todo, complexo e interconectado. As chances de encontrar 

uma solução realmente eficaz dependem da compreensão da granulação e da contextualização dos 

problemas. Explorar as guias é uma maneira significativa de entender as implicações de nossas 

ações no espaço físico, avaliando oportunidades de coevoluir com a natureza. 

A elaboração de projetos no espaço físico universitário no Brasil geralmente reproduz a 

visão reducionista, que relega muitas vezes à natureza a função de apenas nos suprir de alimentos, 

energia, matéria-prima e belas paisagens, sem a percepção de que somos parte do planeta. Um 

número crescente de universidades no Brasil busca classificar-se como “verde”, demonstrando a 

preocupação com o meio ambiente natural. Preocupar-se com algo não significa que os 
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comportamentos serão alterados em relação a isso. Para isso, uma mudança de comportamento é 

urgente e vai além do reconhecimento da vulnerabilidade da espécie humana. Através da vivência 

em um espaço que seja intencionalmente educador, o aprendizado será espontâneo, portanto, não 

podemos subestimar o exemplo oferecido pelo espaço físico do câmpus universitário para impactar 

milhares de estudantes com inestimável potência de multiplicação na sociedade dos valores 

aprendidos. É essencial para a comunidade universitária construir e reconstruir conhecimentos a 

partir do que percebe, vive e faz. 

A consolidação de um novo modelo de comportamento reconectado à natureza exige que 

sua difusão seja muito eficiente. Nesse sentido, as GRP apresentam uma oportunidade para as 

pessoas desenvolverem outra e detalhada perspectiva dos sistemas que sustentam a vida na Terra 

e direcionar ações positivas nos espaços projetados. As conexões que as guias proporcionam têm o 

potencial de identificar caminhos que resultem em soluções mais amplas, com diferentes olhares 

sobre um mesmo problema. Trata-se de uma importante ferramenta que pode gerar mudanças de 

comportamento, que ajuda a compreender e intervir nas complexas questões ambientais que estão 

presentes nos espaços físicos universitários, instigando e perturbando hábitos cotidianos de 

projetar, e engajando os profissionais em novas experiências. Trocar um padrão existente por uma 

nova opção pode ajudar a superar a inércia, e acredita-se que essa transformação tem a 

probabilidade de ser mais eficaz.  

Neste estudo conclui-se que as GPR podem ser aplicadas a um cenário em que 

reconhecemos nossa crise planetária e nossa responsabilidade para estabelecer parte da conexão 

historicamente perdida com o meio ambiente. As guias direcionam para uma investigação das 

dinâmicas do contexto mais amplo e integrado de um problema antes de tentar buscar uma solução 

imediata para resolvê-lo, conectando as pessoas de volta ao espírito do lugar, de forma que elas 

sejam vitalizadas por ele e se tornem intrinsecamente motivadas a cuidar dele. Elas constituem uma 

importante ferramenta que irá levar para uma compreensão da importância da complexidade do 

mundo natural para criar multifuncionais, robustos e auto-organizáveis sistemas, incentivando a 

discussão mais profunda dos problemas ambientais por meio das conexões de suas áreas temáticas, 

buscando o bem-estar associado à complexidade e à variabilidade de um ambiente natural em 

constante mudança.  

 As questões abordadas e discutidas nesta tese constituem uma base teórica que reconhece 

o ser humano como parte integrante dos ecossistemas. Isso reflete uma mudança na forma como 

se projetam os espaços: todos os envolvidos no projeto devem estar cientes da complexidade e 

inter-relações dos sistemas que projetam em um curto e um longo prazo, assumindo a 

responsabilidade pela saúde dos sistemas naturais que sustentam a vida na Terra. É uma área 

passível de muitas investigações, visto a emergência de uma nova relação do ser humano com a 



155 

 

 

natureza. Portanto, este estudo é entendido como uma contribuição possível que abre caminho 

para novos estudos nessa temática. 

Ao pensar sobre possíveis continuidades desta pesquisa, surge o questionamento de como 

torná-la acessível para a comunidade. Como a adoção dessa nova abordagem se vincula com 

iniciativas atualmente ativas nas universidades? Quais os locais mais eficazes de intervir no sistema 

atual e efetuar mudanças positivas, nas salas de aula ou na gestão da universidade? Sugere-se a 

possibilidade de aplicar as GPR aqui apresentadas em processos projetuais, em espaços que possam 

ser construídos e avaliados ao longo do tempo.  

É previsível que os desafios ambientais descritos neste estudo, se negligenciados por muito 

mais tempo, culminem em condições irreversíveis, que poderão dificultar a continuidade da vida na 

Terra. Ao reconhecer plenamente os impactos adversos do desenvolvimento humano sobre o meio 

ambiente, as discussões devem abordar a necessidade de estratégias para ir além e alcançar o 

equilíbrio dos ecossistemas com o ser humano.  

As GPR através da comunidade universitária são uma oportunidade de mudança e 

transformação futura, uma abordagem que tem o compromisso de ampliar os olhares sobre os 

problemas relacionados ao meio ambiente e o câmpus universitário, tornando esses espaços 

inspiradores e prósperos para seus usuários e uma realidade desejada a ser vivida fora da 

universidade. 

Por fim, talvez o limite mais sério que enfrentamos seja o tempo. O risco é o de não 

conseguirmos perceber e agir a tempo de reverter a situação atual. É preciso comunicar esse 

pensamento, traduzi-lo, torná-lo acessível ao maior número de pessoas, a fim de que uma nova 

cultura se manifeste na direção de um impacto positivo.  
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APÊNDICE A – GUIAS DE PROJETO REGENERATIVO 
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APENDICE B – TABELA INTER-RELAÇAO RISU X LENSES 
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APENDICE C – TABELA CORRELÇÃO ÁREAS TEMÁTICAS (DISCUSSÃO COM GRUPOS) 

  

ESTÉTICA  COMUNIDADE ECOSSISTEMAS EDUCAÇÃO ENERGIA SAUDE E BEM ESTAR TERRA MATERIAIS ECONOMIA MOBILIDADE AGUA GOVERNANÇA 

ENSINO/PESQUISA/EXTE
NSÃO 

ESTÉTICA 
                          

COMUNIDADE 

Como a comunidade pode 
valorizar esteticamente a 
fruição dos ecossistemas 

locais? 

            

ECOSSISTEMAS 
A valorização dos ecossistemas 

contribui para a imagem do 
projeto? 

Como esse projeto promove a 
integração das comunidades 

vizinhas com a natureza? 

           

EDUCAÇÃO 
A apreciação do projeto 

incentiva a valorização e o 
cuidado dos ecossistemas? 

Como o projeto promove a 
conscientização das 

comunidades vizinhas para a 
regeneração dos 

ecossistemas? 

Como o projeto veicula 
exemplos de regeneração dos 

ecossistemas locais? 

          

ENERGIA 

As práticas voltadas para a 
redução do consumo e geração 

de energia geram uma 
identidade visual para o 

projeto? 

Como o projeto evidencia 
práticas voltadas para a 
redução do consumo e 
geração de energia na 

promoção da integração com 
as comunidades vizinhas? 

As práticas voltadas para a 
redução do consumo e 

geração de energia estão 
integradas à regeneração dos 

ecossistemas? 

Como o projeto promove a 
conscientização de seus 

usuários para práticas de 
redução do consumo e 

geração de energias 
renováveis? 

         

SAUDE E BEM ESTAR 
A apreciação dos ecossistemas 
promove segurança, saúde e 

bem estar? 

A segurança, saúde e bem 
estar são reforçados através 

de iniciativas de integração da 
universidade com as 

comunidades vizinhas. 

A regeneração dos 
ecossistemas cria 

oportunidade de promoção de 
saúde, bem estar e sensação 

de segurança aos seus 
usuários. 

Como o projeto pode 
conscientizar os usuários do 
impacto do espaço em sua 

saúde e bem estar? 

Como as práticas de consumo 
e produção de energia 

propostas pelo projeto são 
benéficas para a saúde e 
promovem bem estar? 

        

TERRA 
O projeto considera a terra 

como um símbolo a ser 
valorizado? 

As iniciativas de integração da 
universidade com as 

comunidades vizinhas ocorrem 
junto com a valorização da 

terra? 

O uso da terra preserva e 
regenera os ecossistemas? 

Como o uso do solo permite 
que o projeto auxilie na 
promoção de educação 

ambiental? 

Como as fontes de energia 
utilizadas no projeto estão em 

harmonia com o terra ? 

O projeto proporciona 
oportunidades de conexão 
com a terra promovendo 

saúde e bem estar? 

       

MATERIAIS 

Os materiais utilizados no 
projeto criam uma identidade 
que estimula a conexão com 

os ecossistemas? 

A escolha dos materiais do 
projeto promove a valorização 

econômica, social e cultural 
das comunidades vizinhas? 

Os materiais utilizados no 
projeto podem beneficiar ou 

não impactar os ecossistemas 
? 

Como a materialidade do 
projeto apoia educadores, 

alunos e objetivos 
educacionais? 

Em todos seus ciclos, os 
materiais utilizam a energia de 

forma ambientalmente 
consciente ? 

O projeto na especificação dos 
materiais preocupa-se com 

saúde dos usuários? 

De que forma a escolha dos 
materiais utilizados no projeto 

considera a terra como um 
recurso esgotável? 

      

ECONOMIA 
Como a identidade do projeto 
valoriza impactos positivos nos 

ciclos econômicos? 

O projeto proporciona 
oportunidades para a 

comunidade prosperar. 

O projeto está integrado a 
dinâmica dos ecossistemas ? 

Como o projeto instrui a 
importância do uso racional 

recursos ? 

Como o projeto incentiva  do 
uso racional recursos ? 

Como o projeto valoriza  
espaços que promovam bem 

estar  ? 

Como o projeto faz uso 
consciente do solo permitindo 

a otimização de recursos 
financeiros sem despender de 

recursos naturais? 

Os materiais utilizados no 
projeto fomenta recursos 

regionais criando 
oportunidades locais? 

     

MOBILIDADE 

Como integrar a identidade do 
projeto de forma a impactar 

positivamente os sistemas de 
mobilidade? 

O projeto facilita o acesso e 
uso de sistemas de mobilidade 
ativos ou coletivos para todas 

as comunidades vizinhas. 

O projeto inclui instalações ou 
serviços de transporte que 
criam condições benéficas 
para os ambientes naturais 

existentes? 

O projeto incentiva o uso de 
transportes alternativos? 

O projeto valoriza o uso de 
transportes que utilizam 

energia limpa? 

O projeto está integrado com 
o sistema de mobilidade de 

forma que os usuários possam 
estar em harmonia com os 

ecossistemas? 

Como o projeto prioriza o uso 
do solo para o transito de 

pedestres e ciclistas ? 

Os materiais provêm de 
regiões próximas ? 

O sistema de transporte 
reverte algum recurso 

financeiro para o projeto? 

    

ÁGUA 

De que forma a valorização 
dos ciclos e sistemas de água 

está presente na identidade do 
projeto? 

Como o projeto promove e 
evidencia a resiliência dos 

ciclos da água que afetam as 
comunidades vizinhas? 

As práticas de consumo e 
produção de energia estão em 

harmonia com a natureza? 

O projeto  promove exemplos 
para seus usuários de formas 

renováveis de consumo de 
água e sua integração com os 

ecossistemas? 

Como o projeto incentiva  do 
uso racional recursos ? 

O projeto valoriza a água de 
forma benéfica para a saúde e 

bem estar? 

Como o  projeto integra os 
ciclos da água à terra ? 

Os materiais utilizados no 
projeto se harmonizam as 

dinâmicas da água do lugar em 
que está implantado? 

Como o projeto incentiva  do 
uso racional recursos ? 

Os sistemas de transporte 
afetam a hidrologia do local? 

   

GOVERNANÇA ( como ciclos... 
Como Várias gestões) 

Como a identidade do projeto 
pode impactar positivamente a 

imagem da gestão da 
instituição? 

As comunidades vizinhas estão 
integrada no processo de 

decisão de obras e 
manutenção do projeto? 

Todas as partes interessadas 
sentem-se conectadas com os 
ecossistemas locais resultando 
em uma postura responsável? 

Como o projeto incentiva a 
integração dos usuários e os 

gestores? 

Como o projeto fomenta a 
integração entre a gestão 

universitária e as práticas de 
consumo e produção de 

energia? 

Como o projeto desperta o 
interesse da gestão em 

promover a saúde e bem estar 
dos usuários? 

Como o projeto desperta o 
interesse da gestão em 

promover o uso consciente da 
terra? 

O detalhamento do projeto 
garante que a sua  execução 
será de acordo com as suas  

especificações ? 

De que maneira o projeto 
responde a demandas 

urgentes, de forma flexível e 
viável, com um retorno que 

justifica os recursos 
investidos? 

De que maneira o projeto 
responde a demandas de 

mobilidade da universidade, 
promovendo alternativas 

coletivas ou ativas? 

Como o projeto desperta o 
interesse da gestão em 

promover o uso consciente da 
agua? 

  

ENSINO/PESQUISA/EXTENSÃO 

Como o conhecimento 
associado ao ensino, pesquisa 

e extensão é valorizado na 
identidade e nas relações do 

projeto com os ecossistemas? 

Como o projeto promove a 
qualidade do ensino, pesquisa 

e/ou extensão através de 
iniciativas de integração com 

as comunidades vizinhas? 

O projeto possibilita a 
integração com  o ensino e 
pesquisa  desenvolvidos na 

universidade relacionados aos 
ecossistemas? 

Como o conhecimento 
associado ao ensino, pesquisa 

e extensão é valorizado na 
identidade e nas relações do 

projeto com os ecossistemas? 

Como o projeto integra o 
ensino e a pesquisa nas 
práticas de consumo e 
produção de energia? 

O projeto promove 
oportunidade de ensino e 

pesquisa voltados para saúde e 
bem estar dos usuários? 

Como o projeto integra o 
ensino e a pesquisa no uso do 

solo? 

Como o projeto faz uso e 
inspira  o desenvolvimento de 

pesquisas em materiais? 

Como o projeto incentiva  do 
uso racional recursos ? 

Como o projeto integra o 
ensino e a pesquisa nas 

propostas relacionadas a 
mobilidade? 

Como o projeto integra o 
ensino e a pesquisa com as 

questões relacionada a água? 

como o projeto integra o 
ensino e a pesquisa nas suas 

soluções de forma a ser  
impactante nas decisões da 

gestão da universidade? 
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APENDICE D- TABELA CORRELAÇÃO ÁREAS TEMÁTICAS FINAL 

  

ESTÉTICA  COMUNIDADE ECOSSISTEMAS EDUCAÇÃO ENERGIA SAUDE E BEM ESTAR TERRA MATERIAIS ECONOMIA MOBILIDADE AGUA GOVERNANÇA 
ENSINO/PESQUISA/EXTENS

ÃO 
SEGURANÇA 

ESTÉTICA 
                          

  

COMUNIDADE 

Como a comunidade pode valorizar 
esteticamente a fruição dos 
ecossistemas locais? 

                        

  

ECOSSISTEMAS 

A valorização dos ecossistemas 
contribui para a imagem do 
projeto? 

Como esse projeto promove a 
integração das comunidades 
vizinhas com a natureza? 

                      

  

EDUCAÇÃO 

A apreciação do projeto incentiva a 
valorização e o cuidado dos 
ecossistemas? 

Como o projeto promove a 
conscientização das comunidades 
vizinhas para a regeneração dos 
ecossistemas? 

Como o projeto veicula exemplos 
de regeneração dos ecossistemas 
locais? 

                    

  

ENERGIA 

As práticas voltadas para a redução 
do consumo e geração de energia 
geram uma identidade visual para o 
projeto? 

Como o projeto evidencia práticas 
voltadas para a redução do 
consumo e geração de energia na 
promoção da integração com as 
comunidades vizinhas? 

As práticas voltadas para a redução 
do consumo e geração de energia 
estão integradas à regeneração dos 
ecossistemas? 

Como o projeto promove a 
conscientização de seus usuários 
para práticas de redução do 
consumo e geração de energia por 
fontes renováveis? 

                  

  

SAUDE E BEM ESTAR 

A apreciação dos ecossistemas 
promove segurança, saúde e bem-
estar?  

A segurança, saúde e bem estar são 
reforçados através de iniciativas de 
integração da universidade com as 
comunidades vizinhas. 

A regeneração dos ecossistemas 
cria oportunidade de promoção de 
saúde, bem estar e sensação de 
segurança aos seus usuários. 

Como a conscientização da 
regeneração dos ecossistemas pode 
ajudar na promoção da saúde, bem-
estar e sensação de segurança aos 
seus usuários? (Como o projeto 
pode conscientizar os usuários do 
impacto do espaço em sua saúde e 
bem estar?) 

Como as práticas de consumo e 
produção de energia propostas pelo 
projeto são benéficas para a saúde 
e promovem bem estar? 

                

  

TERRA 

O projeto considera a terra como 
um símbolo a ser valorizado? 

As iniciativas de integração da 
universidade com as comunidades 
vizinhas ocorrem junto com a 
valorização da terra? 

O uso da terra no projeto promove 
a regeneração dos ecossistemas. (O 
uso da terra preserva e regenera os 
ecossistemas?) 

Como o cuidado com o uso da terra 
do projeto apoia a educação 
ambiental dos seus usuários?   

Como as fontes de energia 
utilizadas no projeto estão em 
harmonia com o terra ? 

O projeto proporciona 
oportunidades de conexão com a 
terra promovendo saúde e bem 
estar? 

              

  

MATERIAIS 

Os materiais utilizados no projeto 
criam uma identidade que estimula 
a conexão com os ecossistemas? 

A escolha dos materiais do projeto 
promove a valorização econômica, 
social e cultural das comunidades 
vizinhas? 

A escolha dos materiais no projeto 
apoia iniciativas de regeneração 
dos ecossistemas. (Os materiais 
utilizados no projeto podem 
beneficiar ou não impactar os 
ecossistemas?) 

Como a materialidade do projeto 
apoia educadores, alunos e 
objetivos educacionais?  

Em todos seus ciclos, os materiais 
utilizam a energia de forma 
ambientalmente consciente? 

O projeto na especificação dos 
materiaIs preocupa-se com saúde 
dos usuários?  

De que forma a escolha dos 
materiais utilizados no projeto 
garante uma intervenção mais 
sensível no terreno? (considera a 
terra como um recurso esgotável?) 

            

  

ECONOMIA 

Como a identidade do projeto 
valoriza impactos positivos nos 
ciclos econômicos?  

O projeto proporciona 
oportunidades para a comunidade 
prosperar. 

A regeneração dos ecossistemas 
contribui de forma positiva nos 
ciclos econômicos da universidade. 
(O projeto está integrado a 
dinâmica dos ecossistemas?) 

Como o projeto instrui a 
importância do uso racional 
recursos? 

Como o projeto incorpora 
estratégias de redução do consumo 
e de geração de energias por fontes 
renováveis garantindo uma 
economia para a universidade 
(Como o projeto incentiva  do uso 
racional recursos)? 

De que maneira que iniciativas do 
projeto que contribuem de forma 
positiva para os ciclos econômicos 
da universidade promovem a 
segurança, saúde e o bem-estar dos 
seus usuários?  (Como o projeto 
valoriza  espaços que promovam 
bem estar?) 

Como o projeto faz uso consciente 
do solo permitindo a otimização de 
recursos financeiros sem despender 
de recursos naturais? 

Os materiais utilizados no projeto 
fomenta recursos regionais criando 
oportunidades locais? 

          

  

MOBILIDADE 

Como integrar a identidade do 
projeto de forma a impactar 
positivamente os sistemas de 
mobilidade? 

O projeto facilita o acesso e uso de 
sistemas de mobilidade ativos ou 
coletivos para todas as 
comunidades vizinhas. 

As propostas de regeneração dos 
ecossistemas estão associadas à 
promoção de sistemas de 
mobilidade ativos ou coletivos. (O 
projeto inclui instalações ou 
serviços de transporte que criam 
condições benéficas para os 
ambientes naturais existentes?) 

A promoção de sistemas de 
mobilidade ativos ou coletivos 
estão relacionadas à iniciativas de 
conscientização da comunidade (O 
projeto incentiva o uso de 
transportes alternativos)? 

O projeto valoriza o uso de 
transportes que utilizam energia 
limpa? 

O projeto está integrado com o 
sistema de mobilidade de forma 
que os usuários possam estar em 
harmonia com os ecossistemas? 

Como a promoção de sistemas de 
mobilidade ativos ou coletivos 
reduz impactos na terra (Como o 
projeto prioriza o uso do solo para 
o transito de pedestres e ciclistas )? 

Os materiais provêm de regiões 
próximas ? 

Como a promoção de sistemas de 
mobilidade ativos ou coletivos 
reduz gastos da universidade 
associados ao transporte individual 
motorizado (O sistema de 
transporte reverte algum recurso 
financeiro para o projeto)? 

        

  

ÁGUA 

De que forma a valorização dos 
ciclos e sistemas de água está 
presente na identidade do projeto? 

Como o projeto promove e 
evidencia a resiliência dos ciclos da 
água que afetam as comunidades 
vizinhas? 

Como o projeto promove iniciativas 
que associam a regeneração dos 
ecossistemas à resiliência dos ciclos 
da água. (As práticas de consumo e 
produção de energia estão em 
harmonia com a natureza?) 

Como o projeto evidencia 
estratégias para a resiliência dos 
ciclos da água promovendo a 
conscientização dos usuários (O 
projeto promove exemplos para 
seus usuários de formas renováveis 
de consumo de água e sua 
integração com os ecossistemas)?  

Como o projeto incentiva  do uso 
racional recursos ? 

O projeto valoriza a água de forma 
benéfica para a saúde e bem estar? 

Como o  projeto integra a 
resiliência dos ciclos da água e da 
terra ? 

A escolha dos materiais valoriza ou 
está associada à resiliência dos 
ciclos da água (Os materiais 
utilizados no projeto se 
harmonizam as dinâmicas da água 
do lugar em que está implantado)? 

Como a promoção da resiliência dos 
ciclos da água está associada a 
impactos positivos nos ciclos 
econômicos da universidade (Como 
o projeto incentiva  do uso racional 
recursos)? 

Os sistemas de transporte afetam a 
hidrologia do local? 

      

  

GOVERNANÇA ( como ciclos... Como Varias 
gestões) 

Como a identidade do projeto pode 
impactar positivamente a imagem 
da gestão da instituição? 

As comunidades vizinhas estão 
integradas no processo de decisão 
de obras e manutenção do projeto? 

De que maneira o projeto responde 
a demandas urgentes, de forma 
flexível e viável com iniciativas de 
regeneração dos ecossistemas? 
Todas as partes interessadas 
sentem-se conectadas com os 
ecossistemas locais resultando em 
uma postura responsável? 

De que maneira o projeto responde 
a demandas urgentes, de forma 
flexível e viável com iniciativas que 
promovam a conscientização 
ambiental da comunidade 
acadêmica e da cidade? (Como o 
projeto incentiva a integração dos 
usuários e os gestores?) 

 Como o projeto fomenta a 
integração entre a gestão 
universitária e as práticas de 
consumo e produção de energia?  

Como o projeto desperta o 
interesse da gestão em promover a 
saúde e bem estar dos usuários? 

Como o projeto desperta o 
interesse da gestão em promover o 
uso consciente da terra? 

De que maneira a escolha de 
materiais prioriza a operação do 
edifício ao longo do tempo? (O 
detalhamento do projeto garante 
que a sua  execução será de acordo 
com as suas  especificações?) 

De que maneira o projeto responde 
a demandas urgentes, de forma 
flexível e viável, com um retorno 
que justifica os recursos investidos? 

De que maneira o projeto responde 
e prevê demandas de mobilidade 
da universidade, promovendo 
alternativas coletivas ou ativas? 

Como o projeto desperta o 
interesse da gestão em promover o 
uso consciente da agua? 

    

  

ENSINO/PESQUISA/EXTENSÃO 

Como o conhecimento associado ao 
ensino, pesquisa e extensão é 
valorizado na identidade e nas 
relações do projeto com os 
ecossistemas? 

Como o projeto promove a 
qualidade do ensino, pesquisa e/ou 
extensão através de iniciativas de 
integração com as comunidades 
vizinhas? 

Como o projeto promove a 
qualidade do ensino, pesquisa e/ou 
extensão através de iniciativas 
associadas à regeneração dos 
ecossistemas? (O projeto possibilita 
a integração com  o ensino e 
pesquisa  desenvolvidos na 
universidade relacionados aos 
ecossistemas?) 

Como o conhecimento associado ao 
ensino, pesquisa e extensão é 
valorizado na identidade e nas 
relações do projeto com os 
ecossistemas? 

Como o projeto integra o ensino e a 
pesquisa nas práticas de consumo e 
produção de energia? 

De que forma o projeto promove 
iniciativas de qualidade de ensino, 
pesquisa e extensão garantido a 
segurança e bem-estar de seus 
usuários? (O projeto promove 
oportunidade de ensino e pesquisa 
voltados para saúde e bem estar 
dos usuários?) 

De que forma o projeto promove 
iniciativas de qualidade de ensino, 
pesquisa e extensão regenerando a 
terra (Como o projeto integra o 
ensino e a pesquisa no uso do 
solo)? 

De que maneira a escolha de 
materiais está associada à 
promoção da qualidade do ensino, 
pesquisa e extensão (Como o 
projeto faz uso e inspira  o 
desenvolvimento de pesquisas em 
materiais)? 

De que forma o projeto promove a 
qualidade do ensino, pesquisa e 
extensão contribuindo de forma 
positiva nos ciclos econômicos da 
universidade? (Como o projeto 
incentiva  do uso racional recursos 
?) 

Como o projeto integra o ensino e a 
pesquisa nas propostas 
relacionadas a mobilidade? 

De que forma o projeto promove a 
qualidade do ensino, pesquisa e 
extensão através de contribuições 
positivas aos ciclos da água (Como 
o projeto integra o ensino e a 
pesquisa com as questões 
relacionada a água)? 

De que maneira o projeto responde 
a demandas urgentes relacionadas 
ao ensino, pesquisa e extensão, de 
forma flexível, viável e resiliente?  
como o projeto integra o ensino e a 
pesquisa nas suas soluções de 
forma a ser  impactante nas 
decisões da gestão da 
universidade? 

  

  

SEGURANÇA 

Como a imagem do projeto 
contribui para a segurança dos 
usuários? 

Como esse projeto integra a 
natureza na promoção da 
segurança para a sua comunidade? 
De segurança da sociedade 
integrando a natureza? E com a 
natureza? 

Como o  projeto, através da 
valorização dos ecossistemas locais, 
promove a segurança da 
comunidade? 

Como o projeto educa seus 
usuários em favor da segurança? 

Como o projeto garante a 
segurança no consumo e produção 
de energia ? 

como o projeto pode incentivar  a 
comunidade a alcançar e manter 
boa saúde física, mental e espiritual 
com segurança? 

Os sistemas de suporte a vida 
humana são respeitados no projeto 
garantindo a segurança da 
comunidade? 

Os materiais são intencionalmente 
selecionados garantindo a 
segurança  da comunidade? 

O projeto prevê um planejamento 
que garanta a segurança financeira 
do projeto?  

Como o projeto promove a 
segurança da comunidade 
associada ao sistema de mobilidade 
local? 

De que maneira o projeto garante a 
segurança da comunidade  com  
relação aos ciclos da água? 

Como o projeto integra a gestão do 
campus com iniciativas que 
promovam a segurança da 
comunidade? 

Como as práticas relacionadas ao 
ensino, pesquisa e extensão são 
inseridas no projeto de forma a 
promover a segurança? 
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APENDICE E- INDICADORES RISU 

 

 

 

 

 



188 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

 

 

  



190 

 

 

ANEXO A– PLANO DE VIABILIDADE 2013 
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ANEXO B– PLANO DE VIABILIDADE 2019 
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