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APRESENTAÇÃO 

  

 

O V SEMPE foi um evento aberto ao público realizado na UFCG, Campus de Campina Grande, no 

período de 25 de agosto a 15 de setembro de 2016, com o objetivo de divulgar as pesquisas realizadas 

pelos acadêmicos do curso de Eng. Civil, como fruto da aprendizagem obtida na disciplina de 

Métodos de Pesquisa e Comunicação Científica. 

A cada evento, um tema central é explorado. Na sua quinta edição o tema central é CIDADANIA, 

principalmente como ela é vivenciada pelos alunos do curso nas mais variadas circunstâncias 

cotidianas. 

Esse tema foi escolhido devido à relevância que tem para a formação dos alunos, e, principalmente 

pelo fato de ele ser empregado aqui em um sentido mais amplo que sua conceituação tradicional, 

possibilita aos graduandos em Engenharia Civil a aquisição e interpretação do conhecimento, por 

meio da elaboração de um projeto, execução de uma pesquisa (sobretudo bibliográfica e/ou 

documental), confecção de artigo e apresentação de forma oral, que possibilita a internalização do 

processo de pesquisa acadêmico-científica. 

A escolha de um tema não central para a formação do acadêmico da Engenahcia Civil permite aos 

alunos uma interação de igual para igual, entre calouros e veteranos, que podem perceber deficiências 

atreladas à falta de formação numa determinada disciplina para o desenvolvimento de temas 

relacionados às atividades específicas do Engenheiro Civil. 

A elaboração dos trabalhos pelos graduandos se deu sob a supervisão de um ou dois alunos do 

Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil e Ambiental (PPGECA/UFCG), para cada grupo 

de graduandos, proporcionando uma efetiva interação entre os alunos de graduação e pós-graduação, 

numa experiência de orientação sob a tutela da Professora Titular da Disciplina Métodos de Pesquisa. 

Os trabalhos selecionados para publicação passam pelo crivo de aprovação dos pós-graduandos, na 

qualidade de orientadores e avaliadores (dos pares) na produção dos artigos. Vale salientar que, para 

boa parte da turma, composta por calouros, o artigo aqui publicado constitui a primeira produção 

acadêmica e representa, apesar de possíveis fragilidades na execução e apresentação das pesquisas, 

um marco importante para sua vida acadêmica e profissional. 
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A BANALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA: UM ESTUDO SOBRE A INFLUÊNCIA DA 

MÍDIA NA FORMAÇÃO DE CIDADÃOS INDIFERENTES AOS 

ACONTECIMENTOS HOSTIS DO COTIDIANO NA PARAÍBA 

 
Gabriele de Souza Batista1; Ana Cecília de Araújo Felipe2; Glauciane Israely Leal Lima3; Mariah 

de Sordi4; Rosires Catão Curi5 

RESUMO 

A banalização da violência surge em um entrepasso da relação entre o desenvolvimento midiático, 

desviando-se por vezes do seu caráter imparcial, e a fixação da violência na sociedade. Sob esse viés, 

é notória a influência negativa dos métodos midiáticos perante a formação do cidadão nos seus 

múltiplos sentidos cognitivos e de sensibilização social. O presente artigo objetivou analisar se a 

disseminação da violência através dos meios de comunicação tem contribuído para a postura 

indiferente da população diante dos acontecimentos hostis do cotidiano no Estado da Paraíba. Deste 

modo, foram analisadas notícias veiculadas em dois jornais de grande circulação no Estado da 

Paraíba: Jornal da Paraíba e Correio da Paraíba, através da abordagem teórico-metodológica de 

práticas discursivas de Spink (2004), bem como, foi realizada uma pesquisa de campo com técnicas 

de coleta de dados, a fim de analisar se há relação entre a mídia e a banalização da violência, por parte 

de uma amostra específica. Através dos dados coletados atestou-se que os jornais estudados 

apresentam uma quantidade relevante de notícias relacionadas à violência, podendo assim contribuir 

para a postura indiferente dos jovens frente aos atos violentos.  

Palavras-chave: Método de Spink, Métodos midiáticos, Trivialização da violência. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na complexidade do desenvolvimento da sociedade e da violência, surge a mídia. Esta, no 

que lhe concerne, modelou-se a partir do ideal da difusão de informação, assumindo uma conjuntura 

de excesso informacional, principalmente de notícias e fatos violentos, que se comportam como 

matéria-prima para o seu fortalecimento (RONDELLI, 1996). No entanto, esse fato colaborou para a 

indiferença dos cidadãos frente a esses assuntos, tornando a sociedade inerte aos problemas de 

segurança (DIAS, 2003). 

Desse modo, o caráter rotineiro que a violência assume é provindo do avançado 

sensacionalismo da impressa contemporânea, imerso, por sua vez no leque de formas estruturais, 

delas bebendo e também delas se desfazendo, criando novas texturas, conferindo sentidos múltiplos, 

na perspectiva dialógica e polifônica das práticas discursivas (BAKTHIN, 1987).   

A necessidade do estudo sobre o problema tem suas raízes firmadas nas consequências deste 

para a sociedade brasileira, no que se diz a respeito dos âmbitos social, político e psicológico, 

influenciando significativamente no bloqueio do livre exercício da cidadania. Sob essa perspectiva, 

o aprofundamento do tema proporcionaria possibilidades de mudanças na estrutura de divulgação de 

conteúdos de caráter violento pelos meios midiáticos. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho foi analisar se o aumento da disseminação da violência através dos 

meios de comunicação tem contribuído para a postura indiferente da população diante dos 

acontecimentos hostis do cotidiano, tendo como enfoque o estado da Paraíba. 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 Verificar se os aspectos estruturais e o método de divulgação das notícias são formulados 

propositalmente para a apreensão de leitores. 

 Analisar o grau de indiferença frente aos atos violentos veiculados, por parte de um 

determinado grupo. 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 A questão da violência não é um tema recente, tendo suas raízes estabelecidas desde a 

Antiguidade. Em relação ao Brasil, segundo o antropólogo Roberto da Matta (1981, p. 18), a violência 

se associa fundamentalmente à estrutura de poder vigente numa sociedade.  

Neste discurso, onde predomina a 'razão prática', a violência não é um mecanismo social e 

uma expressão da sociedade, mas uma resposta a um sistema. Quer dizer, nesta lógica, a 

violência está tão reificada quanto o poder, o sistema, o capitalismo, etc., como um elemento 
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que é visto de modo isolado, individualizado da sociedade na qual ela faz sua aparição. Como 

se a violência e o violento fossem acidentes de anomalias que um determinado tipo de sistema 

provoca e não uma possibilidade real e concreta de manifestação da sociedade brasileira.  

 

Portanto, o pensamento baseado em estudos realizados na década de 80, torna-se muito atual 

ao considerar que a estrutura de poder no Brasil é responsável por negar os direitos à maioria da 

população, estrutura estas que tem suas raízes firmadas desde o período colonial. Assim, pode-se 

afirmar que a violência no Brasil não é um mero fato dos dias atuais, sendo, portanto, um problema 

de caráter sociológico desde o “descobrimento” do Brasil até a contemporaneidade.   

No sentido do crescimento da violência, no contexto da sociedade atual, surge a mídia. Este 

instrumento comporta-se como uma ferramenta de exercício da democracia, sendo um dos meios 

mais importantes de formação de opinião dos cidadãos. Para Levisky (1999, p. 01), 

A mídia, principalmente a eletrônica, associada a poderes econômicos, tem-se distinguido, 

não só no seu papel de formadora da opinião pública como na própria estruturação e 

funcionalidade do aparelho de pensar e da mentalidade social.  

No entanto, esta também pode contribuir para reforçar formas de discriminação e de 

banalização da violência (DIAS, 2003). Sob esse viés, a espetacularização da violência aliada ao 

crescimento da veiculação de notícias, vem influenciando o psicológico dos leitores e telespectadores, 

de modo a torná-los cada vez mais indiferentes aos fatos violentos do cotidiano. É notório que isso 

se dá a partir da má utilização da eficácia persuasiva midiática, por meio da sua capacidade 

deformadora, assim, interferindo negativamente no desenvolvimento das capacidades dialéticas do 

aparelho psíquico dos indivíduos (LEVISKY, 1999). 

À vista disso, a partir do estudo de Huesmann (2007), a exposição ao sensacionalismo elevado 

e ao excesso informacional, pela mídia, gera nos indivíduos perda da sensibilidade, inferindo-se a 

“Teoria da Dessensibilização”. Com base nesta, o corpo tem uma resposta fisiológica negativa natural 

ao deparar-se com cenas violentas, como o aumento dos batimentos cardíacos, sudorese e 

desconforto. Com uma exposição contínua, o cidadão acaba se acostumando com a violência vista 

todos os dias na mídia e, como consequência, perde a resposta fisiológica diante dos fatos, passando 

a ser indiferente aos acontecimentos.  

 A pesquisa proposta baseou-se no trabalho desenvolvido anteriormente por Lima e 

Menegon (2007), com enfoque em jornais impressos do Campo Grande – MS. No entanto, neste 

trabalho, foi apenas utilizada uma pesquisa de análise estrutural das notícias, com relação ao recorte 

genêro e ao tratamento que a mídia promove para os casos de homicídio. Sob esse viés, é necessário 

uma complementação do estudo, de forma a verificar detalhadamente as condições sob as quais os 

indivíduos recebem os produtos midiáticos, com base na inevitável atribuição de sentidos a esses 

produtos por cada indivíduo, por meio das variáveis em que este está inserido, utilizando técnicas de 

coletas de dados (THOMPSON, 2007). 

A utilização da análise das estratégias que formam uma notícia, é uma forma correta de 

interpretar as intenções do jornalista, que influenciam o sentido que o leitor dará ao acontecimento 

lido. Dessa forma, a notícia necessita do densevolvimento de uma linha narrativa, assim como 

estabelece Spink (2004, p. 45), 



V SEMPE – Seminários de Métodos de Pesquisa da Unidade Acadêmica de Engenharia Civil/ 

Centro de Tecnologia e Recursos Naturais/ Universidade Federal de Campina Grande  

Campina Grande, agosto-setembro de 2016 

 

A banalização da violência: um estudo sobre a influência da mídia na formação de cidadãos indiferentes aos 

acontecimentos hostis do cotidiano na Paraíba.  

4 

A Linha Narrativa permite entender as estratégias usadas para argumentar, explicar, justificar 

e dessa forma fazer valer uma certa interpretação dos acontecimentos. A nomeação é muitas 

vezes um indicador desse processo de argumentar a favor de uma determinada interpretação. 

Assim, se a pessoa está narrando sua experiência com uma doença, digamos câncer, é 

interessante entender quando e em que contexto ela o nomeia câncer, doença, mal e daí por 

diante. 

Nesta pespectiva, a validação do sentido pelo leitor pode ocorrer ou não, porém, o elaborador 

utiliza-se de estratégias para a desejada formação do sentido da notícia no espectador. Essas 

estratégias são as formadoras da indiferença social nos indivíduos, tendo em vista que a matéria-

prima dos meios midiáticos é a veiculação desse tipo de conteúdo. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Análise quantitativa e qualitativa das notícias 

A análise quantitativa das notícias foi definida a partir da relação matemática de divisão entre 

a quantidade de notícias de caráter violento e a quantidade de notícias em destaque no meio urbano, 

transmitidas em um período definido de dois dias, por dois jornais do estado da Paraíba: Jornal da 

Paraíba e Correio da Paraíba. Os jornais foram escolhidos com base na sua influência e visibilidade 

no estado da Paraíba.  

Dessa maneira, tabulou-se os dados obtidos em gráficos, definindo, desse modo, se a 

violência, é tratada apenas como matéria-prima para o embasamento de suas mais variadas vertentes 

de expressão de comunicação pelos jornais estudados (RONDELLI, 1996). 

Posteriormente, realizou-se a análise qualitativa das notícias em destaque de dois dias em 

relação ao meio urbano dos propostos jornais, com as notícias do jornal da Paraíba agrupadas pelo 

tópico Vida Urbana; e o Correio da Paraíba, com as notícias agrupadas pelo tópico Cidade. Estes 

tópicos, por sua vez, se equivalem, gerando resultados mais precisos. Esta análise foi executada a 

partir da abordagem teórico-metodológica de práticas discursivas de Spink (2004).  

 

3.2 Coleta de Dados 

Tomando como base Thompson (2007), utilizou-se a técnica de coleta de dados para verificar 

os sentidos que cada indivíduo atribui aos produtos midiáticos.  

 

      3.2.1 Amostragem 

A definição da amostragem foi a seguinte: duas turmas de Laboratório de Química da Água 

do curso de Engenharia Civil da UFCG, contabilizando 30 alunos. Deste modo, a amostragem é não-

aleatória intencional. O uso dessa amostra toma como base o princípio de que os jovens são os 
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cidadãos que apresentam maior sobrecarga de informações, sendo mais susceptíveis a tornar-se 

inerentes a violência.  

Nesse sentido, todos os indivíduos são do primeiro período do curso, portanto, tiveram contato 

com uma quantidade significativa de informação, incluindo notícias, no ano anterior, quando se 

preparavam para o ENEM. 

                  3.2.2 Técnica de Coleta de Dados 

Utilizou-se um questionário como técnica de coleta de dados. A escolha do uso de 

questionários se baseia nas suas vantagens, pois se tem a utilização de uma menor quantidade de 

pessoas para executá-lo, além de proporcionar economia de custo, tempo, viagens, com obtenção de 

uma amostra maior e não sofre influência do entrevistador. 

Assim, o questionário em questão contou com onze perguntas ao total divididas em três 

blocos, apresentadas na Tabela 1. O primeiro bloco apresenta perguntas de ordem informacional, 

como nome, idade, e o contato com notícias, desse modo, apresentando perguntas abertas e fechadas 

tricotômicas. 

Os blocos conseguintes utilizam questões fechadas tricotômicas e com apenas uma opção de 

resposta. O segundo bloco consiste em seis perguntas: três relacionadas a um título de uma notícia de 

caráter sensacionalista e três relacionadas a um título de uma notícia sem o caráter sensacionalista, 

sendo uma do Jornal da Paraíba e outra do Correio da Paraíba. O terceiro bloco consiste, em uma 

pergunta de caráter comparativo entre os títulos das notícias.  

Portanto, a utilização das questões fechadas e tricômicas no segundo e terceiro bloco foi 

intencional, para, assim, proporcionar uma melhoria na obtenção dos resultados, bem como 

possibilitar mais opções de respostas. Dessa maneira, as duas notícias escolhidas pelo questionário 

serão retiradas dos dois jornais estudados em questão de forma a auxiliar na análise midiática das 

notícias vinculadas por estes. 

Tabela 1 – Estrutura do questionário e perguntas utilizadas no mesmo. 

BLOCO CONTEÚDO PERGUNTAS 

Bloco 1 Dados informacionais 

1. Nome 

2. Idade 

3. Sexo 

4. Você tem contato com notícias em 

jornais? 

Bloco 2 Análise dos títulos das duas notícias 

1. Você teve contato com essa notícia? 

2. Qual sua reação ao ler o título da 

notícia? 

3. Com qual frequência você ouve ou lê 

notícias como esta? 

Bloco 3 Análise comparativa entre as duas notícias 
1. Qual das duas apresenta um exagero na 

produção do título? 
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Fonte: Elaboração dos autores. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 A partir da aplicação da análise quantitativa das notícias dos jornais em questão, pôde-se 

inferir por meio das Figuras 1 e 2, os dados relacionados ao Jornal da Paraíba e Correio da Paraíba, 

respectivamente. Desse modo, depreende-se que a quantidade de notícias de caráter violento é de uma 

porcentagem de quase 50% ao compará-las com as demais vertentes elucidadas. Assim, os jornais 

utilizam os fatos violentos como matéria-prima para a sua popularização operando no aparelho 

psíquico dos cidadãos de forma a torná-los apáticos perante a violência, pois segundo Rondelli (1996, 

p. 36) “mais importante não é a dimensão do crime, o que importa é a sua potencialidade de gerar 

imagens”. 

Figura 1 – Termos quantitativos da relação entre as notícias violentas e as notícias veiculadas pelo 

Jornal da Paraíba. 

 

Fonte: elaboração dos autores. 

 

Figura 2 – Termos quantitativos da relação entre as notícias violentas e as notícias veiculadas pelo 

Correio da Paraíba. 
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 Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Sob esse viés, ainda nota-se que o Jornal da Paraíba veicula uma grande quantidade de notícias 

em relação ao Correio da Paraíba. Nesse sentido, a exposição de notícias de caráter violento é de uma 

escala significativamente maior, o que mostra a sua contribuição efetiva no processo de indiferença 

aos atos violentos, por parte da população. 

Com base na análise qualitativa das notícias do Jornal da Paraíba, puderam-se notar alguns 

pontos acentuados notáveis, em relação à apropriação do método da Linha Narrativa de Spink (2003). 

Isto posto, os dois jornais apresentam peculiaridades em sua forma estrutural. Entretanto, é notório 

que o Correio da Paraíba apresenta uma linguagem mais exagerada, como uma construção que se 

apropria da utilização de dados quantitativos nos títulos das notícias. Dessa forma, assim como define 

Spink (2003, p. 24) “o poder de convencimento que tem o número é apaixonante”, logo, esses podem 

tornar a notícia susceptível ao exagero, mostrando-a em uma proporção maior do que realmente se 

manifesta.  

Sob esse contexto, tem-se também a determinação dos locais aonde aconteceram os atos 

violentos, como assaltos e assassinatos, quando estes são comuns e populares, como o centro das 

cidades, ônibus e residências. Além disso, a apresentação de notícias de reação dos cidadãos aos atos 

violentos, incentiva à noção de justiça com as próprias mãos, pois, de acordo com Huesmann (2007), 

um dos efeitos de curto prazo da exposição à violência na mídia é a mímica, ou seja, a imitação de 

comportamentos violentos específicos.  

No sentido da análise qualitativa das notícias do Correio da Paraíba, no que lhe concerne, 

pode-se estabelecer um sensacionalismo significativo, por meio da ênfase dos inocentes como sendo 

figuras socialmente frágeis, bem como a apropriação de palavras que tendem ao exagero, 

principalmente nos títulos das notícias. Outro fato é a utilização de adjetivos como “dor invisível”, a 

fim de proporcionar a notícia uma característica emocional, desviando-se, portanto, da imparcialidade 

jornalística.   

 Nesse sentido, o Jornal da Paraíba apresenta certo desvio da imparcialidade, porém, é menos 

acentuado do que o outro jornal estudado. Essa tendência ao sensacionalismo, pouco acentuadas, 

refere-se ao exagero por meio dos números, a fragilização da figura da vítima e a elevação da figura 

do criminoso. 

Sob o contexto da análise de dados, no primeiro bloco do questionário, nota-se que 80% das 

pessoas tem contato com notícias em diferentes meios, e 20% tem contato com os fatos jornalísticos 

às vezes.  Posteriormente, percebeu-se que todos os indivíduos assinalaram a mesma resposta para as 

perguntas das duas notícias apresentadas no questionário, ou seja, tiveram mesmo contato e 

encararam estas com a mesma reação. Isto posto, sob a análise do segundo bloco do questionário e a 

partir dos dados representados pela Figura 3, infere-se que a reação ao ler essas notícias, foi, em sua 

grande maioria, de espanto ou normalidade.  
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Figura 3 – Termos quantitativos da reação dos indivíduos ao lerem as notícias em questão. 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

Dessa forma, pode-se estabelecer a reação direta entre esta variável e o contato com as 

notícias, tendo, portanto, que 60% das pessoas não obtiveram contato com as notícias apresentadas. 

Assim, a partir da Teoria da Dessensibilização de Huesmann (2007), os indivíduos que não tiveram 

contato com a notícia apresentaram a reação de espanto ou revolta por conta da resposta fisiológica 

natural do seu sistema corporal. Contudo, a amostra cuja resposta não apresentou nenhuma reação ou 

uma reação de normalidade, teve contato com as notícias em questão e sempre tinha contato com 

fatos jornalísticos desse tipo, submetendo-se assim a uma exposição contínua dessas cenas, logo, 

perderam a resposta fisiológica diante dos fatos, mostrando-se indiferentes perante a estes.  

Em consequência, na verificação dos dados do terceiro bloco expressos no Gráfico 4, 

percebeu-se que 64% dos indivíduos do grupo amostral afirmam que a notícia do Correio da Paraíba 

possui um exagero relacionado ao título. Assim, confirma-se a análise qualitativa das notícias 

veiculadas pelos jornais escolhidos, em que elencou-se que o Correio da Paraíba tem um caráter 

sensacionalista, tendendo ao exagero. 

 

 Figura 4 - Termos quantitativos da determinação de qual das duas notícias apresenta um exagero na 

produção do título.  

 

Fonte: elaboração dos autores. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A mídia é uma operadora de informações, influenciando, dessa maneira, na formação de 

sentidos no aparelho psíquico de cada indivíduo. Essa ação midiática pode acarretar em um processo 

de tibieza pelos cidadãos frente aos acontecimentos violentos, fomentando o bloqueio do exercício 

da cidadania em sua totalidade.  

Portanto, infere-se a partir dos estudos realizados pela pesquisa que a disseminação exagerada 

da violência através do Jornal da Paraíba pode contribuir para a postura indiferente da população 

diante dos acontecimentos hostis do cotidiano, na Paraíba. Isso deve-se ao fato de que 49% das 

notícias veiculadas pelo dito jornal, durante o período de dois dias, tinha temática ligadas aos fatos 

violentos. 

Nessa perspectiva, os aspectos estruturais e o método de divulgação das notícias formuladas 

pelo Correio da Paraíba são propositais para a apreensão de leitores. Essa circunstância é recorrente 

da tendência ao exagero e sensacionalismo, no contexto gramatical, por meio de expressões e termos 

que determinam a carência da imparcialidade jornalística na construção das notícias, por esse jornal. 

Por fim, com base na relação entre a reação dos indivíduos perante as notícias e o contato com 

estas, percebe-se que o grau de indiferença frente aos atos violentos veiculados, por parte de um 

determinado grupo é maior naqueles que obtiveram contato com as notícias.  

 À vista disso, nota-se que os jornais estudados apresentam métodos distintos para uma 

possível contribuição no progresso da indiferença social frente aos atos violentos. O Jornal da Paraíba 

tem procedimentos ligados mais a veiculação excessiva de notícias, provocando uma exposição 

contínua da população aos fatos de caráter violento. O Correio da Paraíba, no que lhe concerne, 

apresenta demasia em aspectos estruturais, tais como palavras e dados, e um grau notável de falta da 

imparcialidade jornalística.  

 Sob esse contexto, a pesquisa em questão abre brechas para o desenvolvimento de modelos 

de veiculação de fatos violentos, pelos meios midiáticos, que não ultrapassem o limite entre a 

informação e a influência na formação das convicções dos cidadãos.  
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ACESSIBILIDADE NA UNIVERISIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE: 

APLICAÇÃO DA NBR 9050/2004 NAS DEPÊNDENCIAS DO CAMPUS I 

Alysson Victor Daniel Ricarte1; Hamilton Martins de Medeiros2; Daniela Lima Machado da Silva3 

RESUMO 

Acessibilidade é definida como paradigma da inclusão social e tornou-se um direito universal, 

solidificado no direito da igualdade. A acessibilidade tem o objetivo de possibilitar a utilização dos 

espaços públicos, edificações, transportes, sistemas e meio de comunicações por portadores 

deficiência físicas eliminando as barreiras físicas por eles encontradas, com isso, a universidade deve 

ser referência na inclusão, direito a igualdade e acessibilidades para todos os seguimentos da 

sociedade. O presente trabalho de pesquisa de caráter experimental tem por objetivo verificar nos 

locais de maior movimentação no Campus I da Universidade Federal de Campina Grande as 

aplicações das normas técnicas de acessibilidade NBR 9050/2004 em sua infraestrutura através do 

método de pesquisa em campo. Todas as rampas verificadas apresentaram inclinação em 

conformidade com a norma. Conclui-se através deste projeto que na Universidade Federal de 

Campina Grande não está totalmente no padrão da norma e precisa de muitas obras para se tornar 

acessível.  

Palavras-Chave: Acessibilidade na Universidade, Igualdade, Direito a educação, Análise de 

acessibilidade.  
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1. INTRODUÇÃO 

  Em diferentes contextos históricos e culturais, as pessoas com deficiências físicas sempre 

sofreram com a rejeição e durante anos foram vistos como obstáculos para a sociedade, uma pessoa 

impossibilitada de se locomover, estudar, ter uma vida profissional etc. (GARBE, D. S, 2012.). 

Mesmo que essa concepção tenha mudado bastante com o passar dos anos, as Pessoas com 

Deficiências (PCD’s) ainda enfrentam comumente limitações em suas vidas diárias, estas que estão 

principalmente relacionadas a problemas de acessibilidade, contribuindo, muitas das vezes, para uma 

exclusão social. 

A acessibilidade é definida como possibilidade e condições de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

transportes e dos sistemas e meios de comunicação por pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida (Brasil, 1994 apud LAMÔNICA, 2008, p. 178;). Este conceito ampliou-se e, 

atualmente, a acessibilidade configura-se como um paradigma da inclusão e tornou-se um direito 

universal, solidificado no direito de igualdade, regulamentado, no Brasil, pela Norma Brasileira 9050 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR, 2015).  

 As universidades são reconhecidas como um padrão da democracia. Com isso, crê-se que o 

planejamento de seus espaços deve permitir livre acesso de todos os seguimentos da sociedade a todos 

os setores da universidade. Este acesso não deve significar apenas a possibilidade das camadas mais 

pobres da população adentrar e fazerem parte do corpo discente da universidade, mas, também, a 

eliminação de quaisquer barreiras físicas e sociais as PCD’s (DUARTE, C. R. S; COHEN, R, 2004.). 

 A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) foi fundada em 1952 como Escola 

Politécnica do Estado da Paraíba, em 1970 incorporada UFPB e foi instituída como Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG) no ano de 2002, e em razão de já existir uma infraestrutura 

antiga sem normas de acessibilidade para sediar a universidade sua infraestrutura não dava acesso as 

PCD’s, em decorrência a esse fato, a UFCG, vendo a necessidade de ter uma infraestrutura acessível, 

em 2005 desenvolveu um projeto para reestruturação do Campus I – Campina Grande, sendo este 

aprovado em 16 de Outubro de 2009.  

 Desde então, a UFCG está vivenciando um período de reformas para que a infraestrutura da 

universidade se adeque a infraestrutura imposta pela norma 9050/2004 mesmo que já haja 

atualizações da mesma norma, nota-se que a universidade ainda não está inteiramente acessível, 

mesmo com as obras que já estão em andamento. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1952
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as aplicações das normas técnica de 

acessibilidade NBR 9050/2004 na infraestrutura do Campus I da Universidade Federal de 

Campina Grande-PB 

1.1.2 Objetivos específicos  

 Verificar se a inclinação das rampas e altura entre seus segmentos está em 

conformidade com a norma 

  Verificar a altura e o tipo dos corrimões obedece a NBR 9050/2004 nos blocos 

de maior movimentação, como CAA (Centro de Aulas), RU (Restaurante Universitário), 

PRAC (Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários), CH (Centro de Humanidades). 

 

 Observar se há presença de pisos táteis nesses locais; 

 

 

1.2 Justificativa. 

A temática inserida no projeto tem relevância não apenas para a sociedade acadêmica, mais 

também para toda a sociedade civil. A universidade deve ser referência na inclusão e acessibilidade, 

a avaliação dos mecanismos de acessibilidade e inclusão adotados pela universidade, bem como sua 

ausência, é uma maneira efetiva de julgar o comportamento da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG), frente aos desafios enfrentados diariamente pelas pessoas com deficiência (PCD’s). 

A pesquisa proporcionará uma análise crítica em relação a aplicabilidade da NBR 9050 no Campus I 

da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), a partir daí poderão ser feitas melhorias afim 

de eliminar essas barreiras físicas. 

 

1.3 Hipóteses 

 Há descumprimentos da norma 9050 da ABNT; 

 Em alguns locais a locomoção de deficientes físicos estará impossibilitada sem 

a ajuda de um acompanhante. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Andrade (2007 apud LAMÔNICA, D. A. C et al , 2008.).  Afirma que as pessoas com 

deficiências ou mobilidades reduzidas: Pela legislação brasileira, toda pessoa, incluindo aquelas que 

a presentam deficiências, têm direito ao acesso à educação, à saúde, ao lazer e ao trabalho. Desta 

forma, as pessoas devem ser percebidas com igualdade, implicando assim no reconhecimento e 

atendimento de suas necessidades especificas. 
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O Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a lei nº 7.853, de 24 de 

outubro de 1989, cita em seu artigo 7º, incisos I e II, que são objetivos da Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa 

portadora de deficiência em todos os serviços oferecidos à comunidade e a integração das ações dos 

órgãos e das entidades públicas e privadas nas áreas da saúde, educação, trabalho, transporte, 

assistência social, edificação pública, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando 

à prevenção das deficiências, à eliminação de suas múltiplas causas e à inclusão social. 

De acordo com EMMEL; CASTRO (2003 apud LAMÔNICA, D.A. C et al, 2008).  Cita que: 

Barreiras arquitetônicas têm sido definidas como obstáculos construídos no meio urbano ou nos 

edifícios, que impedem ou dificultam a livre circulação das pessoas que sofrem de alguma 

incapacidade transitória ou permanente (EMMEL; CASTRO, 2003).  

Em Oliveira (2012 apud QUEIROZ, E. G; SOUZA, F. M. S, 2015) relata que: De acordo com 

o Censo 2010, de Oliveira (2012), a população brasileira acima de 15 anos alfabetizada corresponde 

a 90,6%, enquanto as pessoas com a mesma faixa etária com pelo menos uma deficiência foi de 

81,7%. O Censo 2010 mostra ainda que 6,7% das pessoas com deficiência possuíam diploma de 

cursos superior, enquanto10, 4% das pessoas sem deficiência o possuíam. 

Mazzoni (2003 apud LUZ, A. S; PFITSCHER, E.D, 2014) afirma que é necessário observar 

as condições de participação das pessoas com deficiência nas atividades da sociedade, as quais são 

resultantes das políticas e práticas sociais determinadas, as quais podem também interferir na 

inclusão. As pessoas com deficiência que buscam uma vaga no ensino superior enfrentam diversos 

desafios, desde a realização das provas do vestibular e condições de barreiras durante a formação 

acadêmica dentro das instituições. 

Segundo Aranha (2004 apud LUZ, A. S; PFITSCHER, E.D, 2014), a acessibilidade física é 

um dos principais requisitos para a universalização do ensino, quando esta não é disponibilizada, não 

é possível garantir educação para todos. Nesse sentido, não sendo possível garantir um direito básico 

que é a educação para todos, inclusive os portadores de deficiência, então não é possível garantir a 

todos como iguais na sociedade em que vivemos. 

Costa e Souza (2014) afirmam que é necessário propor investigações sobre como está 

ocorrendo à adequação das universidades para incluir alunos cadeirantes, visto que a garantia de 

acessibilidade é fundamental para que estes possam participar das atividades acadêmicas e utilizar os 

serviços disponíveis no ensino superior com independência, preservando sua autonomia e dignidade. 

(COSTA. M. F. L; SOUZA. C. T R., 2014) 

Renders (2007) exprime no que toca inclusão de pessoas com deficiência na universidade, 

somos desafiados a construir caminhos acessíveis (sejam físicos ou representativos), rompendo as 

barreiras (físicas, comunicacionais e atitudinais) já existentes e, consequentemente, “aprendendo a 

ser” uma universidade inclusiva - construindo novos e diferentes caminhos que possam ser 

percorridos pelos diferentes aprendizes (construção de uma cultura inclusiva na comunidade 

acadêmica). 
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3. METODOLOGIA 

 

        Será feita a verificação das rampas nos lugares de maior movimentação como o CAA, 

o ginásio de esportes, as passarelas, praças e RU, verificar se a angulação (inclinação) através da 

relação entre a altura e o comprimento da mesma em porcentagem, está entre o estabelecido pela 

norma NBR 9050/2004, observar se nesses locais supracitados necessitam de corrimão, se ele 

está presente e de acordo, medindo e comparando com os estabelecidos pela norma e por meio da 

observação constatar se há ou não a presença de piso tátil nesses blocos anteriormente citados. 

𝑖 =
ℎ×100

𝑐
                 (1) 

Onde:  

i é a inclinação, em porcentagem; 

h é a altura do desnível 

c é comprimento da rampa.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após executada a pesquisa de campo que tinha como objetivo medir os comprimentos e altura 

das rampas e a altura das barras do RU, PRAC, Biblioteca e Bloco CAA, para ser feito o cálculo da 

inclinação utilizando a equação 1, os resultados obtidos estão descritos nas tabelas: 

Na tabela 1 está descritos os resultados referente às inclinações de cada rampa verificada, como 

também o desnível entre cada segmento e numero de segmentos de cada rampa, resultados esses que 

serão comparados com os das tabelas 2 e 3 que apresentam dimensionamento da rampa em 

conformidade com a norma. 

Tabela 1- Referente aos resultados da inclinação de cada rampa. 

Descrição Inclinação (%) Desnível de cada segmento (m) Número de segmentos 

Restaurante Universitário 

(RU) 
7,97 0,875 2 

Pró-Reitoria de Assuntos 

Comunitários 
6,27 25,5 2 

Biblioteca 10,89 2.04, 2.40 e 4.10 3 

Bloco CAA 7,72 1.03 e 1.43 2 

Fonte: Elaboração dos autores. 
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Tabela 2 - Dimensionamento de rampas de acordo com a NBR 9050/2004. 
Inclinação admissível em cada 

segmento de rampa i:  % 

Desníveis máximos de cada 

segmento de rampa 

Número máximo de segmentos de 

rampa 

5,00 (1:20) 1,50 Sem limite 

5,00 (1:20) < i ≤ 6,25 (1:16) 1,00 Sem limite 

6,25 (1:16) < i ≤ 8,33 (1:12) 0,80 15 

Fonte: ABNT NBR 9050/2004 

Tabela 3 –  Dimensionamento de rampas para situações excepcionais (em caso de reformas) de 

acordo com a NBR 9050/2004 
Inclinação admissível em cada 

segmento de rampa i (%): 

Desníveis máximos de cada 

segmento de rampa (m): 

Número máximo de segmentos de 

rampa: 

8,33 (1:12) ≤ i < 10,00 (1:10) 0,20 4 

10,00 (1:10) ≤ i ≤ 12,5 (1:8) 0,075 1 

Fonte: ABNT NBR 9050/2004 

  Inferindo se as tabelas, fica claro que as rampas verificadas seguem os limites estabelecidos 

pela norma, entretanto a rampa da biblioteca é única inclusa nos casos excepcionais (casos de 

reformas) por apresentar inclinação superior a 8,33 % que apesar de possibilitar a locomoção dos 

PCD´s ainda pode gerar dificuldades para se locomover com autonomia.  

 Na figura 1 apresenta a foto relativa a rampa de acesso ao Restaurante Universitário que possui 

dois segmentos de rampa e com corrimão em três alturas diferentes (1.00, 0.80 e 0.60 m) conforme o 

solicitado pela norma para rampas e possui piso tátil em suas delimitações. 

Figura 1-Rampa para acessibilidade no RU 

 



V SEMPE – Seminários de Métodos de Pesquisa da Unidade Acadêmica de Engenharia Civil/ 

Centro de Tecnologia e Recursos Naturais/ Universidade Federal de Campina Grande  

Campina Grande, agosto-setembro de 2016 

 

Acessibilidade na Univerisidade Federal de Campina Grande: aplicação da NBR 9050/2004 nas depêndencias do campus I 

 

17 

Fonte: Acervo dos autores. 

Na figura 2 apresenta a imagem referente a rampa de acesso ao bloco CAA que possui 3 

segmentos de rampa dentro do padrão estabelecido, o corrimão com apenas uma altura de 0.90 m e 

há a falta de piso tátil.    

Figura 2- Rampa de acesso ao bloco CAA 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

Nas figuras 3.a e 3.b apresenta a rampa de acesso à Biblioteca e a via de acesso da mesma, 

a rampa possui 4 segmentos com inclinação de 10,89%. Os corrimãos possuem três alturas (1.16, 

0,72 e 56), a rampa toda está dentro dos padrões estabelecidos de acordo com a tabela 2 e 3. A via de 

acesso até rampa da biblioteca não possui corrimão para auxiliar na locomoção dos PCD´s até a rampa 

e não apresentou piso tátil. 

Figura 3.a- Rampa de acesso à Biblioteca Central.             

Figura 3.b- Acesso a rampa da biblioteca  

        
Fonte: Acervo dos autores.                               Fonte: Acervo dos autores. 

 
Na figura 4 exibe a imagem de entrada que dá acesso a sala do PRAC que fica 2º andar que 

está em reforma para se tornar acessível. A rampa que dá acesso à entrada apresentou inclinação 

dentro do estabelecido e em razão de está em reforma estava sem os corrimões e estava sendo 

colocado o piso tátil. o acesso para os deficientes físicos é limitado até térreo impossibilitando de ter 

acesso a sala do PRAC que fica no  devido ter apenas as escadas para acesso aos outros andares, a 

como se pode ver na figura 5 que exibi a imagem da escada. 
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Figura 4- Rampa e entrada de acesso ao PRAC 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

 
Figura 5- Escada que dá acesso ao PRAC no segundo andar 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Fonte: Acervo dos autores. 

 

De acordo com a figura 6 que apresenta uma parte do centro de humanidades, pode se ver a 

presença de piso tátil, logo se constou que a presença do piso tátil no centro de humanidades, mais o 

acesso às algumas salas que ficam a partir do 1° andar, estão inacessíveis aos deficientes físicos sem 

a ajuda de um acompanhante porque não tem a presença de rampas ou elevadores para ter acesso as 

salas. 
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Figura 6 - Centro de Humanidades. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

              Foi constatado que a norma de acessibilidade não está sendo respeitada por completa. A 

universidade como um ambiente que deve servir de exemplo para sociedade e também como um 

espaço de livre acesso a toda sociedade, deve portanto realizar algumas adaptações nas obras já 

existentes, como no CH (Centro de Humanidades) ondo foi observada a falta de rampas para acesso 

às salas e como no acesso a Biblioteca onde foi verificada e constatado a falta de pisos táteis. 
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A EFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DO SISTEMA DE COTAS NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE CAMPINA GRANDE NO ÂMBITO DO CURSO DE 

BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL 

Bruno Sousa da Silva1; Diniz de Farias Brito2; Gustavo Tolêdo de Farias3; João Dehon de Araujo 

Pontes Filho4 

RESUMO 

Uma das principais discussões acerca da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 é sobre a eficiência 

das cotas nas instituições em que ela é aplicada. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é comparar 

o desempenho dos alunos cotistas com relação aos não cotistas, por meio de uma pesquisa realizada 

na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no curso de Engenharia Civil.  Para a 

realização do trabalho, foram coletados os dados de todos os alunos que mostraram interesse em 

entrar no curso de bacharelado no período 2014.1. As informações obtidas foram expostas por meio 

de tabelas e gráficos. No decorrer do trabalho, foi constatado que houve um grande percentual de 

desistência por parte de ambos os grupos estudados; No que se refere ao estudo da média de notas no 

ENEM o grupo de cotistas se mostrou inferior aos demais alunos, bem como, no estudo média da 

disciplina de cálculo I, após ingressar na graduação. Todavia, os alunos cotistas que permaneceram 

no curso de engenharia civil se equipararam e até ultrapassaram as notas dos alunos não cotistas. Na 

análise de coeficiente de rendimento acadêmico, os alunos que possuíam ações afirmativas, se 

mostraram um pouco superior aos demais. 

Palavras-chave: Cotas, Estudo, Desempenho 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As cotas no Brasil ganharam força no ano de 2002 na Universidade Federal da Bahia, com o 

programa Universidade Nova que, entre outras coisas, estabeleceu a reserva de vagas para alunos 

pretos e pardos advindos de escola pública. (PEIXOTO, et al. 2012). Dez anos depois, a lei n° 

12.711/2012 entrou em vigência obrigando universidades públicas a oferecerem no mínimo um 

quarto de suas vagas para alunos negros, pardos, indígenas, deficientes e oriundos de escolas públicas 

e, gradualmente expandi-las até a proporção de cinquenta por cento. 

As cotas tem como objetivo garantir o acesso a alunos de grupos minoritários e inseri-los em 

universidades em que antes não frequentavam ou frequentavam muito pouco. Segundo Oliven (2011) 

as ações afirmativas constituem um conjunto de políticas públicas e privadas que tem como objetivo 

atender ao princípio constitucional de igualdade material entre indivíduos e grupos, combatendo a 

sub-representação de minorias nas instituições sociais garantindo o acesso a determinados espaços 

socialmente privilegiados, a exemplo de universidades e determinadas ocupações no mercado de 

trabalho.  

Atendendo a promulgação da lei, a UFCG adotou o sistema com 50% das vagas destinadas a 

alunos que se encaixem nas características citadas na regra. Neste sentido, iniciou-se o debate sobre 

a capacidade desses alunos de acompanharem o nível dos estudantes já presentes na universidade 

(devido à facilidade de ingresso nas instituições) e se a faculdade iria diminuir as suas exigências 

acadêmicas para assim suprir o déficit que aluno de escola pública tem em relação oriundo de escolas 

privadas.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Analisar comparativamente o desempenho de alunos cotistas e não cotistas na UFCG e fazer 

a relação entre ambos, a fim de descobrir se estes são capazes de se formar no curso escolhido apesar 

da menor exigência na admissão. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

Verificar as notas dos cotistas e não cotistas no ENEM, o nível de desistência entre ambos 

antes de entrar na Universidade e o seu CRA após ingressar na instituição; 

Analisar o aproveitamento e/ou desempenho de alunos cotistas e não cotistas, e suas relações 

na disciplina de cálculo de modo quantitativo. 

 

1.3 Justificativa 

Pensando nisso, o trabalho foi desenvolvido com o intuito de contribuir com novas 

informações sobre o rendimento dos alunos cotistas, especificamente do curso de bacharel em 
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Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande, em relação aos demais universitários, 

criando, assim, uma conclusão científica e racional sobre o assunto.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

As cotas nos exames de seleção para o ensino superior surgiram na perspectiva das 

universidades públicas brasileira em 2003. Inicialmente reservando vagas para egressos de escolas 

públicas subdividindo-se em cotas para negros e, em alguns casos, para indígenas. Em 2004, foram 

implantadas na UNB (Universidade de Brasília) com reservas de vagas para negros. Num curto 

intervalo de tempo, ampliou-se a adoção do sistema de reserva de vagas no país. Em meados de 

novembro de 2008, a câmara aprovou o projeto de lei que estabelece nas instituições federais de 

educação superior, cotas de 50% das vagas para jovens oriundos da escola pública no ensino médio 

e para negros e indígenas. (VELLOSO, 2008) 

Segundo Peixoto, et al. (2012) os estudos iniciais sobre as ações afirmativas no ensino superior 

ressaltavam a incumbência da graduação como forma de integração social e assunção de posições no 

mercado de trabalho, ao mesmo tempo que destacavam quais grupos sociais tinham acesso a este 

ambiente tido como elitista e privilegiado. Porém, hoje em dia, em uma atmosfera motivada pelos 

crescentes movimentos sociais, estudos acadêmicos passaram a provar e indagar a esmagadora 

presença de estudantes brancos e provenientes de escolas particulares nas universidades públicas. 

A respeito desse assunto, diversas vertentes se opõem no que diz respeito à aplicação e a 

eficiência do sistema. Uma das críticas à reserva de vagas trás o argumento de que a má qualidade na 

formação escolar anterior dos cotistas consistiriam em ameaça à qualidade do ensino universitário. 

Segundo Velloso (2008) O argumento tem fundamento lógico: se os cotistas tivessem idênticas 

chances de competição nos vestibulares, a reserva de vagas careceria de sentido.  

Resultados do vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Uerj –, por exemplo, 

uma das primeiras a implementar um sistema de cotas, poderiam sustentar esse argumento. No 

primeiro vestibular da instituição com cotas, em dez de seus cursos ingressaram cotistas que 

obtiveram entre quatro e sete pontos nos exames, de um total de 110 possíveis – um nível de 

desempenho extremamente baixo. (SANTOS, 2006). 

Porém o argumento dado por Velloso (2008); Santos (2006) e vários outros estudiosos não 

têm encontrado apoio em dados quantitativos sobre o rendimento no curso de cotistas em várias 

universidades, como, por exemplo, nos obtidos para a Universidade do Estado da Bahia – Uneb.  

Segundo Mattos (2006) na Uneb, as médias de rendimento dos alunos que haviam concorrido 

pela reserva de vagas para negros, em uma amostra de 11 departamentos, geralmente se situavam 

apenas alguns décimos de pontos abaixo das obtidas pelos demais estudantes; em dois departamentos, 

foram superiores – também por alguns décimos – às dos outros alunos.  

Como comprovação, na Universidade Federal da Bahia – UFBA –, os estudantes que 

ingressaram pelas cotas (para egressos da escola pública e, dentro destas, para negros) tiveram 
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rendimento igual ou superior ao dos demais alunos em 61% dos 18 cursos mais valorizados. 

(QUEIROZ, SANTOS, 2006).  

Feres Junior (2014) encontrou ainda que os cotistas, mesmo tendo coeficiente médio de 

rendimento um pouco mais baixo quando comparados aos dos não-cotistas, apresentam maior 

persistência na hora de continuar a sua graduação mesmo diante das dificuldades. Descobriu-se que 

a persistência dos cotistas é maior e isto se traduz em maiores taxas de graduação. Logo, embora 

tenham se graduado com um coeficiente de rendimento médio menor do que os não cotistas, foi o 

grupo cotista quem percentualmente mais se formou pela UERJ. Mostrou-se que as taxas de 

graduação entre os cotistas são maiores ao final de todos os anos analisados (2009, 2010, 2011), 

atingindo em 2011 uma taxa de 46,74% contra 42,15% dos não beneficiados. Foi visto também que 

esta tendência se acentuou em cursos com baixa dificuldade relativa, chegando a sete pontos 

percentuais, em 2011. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Optou-se por realizar uma pesquisa do tipo descritiva, visto que se observou, registrou e 

analisou o fenômeno das cotas de forma quantitativa no ano de 2014. Todos os dados utilizados no 

presente trabalho foram fornecidos pela Unidade Acadêmica de Engenharia Civil (UAEC), sendo 

extraídos do sistema de controle acadêmico da universidade.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, selecionou-se a turma de bacharelado em engenharia 

civil referente ao ano de 2014, mais especificamente os alunos que ingressaram no primeiro período. 

A escolha se deu porque foi nesse ano que o sistema de cotas atingiu o formato que é hoje (50 por 

cento das vagas destinadas aos cotistas) na UFCG. Além disso, preferiu-se a turma que ingressou no 

começo do ano, pois ela contava com as maiores notas entre os aprovados, o que facilitou a 

comparação entre os alunos. 

  Por fim, para facilitar a coleta de dados, optou-se por analisar as notas e o índice de desistência 

dos alunos mais especificamente na disciplina de cálculo. Ela se torna um ótimo parâmetro, pois 

acompanha os alunos desde o começo de sua trajetória acadêmica (já que se divide em cálculo I, II e 

III) até o final do curso, sendo pré-requisito para outras matérias e, portanto, indispensável para a 

formação de um bom profissional. 

O sistema de seleção na UFCG subdivide-se em 5 demandas: 

Demanda A – Candidatos que: 

A.1. Tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas;  

A.2. Autodeclarados pretos, pardos ou indígenas;  

A.3. Com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um salário mínimo 

e meio) per capita;  

  Demanda B – Candidatos que: 

B.1. Tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; 
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B.2. Com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um salário mínimo 

e meio) per capita; e 

B.3. Não declarados pretos, pardos ou indígenas. 

Demanda C – Candidatos que: 

C.1. Tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; e  

C.2. Autodeclarados pretos, pardos ou indígenas; 

Demanda D – Candidatos que: 

D.1. Tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; 

D.2. Não declarados pretos, pardos ou indígenas.  

Demanda E – Candidatos que: 

 E.1. Todos os candidatos, independente da sua procedência escolar, etnia e/ou renda 

(COMPROV, 2015). 

Entretanto, optou-se por dividir os alunos em dois grandes grupos: cotistas (não importando 

sua origem) e não cotistas, buscando uma melhor visualização dos resultados para o leitor. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise dos dados coletados durante a pesquisa de campo, observou-se, 

inicialmente, o alto nível percentual de desistência dos alunos cotistas, conforme se pode observar na 

Figura 1. 

Figura 1 – Gráfico “Grau de desistência entre os cotistas” 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 
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De acordo com os dados apresentados no gráfico 1, percebe-se que a porcentagem de alunos 

que demonstraram interesse em continuar a graduação no curso de engenharia civil e desistiram antes 

da matrícula na universidade é muito alta, chegando a ultrapassar a casa dos 75 por cento. 

O elevado grau de desistência pode ser explicado através de inúmeros fatores que nãos nos 

convém entrar em detalhes aprofundados, pois este não é o objetivo principal do trabalho. Porém, 

alguns deles podem ser: escolha por outros cursos; alunos não concluintes de ensino médio e que 

fizeram o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) apenas para adquirir experiência e que, mesmo 

assim, se inscreveram no SISU (Sistema de Seleção Unificada); Alunos que por fatores pessoais não 

conseguem se manter ou cursar a graduação.  

Observa-se também, além disso, um elevado grau de desistência entre os alunos não cotistas, 

mesmo essa porcentagem sendo menor quando comparada à desistência de alunos cotistas, como vê-

se na Figura 2.  

É possível observar no gráfico acima que mais da metade dos alunos não cotistas não deram 

início à graduação, número esse considerado elevado, uma vez que alunos não cotistas não possuem 

os mesmos fatores que os cotistas para justificar sua abdicação.  

Nesse ponto vista, pode-se dizer que uns dos motivos que levam os alunos não cotistas à 

desistirem do curso são: um grande leque de oportunidades ao seu alcance; alunos não concluintes do 

ensino médio que utilizam o ENEM como experiência.  

   Em relação à média dos alunos obtidas no ENEM e a sua média no coeficiente de rendimento 

acadêmico (CRA), obtivemos os seguintes dados na pesquisa, conforme ilustra a Tabela 1. 

Figura 2 – Gráfico “Desistência entre os não cotistas” 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Tabela 1 – Análise Comparativa do desempenho de alunos cotistas e não cotistas 
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Análise Comparativa 

                                                Média do ENEM Média do CRA 

Cotista 661,45 + 34,253 7,40 + 1,153 

Não cotista 701,19 + 21,343 7,36 + 1,231 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Constatou-se que na prova do ENEM os alunos não cotistas obtiveram notas bem acima dos 

demais. Porém, no decorrer da graduação, os alunos que antes se mostraram abaixo dos demais, 

tiveram uma melhora significativa na disciplina de cálculo, como podemos ver a partir da análise do 

CRA - em que os alunos que concorreram com vagas de ações afirmativas obtiveram um coeficiente 

de rendimento maior que os demais.  

Os resultados encontrados ganham força quando comparados aos dados obtidos por Bezerra 

e Gurgel (2011), onde, analisando o desempenho acadêmico e inclusão social, encontraram que no 

vestibular de 2005, os estudantes candidatos não-cotistas obtiveram 56,02 pontos, enquanto os 

cotistas obtiveram uma média de 30,48, quase a metade do resultado dos estudantes que não se 

beneficiaram com a política de cotas, enquanto que o CRA dos alunos cotistas, ao decorrer do curso, 

se mostrou superior aos demais.  

O desvio padrão das médias do ENEM se mostrou muito acentuado, nas duas categorias, tendo 

em vista que a diferença de média entre os candidatos é muito alta e ambos os casos. Entretanto, 

observa-se que, entre os dois grupos, os dos cotistas obteve um desvio maior, ou seja, formam um 

grupo menos homogeneizado.  

A tabela a seguir traz a média do rendimento dos alunos nas disciplinas de cálculo I, II e III.  

Tabela 2 – Média e desvio padrão das disciplinas. 

Cotistas Não cotistas 

 Calculo I Cálculo II Cálculo III Calculo I Cálculo II Cálculo III 

Média 6,48 6,62 7,18 6,60 6,27 7,18 

Desvio P. 2,5507 2,7553 2,2378 2,0990 2,0861 1,9758 

Fonte: Elaboração pelos autores. 

Em primeira instância, constata-se que a média dos alunos cotistas em cálculo I foi 

ligeiramente menor à dos não cotistas. Isso se deve pelo fato de que a maioria dos alunos não cotistas 

provém de escolas partículas, as quais fornecem uma melhor base matemática para os seus alunos, o 

que faz com que eles tenham maior facilidade de absorver o conteúdo administrado na disciplina em 

questão. 

Em cálculo II, entretanto, é possível observar a inversão das médias, com os cotistas 

ultrapassando os não cotistas. Resultado esse que demonstra que as dificuldades encontradas por 

alunos oriundos de escolas públicas em cálculo I diminuem consideravelmente no decorrer do curso, 

e praticamente somem na disciplina de cálculo III, fato comprovado pelas médias exatamente iguais 

para os dois grupos.  
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Após os estudos realizados acima, é de suma importância analisar que, tanto cotistas como 

não cotistas, não conseguiram alcançar a média 7,00 estipulada pela instituição nas disciplinas de 

cálculo I e II. Apenas na disciplina de cálculo III é que podemos ver uma média pouco maior à fixada, 

demonstrando assim que todo o alunato sente dificuldades nestas matérias.   

 

5. CONCLUSÕES  

 

De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, podemos concluir que, em relação 

ao grau de desistência, os alunos que possuíam ações afirmativas mostraram um número elevado aos 

demais; No parâmetro média obtida no ENEM, os estudantes cotistas apresentaram notas bem abaixo 

da média dos alunos que concorrem a vagas livres; No coeficiente de rendimento acadêmico, os 

universitário cotistas apresentaram médias superiores aos não cotistas; Na disciplina de cálculo I, o 

primeiro grupo (cotistas) não conseguiram acompanhar a média dos alunos que não possuíam ações 

afirmativas. Entretanto, nos períodos subsequentes, estes mesmos alunos conseguem acompanhar o 

desempenho dos demais (como é o caso da média de cálculo III) e, em alguns casos, atingiram médias 

superiores aos alunos do segundo grupo – não cotistas - (cálculo II, por exemplo). 

Portanto, diante do exposto, a aplicação de cotas na UFCG para o curso de engenharia civil é 

realmente eficaz, uma vez que, apesar do elevado grau de desistência de alunos cotistas, os que 

permanecem no curso, após os períodos iniciais, apresentam alto desempenho acadêmico, mesmo 

sendo oriundos de escolas que, teoricamente, possuem maiores deficiências na formação do aluno. 

Esse resultado tende a se repetir até o final do curso, uma vez que as matérias de cálculos e suas 

ramificações apresentam alto grau de reprovações e servem como base para todo e qualquer curso de 

engenharia.  
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A FORMAÇÃO ÉTICA DOS ENGENHEIROS NO BRASIL: UMA ABORDAGEM 

NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA UFCG 

Yury Ouriques Rodrigues1; Letícia Carlos Silvério2; Karina Azevedo Gama3; Luan Florêncio dos 

Santos Félix4; Rosires Catão Curi5 

RESUMO 

Recentemente, com a crise no setor da construção civil, tem emergido uma imagem generalizada da 

falta de escrúpulos do engenheiro, e um questionamento sobre sua qualificação profissional e 

consciência social diante dos novos padrões exigidos pela sociedade. Novos padrões de ensino, 

apoiados em critérios de multifuncionalidade de competências e inserção de disciplinas da área de 

Ciências Humanas passaram a ser exigidos destes profissionais, enquanto agentes de transformação 

sociais e mercadológicos. Neste trabalho, objetiva-se avaliar a contribuição na formação ética do 

profissional, utilizando uma pesquisa exploratória e de natureza quantitativa, através da pesquisa de 

artigos, teses e livros relacionados ao tema, bem como de um estudo de caso, utilizando um 

questionário, a fim de analisar a formação ética dos alunos do curso de Engenharia Civil da UFCG. 

Os resultados mostram que, apesar de reconhecerem a importância do tema para a formação, vida 

profissional e desenvolvimento do país, e de a maioria terem contato com os temas antes e após seu 

ingresso na universidade, estes alunos acreditam que a abordagem não foi tão eficiente, concordando 

quanto à importância da inclusão, no programa do curso, de atividades relacionadas ao tema. 

Palavras-chave: Ética, Engenharia Civil, Responsabilidade Social.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

  Colenci (2000) afirma que a cada momento a sociedade vem sofrendo mudanças nos 

ambientes políticos, profissional e educacional por força do movimento hegemônico dos países 

desenvolvidos. Paralelamente a este cenário de profundas transformações, cabe à universidade 

posicionar-se diante deste processo e frente às reais necessidades dos seus clientes internos, que 

futuramente irão ser atuantes reais na profissão e responsáveis pelo desenvolvimento no país. 

  Em particular, a preocupação e as ações em direção à melhoria do ensino de engenharia vêm 

crescendo de forma significativa, o que resultou em inúmeros pesquisadores a buscarem novas 

estratégias de ensino, tanto na parte cientifica e prática do curso, mas também no âmbito moral, ético. 

  Parafraseando Albuquerque (2014), no contexto filosófico, ética e moral possuem diferentes 

significados. A ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o 

comportamento humano em sociedade, enquanto a moral são os costumes, regras, tabus e convenções 

estabelecidas por cada sociedade. No sentido prático, ética e moral possuem finalidades semelhantes. 

São ambas responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando o 

seu caráter, altruísmo e virtudes, e por ensinar a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade. 

  A postura ética do engenheiro civil começa durante a sua formação e se matura durante a sua 

carreira. Todo profissional em desenvolvimento, deve ter em sua formação uma expressa marca de 

ética para que possa exercer sua função com a devida responsabilidade e ter o seu reconhecimento. 

Com isso, algumas universidades do país, possuem matérias sobre ética, e incentivam os alunos desde 

o inicio, a desenvolverem o pensamento e atitudes para essa questão. 

  Abaixo, cita-se o que diz da ética profissional o Engineer’sCouncil for Professional 

Development (ECPD) dos Estados Unidos, ou conselho de Engenheiros para o Desenvolvimento 

Profissional. 

Princípios Fundamentais do Código de Ética dos Engenheiros. Engenheiros 

mantêm e melhoram a integridade, honra e dignidade da profissão: Usando 

seu conhecimento e habilidade para o avanço do bem-estar da humanidade; 

Sendo honesto e imparcial, e servindo fielmente o público, seus empregadores 

e clientes; Esforçando-se para aumentar a competência e prestígio da 

profissão de engenheiro; Suportando as sociedades profissionais e técnicas de 

duas disciplinas. 

 Estudos são feitos para descobrir se verdadeiramente, incentivar os alunos desde o principio 

sobre ética na profissão, de fato, o capacitam para a realização de uma boa conduta profissional, para 

que assim, possa haver melhorias e ajustes nos métodos, para que cada vez mais, a profissão se torne 

sólida moralmente, para um bom desenvolvimento social e econômico do país. 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 
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Abordar a importância da formação ética dos estudantes de engenharia para a vida 

profissional do engenheiro e analisar a formação ética dos estudantes de Engenharia Civil 

da UFCG (Universidade Federal de Campina Grande). 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 Analisar a percepção destes alunos sobre a importância da ética e responsabilidade social para 

a sua formação e vida profissional; 

 Avaliar a formação ética dos estudantes durante o curso de Engenharia Civil da UFCG. 

 

1.2 Justificativa 

Atualmente, no cenário nacional brasileiro, é abordado intensamente fatos e questionamentos 

a cerca da crise de valores que abrange diversos seguimentos da sociedade, a exemplo da construção 

civil. Tem-se emergido uma imagem generalizada que compromete a dignidade da atuação do 

engenheiro civil diante da conduta incorreta de alguns profissionais da área, seja na parte técnica ou 

administrativa. Casos de corrupção e omissão de responsabilidade revelam a importância de uma 

formação ética na graduação. Tal formação objetiva estimular a integridade, responsabilidade social 

e respeito à profissão e, consequentemente, um desenvolvimento socioeconômico responsável para o 

país. 

A universidade é uma instituição que desempenha um importante papel para o 

desenvolvimento humano, social e científico. Dessa forma, deve, durante a formação profissional, 

preparar o estudante para atuar de forma a conciliar os conhecimentos práticos com os princípios 

éticos.  

Certos cursos de engenharia civil não apresentam em sua grade curricular disciplinas que 

tratam de ética e responsabilidade social, referentes à atuação profissional, além de não serem 

estimulados nas demais áreas de conhecimento. Esses fatos são preocupantes, pois o período de 

formação é importante para que o estudante desenvolva o seu caráter profissional da mesma forma 

que adquire conhecimentos técnicos. 

O engenheiro civil é importante para o setor produtivo do país e responsável por 

transformações sociais, devendo aplicar seus conhecimentos técnicos e científicos de forma ética. 

Portanto, faz-se necessário uma ampla reflexão por parte das instituições de ensino superior, 

professores e alunos no sentido de buscar novos rumos para a universidade, especialmente as escolas 

de engenharia.  

O ensino eficaz da ética durante a formação profissional desperta a capacidade do aluno para 

agir de maneira correta nas diversas situações que ele poderá se deparar ao longo de sua vida 

profissional, possibilitando resolver alguns problemas de ordem moral, o que resulta na valorização 

da profissão e dos serviços prestados, bem como a evolução social de maneira geral. O fato de que a 

moral não possui verdades eternas e imutáveis, pois é relativizada e modifica-se ao longo da história, 

variando em intensidade e velocidade de acordo com a cultura de uma determinada sociedade, revela 

ainda mais a importância do ensino da ética. 

Dessa forma, o implemento da formação ética nos cursos de engenharia promove a 

transformação dos princípios que organizam o conhecimento, a transdiciplinaridade e a competência 

do profissional para lidar com os problemas e conflitos relacionados à conduta moral, influenciando 

a sua responsabilidade social, o desenvolvimento socioeconômico e o destino do país. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O Ensino da Engenharia Civil no Brasil 

Desde os primórdios há uma busca incessante por novas técnicas e tecnologias. Segundo 

Telles (1984), foi um consenso de que tudo que se fazia em bases empíricas e intuitivas, e regido 

pelas leis da física e matemática, precisava ser estudado e descoberto que originou a engenharia 

científica. 

 Ainda segundo o autor, a engenharia moderna nasceu dentro dos exércitos, cuja necessidade 

de realizar obras, que fossem ao mesmo tempo sólidas e econômicas, forçou o surgimento de oficiais-

engenheiros e a criação de corpos especializados de engenharia nos exércitos. E foram esses oficiais 

que atuaram no Brasil Colônia construindo não apenas fortificações mas também palácios, igrejas, 

conventos, aquedutos etc. 

Segundo Sacadura (1999), a profissão do engenheiro foi moldada pelas três grandes 

revoluções industriais. A primeira revolução industrial, originada na Inglaterra, esboçou o papel 

social e econômico da engenharia, com a vontade de reduzir, pelo uso da máquina, a força humana e 

o custo da mão de obra; A segunda revolução industrial trouxe como ferramentas básicas da profissão 

do engenheiro os fundamentos de organização e do gerenciamento da produção industrial; E a terceira 

revolução industrial que começou na segunda metade do século XX e ainda prospera, com a 

introdução de aplicações da física quântica, da informática e da eletrônica. 

Segundo Colenci (2000), foi em 1810 a fundação da Acadêmica Real Militar, que originou a 

famosa Escola Polytechnica do Rio de Janeiro, considerada como o início do ensino de engenharia 

no Brasil. E somente em 1842 que alunos civis e militares ficaram em pé de igualdade, pronunciando 

o curso de engenharia civil que seria criado em 1858 e possibilitaria que alunos não militares 

pudessem frequentar as mesmas aulas. 

Ainda segundo o autor, existiam quinze instituições de ensino de engenharia em 1997 no 

Brasil, que foram se expandindo gradualmente, ampliando a demanda, o número de escolas, 

professores, alunos e pessoas ligadas ao ensino até chegar, atualmente, a mais de trezentas escolas de 

engenharia em todo o país. 

Antigamente o engenheiro recém-formado ingressava no mercado de trabalho sem maiores 

problemas tanto quanto à disponibilidade de emprego, quanto a sua qualificação para tal. Além disso, 

não havia a necessidade de se pensar na questão da qualidade de ensino. 

Situação essa que foi se modificando ao logo dos últimos anos devido a escassez de emprego 

no mercado de trabalho, excesso de conhecimento acumulado pela humanidade, modelos 

educacionais que não conseguem fazer com que os novos conhecimentos sejam absorvidos, a 

interdisciplinaridade que se faz fundamental nas resoluções dos problemas e que não é levada em 

consideração pelos engenheiros atuais, entre outros. 
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Em muitos casos, a universidade não acompanha as mudanças do mercado de trabalho, onde 

se verifica um alto nível de dependência tecnológica. Os professores geralmente seguem o modelo 

tradicional da educação existente: anotações a giz no quadro e os alunos anotam e estudam para as 

provas, não se preocupando em procurar novas soluções para os problemas existentes, ou mesmo 

identificar novos problemas, formando mão de obra e não um profissional multifuncional capaz de 

pensar e agir com flexibilidade e iniciativa. (COLENCI, 2000) 

Numa tentativa de fazer com que esses alunos criem habilidades que deveriam ser 

desenvolvidas pelas universidades, as grandes organizações desenvolvem programas de treinamento 

que se estendem por até dois anos, mantendo os novos profissionais na desconfortável situação de 

trainées, surtindo efeito apenas do ponto de vista da aquisição de técnicas e não da formação. 

(COLENCI, 2000. Essa abordagem, segundo Querino, R. A.; Borges, M. L. (2002), não satisfaz a 

atual demanda da formação do engenheiro, que exige a mobilização de diferentes áreas do 

conhecimento, uma vez que se espera um profissional capaz de propor soluções que sejam não apenas 

corretas, mas também com ambição para considerar os problemas em sua totalidade, em sua inserção 

numa cadeia de causas e efeitos de múltiplas dimensões. 

O momento atual reivindica a consideração do aluno como sujeito ativo no processo de 

produção do conhecimento e a ampliação do espaço da aprendizagem com a promoção de 

experiências que extrapolem o ambiente da sala de aula. (QUERINO, R. A., BORGES, M. L. 2002) 

Quanto a prática pedagógica centrada no aluno e ancorada na transdisciplinariedade, ela 

colabora para o desenvolvimento intelectual, mas sobretudo para a valorização do ser humano. 

(QUERINO, R. A., BORGES, M. L. 2002) 

Segundo Morin (2000), a educação para a autoformação não exige apenas um currículo 

mínimo, a flexibilização das atividades ou a diversidade de instrumentos de avaliação. Exige um 

comportamento interrogativo e reflexivo frente ao outro e frente à realidade social, econômica, 

política e cultural. 

 

2.2 A Responsabilidade Social do Engenheiro Civil 

O engenheiro é o profissional que procura aplicar conhecimentos empíricos, técnicos e 

científicos à criação e à modificação de mecanismos, estruturas, produtos e processos que se utilizam 

para converter recursos naturais e não naturais de acordo com as necessidades do ser humano, da 

sociedade e do meio que a cerca. Sendo assim, trata-se de um profissional apto para trabalhar com 

transformações mediante a uma gama de atividades desenvolvidas que envolvem a sociedade, o meio 

ambiente e o bem comum de um modo geral. Diante disto, o engenheiro deve apresentar um perfil 

oriundo de uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, e ser capacitado a absorver e 

desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e 

resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, sociais, ambientais e culturais, com 

visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade. 

De acordo com a legislação brasileira (Resolução11/2002, da Câmara de Educação Superior) 

a formação do engenheiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o 

exercício das seguintes competências e habilidades gerais:  
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 Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais em engenharia; 

projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;  

 Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;  

 Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia;  

 Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 

 Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;  

 Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;  

 Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;  

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;  

 Atuar em equipes multidisciplinares;  

 Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissional; 

 Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 

 Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 

 Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

O engenheiro civil exerce atividades que envolvem a concepção, o projeto, construção e 

manutenção de infraestruturas necessárias ao bem estar e ao desenvolvimento da sociedade, além da 

preservação do meio ambiente. Sua atuação envolve a criação de edifícios, pontes, túneis, usinas 

geradoras de energia, indústrias e inúmeros outros tipos de estrutura. Portanto, trata-se de um 

profissional fundamental para o desenvolvimento econômico e social de um país, uma vez que a 

construção civil esta ligada a vários outros setores da cadeia produtiva e emprega um grande número 

pessoas no desenvolvimento e execução dos projetos elaborados. 

Neste aspecto, segundo Cremasco (2009), é fundamental desenvolver competências científica 

e tecnológica com gestão ética, procurando harmonizá-las em função de suas habilidades técnica, 

humana e conceitual. Habilidade técnica está associada à compreensão e proficiência em determinado 

tipo de atividade, principalmente naquela em que estejam envolvidos métodos, processos e 

procedimentos. O autor exemplifica que a formação do engenheiro, a qual – em sua grande maioria 

– é voltada, ainda, para cálculos, simulações e projetos, caracterizando-o com um indivíduo, acima 

de tudo, objetivo. 

Ao tomar consciência da necessidade de conciliar sua habilidade técnica (a de executar sua 

atividade específica) com a habilidade humana (a de desenvolver o relacionamento humano proativo), 

esse profissional desenvolverá a habilidade conceitual, que está diretamente associada à coordenação 

e integração de todas as atitudes e interesses da organização a qual pertence ou presta serviço. 

(CREMASCO, 2009) 

Diante disto, o engenheiro civil necessita estar capacitado eticamente e ciente de sua 

responsabilidade social com a finalidade de praticar suas atividades contribuindo para a sociedade e 

para o desenvolvimento do país. A responsabilidade do profissional está ligada a capacitação que este 

recebe durante sua formação e ao longo de sua vida profissional.  

Para que projetos de responsabilidade social sejam cada vez implantados é necessário 

capacitar profissionais para planejar e por em prática. Profissionais que lidam diretamente 

com grandes projetos e com pessoas em todos os sentidos são os engenheiros, por isso a 

necessidade de conscientizá-los de que a responsabilidade de um planeta mais sustentável 

depende dele, para que projetos continuem a acontecer e que se criem novos. Portanto o 

engenheiro precisa ser um profissional coerente, precisa ter técnica, criatividade, ter uma 
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atuação crítica, precisa sempre ter ética para avaliar bem os danos que uma obra possa vir a 

causar ao meio ambiente e se for necessário causar como recompensar para amenizar esse 

mal causado por um beneficio necessário. (SILVA FILHO, SANTANA, SILVA, 2001) 

 

O Código de Ética do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) desenvolve 

uma série de assuntos e critérios relacionados à profissão do engenheiro das quais pode-se destacar: 

Quanto aos deveres profissionais, o código de ética dos engenheiros aborda questões 

direcionadas aos seres humanos, seus valores, questões relativas à própria profissão (relação 

com os clientes, empregados e colaboradores, demais profissionais) e acerca do meio 

ambiente. Menciona que os engenheiros devem: empregar seus conhecimentos para o bem 

de todos os seres humanos; conciliar os interesses particulares aos da coletividade; cooperar 

com o cuidado aos bens públicos; propalar os saberes científicos, tecnológicos e artísticos 

indispensáveis à profissão; identificar-se como profissional e aplicar-se com dedicação a sua 

atuação profissional; manter e ampliar a cultura da profissão; resguardar o apropriado 

conceito e a consideração social da profissão; exercer sua profissão ou função nos contornos 

de suas atribuições e de sua competência particular de realização; esforçar-se perante as 

organizações e associações profissionais no sentido da solidificação da cidadania e do vínculo 

jurídico da profissão, bem como da repressão às infrações éticas; despender tratamento 

equitativo e imparcial a terceiros, dentre muitos outros deveres. (MENETRISA, BARBOSA, 

MOTA, 2015) 

A responsabilidade social tem sido cada vez mais exigida pela sociedade em geral devido à 

consciência dos direitos bem como dos deveres que cada cidadão possui, inclusive em sua profissão. 

Dessa forma, exigir das grandes e médias empresas atitudes sustentáveis e socialmente responsáveis 

é tão necessário quanto exigir das instituições de ensino o compromisso com a sociedade, pois só 

dessa maneira os engenheiros e estudantes de engenharia poderão ter a consciência do quanto eles 

são importantes para a sociedade e de que se eles falharem não apenas eles pagaram por esse erro, 

mas possivelmente também a sociedade e/ou o meio ambiente. (SILVA FILHO, SANTANA, SILVA, 

2001) 

 

2.3. A Formação Ética dos Engenheiros no Brasil 

Tradicionalmente os cursos de engenharia brasileiros são marcados pela grande abordagem 

das disciplinas de ciências exatas básicas inicialmente e posteriormente disciplinas focadas na parte 

técnica, científica e profissional. O emprego das disciplinas iniciais promove a aquisição de 

conhecimentos e habilidades fundamentais para a aplicação ao longo do curso, assim como na vida 

profissional. 

Segundo Maines (2001), a formação de engenheiros tem-se caracterizado pela ênfase quase 

que exclusiva em aspectos técnicos com uma sólida formação em ciências básicas (física e 

matemática principalmente), acrescida de formação em disciplinas profissionalizantes específicas 

para cada modalidade de engenharia (civil, mecânica, elétrica, entre outras). 

O currículo da maioria dos cursos de engenharia civil do Brasil é repleto de disciplinas que 

abordam conhecimentos científicos, técnicos e gerenciais que condicionam o aluno a desenvolver 

soluções para situações práticas enquanto engenheiro. No entanto, a formação ética dos profissionais 
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é comprometida por não haver uma abordagem concisa ao longo do curso devido à falta propostas de 

ensino sobre este tema por parte das universidades. 

Salienta-se que muitos alunos ingressam no curso de engenharia sem terem tido contato, em 

algum momento de sua vida estudantil, com situações de ensino de ética, promovido por escolas ou 

colégios. Este fato é comprometedor para o desenvolvimento do país, uma vez que os estudantes são 

os futuros profissionais que irão o conduzir. 

A formação ética adequada nos cursos de engenharia é importante para desenvolver 

habilidades que o aluno necessite em sua profissão relacionadas às condutas que devem ser seguidas, 

sua responsabilidade social e ambiental, respeito à profissão, entre outras. Além disso, a abordagem 

da ética contribui para a formação do aluno ao longo do próprio curso, uma vez que podem ser 

abordados assuntos referentes à conduta e responsabilidade do estudante de engenharia diante de 

certas situações como a corrupção realizadas em provas, trabalhos e projetos, por exemplo. 

A relação entre as inovações tecnológicas e o perfil de engenheiro demandado por nossa 

sociedade. Esta relação é tão marcante que se encontra presente até mesmo na própria definição do 

profissional em engenharia: 

O curso de engenharia tem como perfil do formando egresso/profissional o engenheiro, com 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver 

novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução 

de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e 

culturais, com visão ética e humanística, em atendimento as demandas da sociedade. 

(BRASIL, Resolução 11/2002, p. 1, que regulamentou as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de engenharia). 

De acordo com Silva et al. (2013), quando uma pessoa termina seu curso de graduação, a 

sociedade espera dela uma postura ética e condizente com os valores que a representa. Um dos valores 

crescentes, na atualidade, é uma visão social mais ampla e séria. Espera-se isto principalmente 

daqueles que ocupam cargos de liderança, como engenheiros, por exemplo, pois a sociedade está 

cobrando das empresas e de seus dirigentes uma postura socialmente responsável. Isto tem se refletido 

em algumas universidades brasileiras que passaram a adotar ensino de ética nos currículos dos cursos 

de engenharia, mudando a concepção de ensino tradicional. 

Segundo Maines (2001), a real tendência de mudanças no ensino de engenharia observa-se no 

embalo destas mudanças, muitas discussões e até mesmo princípio de ações neste sentido. O fato é 

de que esta tendência existe, é forte e deve se impor, estabelecendo novos procedimentos pedagógicos 

para o ensino de engenharia. 

Tenta-se vislumbrar uma alternativa para o ensino de engenharia em que a solução passaria 

por uma mudança de procedimentos, diferente de uma mudança de disciplinas. Desta forma, refere-

se a um momento não de simples transferência de conhecimentos Professor-Aluno, mas sim de uma 

reconstrução de conhecimentos pelo próprio aluno, sendo o professor, nesta nova visão, o mediador 

entre o objeto a ser estudado e a construção de seu entendimento pelo aluno. (MAINES, 2001) 

 

2.4. Pesquisa realizada sobre o ensino da Responsabilidade Social 
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Silva et al. (2013) realizou uma pesquisa de natureza exploratória com o objetivo de avaliar 

preliminarmente de que forma os conceitos de responsabilidade social estavam sendo trabalhados nos 

cursos de graduação e desenvolver insights com a finalidade de aprofundar a pesquisa em trabalhos 

posteriores. Para tal adotou-se como estratégia a pesquisa quantitativa, com aplicação de 

questionários (no meio físico e on-line) sem a identificação dos respondentes. O universo era 

composto de 1300 alunos da USP (Universidade de São Paulo), os quais pertenciam aos cursos de 

bioquímica (8%), engenharia industrial química (12%), engenharia química (21%), engenharia de 

materiais (12%). Os alunos eram de períodos diferentes do curso.  

Nesta pesquisa 60% dos alunos responderam que a importância do tema Responsabilidade 

Social ser abordado em aulas de graduação é relevante ou muito relevante. Entretanto, quando 

indagados se o tema já foi, de alguma maneira, abordado em sala de aula, 56% responderam que não. 

Mesmo entre os que responderam que sim, 72% dos alunos acharam que a abordagem em sala não 

foi eficiente e não proporcionou aos formandos conhecimentos que os tornassem aptos a compreender 

e utilizar Responsabilidade Social. Além disso, 84% dos entrevistados acharam que seria importante 

inserir nos cursos de graduação atividades voltadas para este assunto. 

 

2.5.Experiência de Ensino da disciplina Humanidades e Cidadania 

Durante quatro semestres entre os anos de 2009 e 2010 foi realizada uma experiência de ensino 

da disciplina Humanidades e Cidadania para estudantes de engenharia do campus do Gama da 

Universidade de Brasília, UnB. Os resultados compreenderam 73 projetos de tecnologias de 

engenharia para a sociedade, na sua grande maioria projetos multidisciplinares envolvendo as quatro 

áreas de engenharia do campus: energia, eletrônica, software e automotiva. Os projetos foram 

apresentados pelos 520 estudantes.  

Segundo Oliveira et al. (2011), a disciplina tem um eixo metodológico baseado em PBL – 

Aprendizado baseado em projetos – para a construção da prática de sala de aula. O desafio de ensinar 

introdução a sociologia em cursos de engenharia, de modo que haja interação do conteúdo das 

ciências sociais com os conteúdos de engenharia, foi compensado pela criação desta disciplina de 

tecnologia e sociedade baseada em projetos. O trabalho parte da pesquisa dos estudantes sobre 

problemas locais ou regionais que podem ser minimizados ou solucionados por meio dos projetos de 

engenharia. Os grupos de estudantes foram formados e um plano de projeto é especificado dentro do 

padrão da metodologia científica. O autor afirma que a PBL demonstrou ser uma ferramenta de 

sucesso para a abordagem didática dessa disciplina, em contraste com a tradicional falta de interesse 

de estudantes de engenharia perante os conteúdos de sociologia. 

A variedade de temas propostos pelos alunos revela um real conhecimento e sensibilidade dos 

mesmos com relação às necessidades específicas de seu campus universitário e da comunidade do 

Gama, na qual o campus está inserido. Um projeto de pesquisa em que os próprios alunos e suas 

comunidades são o alvo de solução de problemas demonstra ser um elemento motivador de grande 

importância, dado o grau de comprometimento e envolvimento com a comunidade que eles 

apresentam. (OLIVEIRA et al., 2011) 
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3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa é considerada exploratória e de natureza quantitativa, pois tem como finalidade 

aprofundar o conhecimento acerca de como se tem inserido e trabalhado a ética nos cursos de 

engenharia do Brasil e avaliar os benefícios que esta prática acarreta para os estudantes ao longo do 

curso e da vida profissional, assim como a evolução do país. Além disso, realizou-se um estudo de 

caso sobre a formação ética dos alunos do curso de Engenharia Civil da UFCG, o que caracteriza uma 

pesquisa quantitativa.  

Dessa forma, a pesquisa de artigos, teses e livros que abordem o assunto da formação ética 

dos engenheiros no Brasil foi a metodologia empregada para o aprofundamento do conhecimento e 

exploração do tema tratado. Portanto, é necessário avaliar as vertentes relacionadas à 

responsabilidade social do engenheiro, como está sendo empregada a formação ética do engenheiro 

e quais benefícios da aplicação da formação ética deste profissional. 

Com as referências abordadas e adotadas para delinear a pesquisa, assim como a metodologia 

de ensino da ética no curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande – 

UFCG, pode-se comparar e analisar os métodos de abordagem da ética durante o curso. 

Diante disto, foi realizado um estudo de caso, utilizando como ferramenta de coleta de dados 

um questionário que foi elaborado com o objetivo de analisar o nível de conhecimento ético que os 

alunos tiveram contato ao longo da vida estudantil, principalmente ao longo do curso de Engenharia 

Civil. Com este questionário avaliou-se o quanto eles obtiveram conhecimentos relacionados à ética 

e responsabilidade social antes de ingressar na universidade e durante o curso, assim como verificar 

a percepção deles acerca da importância do tratamento do tema para a vida estudantil e profissional. 

O questionário (sem identificação do respondente) foi aplicado aos alunos do curso de 

Engenharia Civil da UFCG. Anualmente ingressam 120 alunos, sendo 60 em cada semestre do ano. 

Para tal, a amostra foi constituída de 75 alunos que estão cursando a partir do 5º período do curso, 

pois estes já estão mais consolidados e obtiveram mais contato com as disciplinas profissionais da 

área de engenharia. Foram empregadas questões adotando a escala Likert, variando a percepção dos 

alunos numa escala de 1 a 5. Foi atribuída nota 1 quando o entrevistado considerava o tema irrelevante 

e 5 quando considerava muito relevante. Além disso, aplicou-se questões dicotômicas. Os 

questionários foram aplicados no meio on-line, utilizando como ferramenta os formulários do Google 

Docs e divulgados em redes sociais. Para o tratamento dos dados, utilizou-se a planilha eletrônica do 

próprio Google Docs. 

A partir dos dados obtidos na pesquisa de campo por meio dos questionários que foram 

aplicados, foi possível analisar o perfil dos alunos, avaliar o conhecimento de ética e responsabilidade 

social enquanto estudantes e futuros profissionais, detectar em que situação do curso tiveram contato 

com este tema, qual a contribuição que eles acham que a formação ética lhes trará e qual a opinião 

deles a respeito da introdução de novos meios de ensino da ética no curso de engenharia civil. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante da pesquisa bibliográfica realizada com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre 

a concepção, por parte da literatura empregada, da formação ética dos engenheiros brasileiros, foi 

possível constatar que diversos cursos de engenharia não possuem uma abordagem sistemática da 

ética durante o curso, assim como não possuem em seu currículo disciplinas voltadas a essa área.  

A pesquisa desenvolvida por Silva et al.(2013) revelou que a maioria dos alunos dos cursos 

de ciências exatas do local estudado, dos quais a maioria era de engenharia, sabia da necessidade da 

abordagem da Responsabilidade Social durante o curso, mas que não tiveram um contato consolidado 

com esse tema no curso. 

Muitos cursos ainda mantém o método tradicional de ensino, abordando muito as situações 

técnicas, diferentemente das questões sociais e éticas que envolvem o curso e a profissão. No entanto, 

diante do cenário atual do Brasil e da evolução da própria engenharia, tem-se despertado a 

importância que a abordagem das ciências sociais e da ética promovem para formação dos 

engenheiros e evolução do país. Esse fato está ligado às posições que os engenheiros assumem na 

sociedade, relacionadas às tomadas de decisões e trabalhos que envolvem a sociedade em geral, 

principalmente a Engenharia Civil. 

A experiência de ensino desenvolvida para os estudantes de engenharia do campus do Gama 

da Universidade de Brasília, UnB, a qual estava relacionada ao ensino da disciplina Humanidades e 

Cidadania, revelou que a metodologia adotada demonstrou ser uma ferramenta de sucesso. Os temas 

propostos nos projetos desenvolvidos pelos alunos demonstraram real conhecimento e sensibilidade 

destes com relação às necessidades sociais da situação problema. 

O questionário elaborado é composto de três partes. A parte I refere-se às informações gerais, 

a parte II refere-se ao conhecimento do aluno acerca dos temas Ética e Responsabilidade Social e a 

parte III refere-se como os temas foram abordados durante a vida estudantil do aluno. 

Os resultados dos questionários aplicados aos alunos do curso de Engenharia Civil da UFCG 

revelaram que dos 75 que responderam o questionário, 61,3% eram do sexo masculino e 38,7% do 

sexo feminino. Os alunos tinham idade entre 19 e 56 anos, sendo a maioria entre 21 e 24 anos. A 

maioria está no oitavo e nono período do curso. Além disso, 25,3% dos entrevistados já tinham 

cursado outro curso superior antes de ingressar em Engenharia Civil. 

Verificou-se que 58,7% dos entrevistados consideram muito importante para a sua formação 

a abordagem dos temas Ética e Responsabilidade Social no curso. Além disso, a mesma percentagem 

de alunos considera muito relevante que o sucesso profissional de um engenheiro civil está 

relacionado à sua Ética e Responsabilidade Social. As Figuras 1 e 2 apresentam estes resultados. 
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Figura 1 – Gráfico referente às respostas da 1ª Questão da Parte II 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 
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Figura 2 – Gráfico referente às respostas da 2ª Questão da Parte II. 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

De acordo com os resultados observou-se que 45,3% dos alunos atribuíram muita relevância 

à consideração de que estariam mais capacitados para a vida profissional, assim como o mercado de 

trabalho, com uma base consolidada de Ética Profissional e Responsabilidade Social. Apenas 6,7% 

consideraram que atualmente existe Ética e Responsabilidade Social de maneira relevante nas práticas 

adotadas pelas empresas brasileiras do setor da Construção Civil. As Figuras 3 e 4 ilustram estes 

resultados. 

Figura 3 – Gráfico referente às respostas da 4ª Questão da Parte II. 
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Fonte: Elaboração dos autores. 

Figura 4 – Gráfico referente às respostas da 6ª Questão da Parte II. 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

Observou-se que 57,3% dos alunos consideram muito importante para a vida profissional a 

conduta ética e responsável dos estudantes de Engenharia Civil durante o curso, não adotando 

condutas como “colar” em avaliações e copiar trabalhos feitos, por exemplo. Obre a consideração, 

enquanto engenheiro civil, no dever de agir na sociedade com Ética, de modo a contribuir com a 

evolução do país, 79,7% dos alunos atribuíram muita relevância. As Figuras 5 e 6 mostram estes 

resultados. 
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Figura 5 – Gráfico referente às respostas da 7ª Questão da Parte II. 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

Figura 6 – Gráfico referente às respostas da 8ª Questão da Parte II. 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

Portanto, observa-se que a maioria dos alunos possui conhecimento sobre Ética e 

Responsabilidade Social, assim como a sua importância para a formação, vida profissional e 

desenvolvimento do país. Além disso, os resultados mostram que a maioria dos alunos estão ciente 

do seu papel social e da situação atual do país no que se refere às práticas adotadas pelas empresas 

brasileiras no setor da Construção Civil. 
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Em relação à vida estudantil dos alunos, 81,3% tiveram contato com os temas Ética e 

Responsabilidade Social antes de ingressar na universidade. Dentre estes, 32,3% consideraram que o 

contato foi ineficiente não proporcionou conhecimentos que os tornam aptos a compreender e aplicar 

a Ética e Responsabilidade Social.  

Revelou-se que 97,3% dos alunos consideram importante a abordagem, no ensino 

fundamental e médio, dos temas à Ética e Responsabilidade Social, de modo a formar cidadãos mais 

honestos e capacitados para promover o desenvolvimento social do país. 

Os resultados mostraram que 76% dos estudantes responderam que os temas Ética e 

Responsabilidade Social são (ou foram), de alguma maneira, abordados durante o curso de 

Engenharia Civil da UFCG. Entretanto, 60,3% destes alunos consideraram que essa abordagem foi 

ineficiente e não proporcionou aos alunos formados conhecimentos que os tornam aptos a 

compreender e aplicar a Ética e Responsabilidade Social. As Figuras 7 e 8 apresentam estes 

resultados. 

Verificou-se que 89,3% dos alunos consideram importante a inclusão, no programa do curso 

de graduação, de atividades relacionadas à Ética e Responsabilidade Social, de modo adequado e 

aproximando o aluno da realidade profissional. Além disso, apenas 14,7% responderam que 

conhecem ou tiveram algum contato com o Código de Ética Profissional do CONFEA (Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia). As Figuras 9 e 10 ilustram este resultado. 

 

Figura 7 – Gráfico referente às respostas da 4ª Questão da Parte III. 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 
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Figura 8 – Gráfico referente às respostas da 5ª Questão da Parte III. 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

Dessa forma, observa-se que a maioria dos alunos teve contato com os temas antes de 

ingressarem na universidade, no entanto a abordagem não foi tão eficiente. Além disso, a abordagem 

do tema durante o curso foi considerada ineficiente pela maioria dos alunos. Este fato pode estar 

associado a ausência de disciplinas que tratem especificamente destes temas, uma vez que o contato 

com o tema foi efetuado durante as aulas de outras disciplinas. Diante disto, é possível compreender 

que quase 90% dos alunos consideram importante a inclusão, no programa do curso, de atividades 

relacionadas ao tema. Outro dado importante é que a maioria dos entrevistados não conhece o Código 

de Ética Profissional do CONFEA. 

Figura 9 – Gráfico referente às respostas da 6ª Questão da Parte III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 
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Figura 10 – Gráfico referente às respostas da 7ª Questão da Parte III. 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A formação dos engenheiros no Brasil é constituída por disciplinas das ciências exatas e 

específicas de caráter técnico que promovem o desenvolvimento, ao longo do curso, de habilidades 

necessárias para a atuação profissional, como a solução de problemas técnicos, a gestão e 

desenvolvimento de projetos de engenharia, elaboração de pesquisas, entre outras. 

A construção civil é um setor que promove o desenvolvimento do país e que está diretamente 

ligado aos demais setores produtivos, gerando um impacto econômico, social e ambiental relevante 

para o país. Portanto, é necessário que os engenheiros civis possuam uma formação que proporcione 

um conhecimento consolidado a respeito da ética e da responsabilidade social destes profissionais a 

fim de promover de maneira correta o desenvolvimento humano e econômico do país. 

A experiência de ensino da disciplina Humanidades e Cidadania para estudantes de engenharia 

do campus do Gama da Universidade de Brasília, UnB, exemplifica os benefícios que a abordagens 

da ética nos cursos de engenharia, contribuindo para o avanço social. 

O estudo desenvolvido por meio do questionário aplicado aos alunos do curso de Engenharia 

Civil da UFCG revelaram que a maioria destes possuem conhecimento sobre Ética e 

Responsabilidade Social, bem como a importância da abordagem desses temas durante o ensino 

fundamental, médio e voltado para a profissão durante a graduação. A maioria dos alunos 

entrevistados considerou que esses temas foram abordados durante o curso, no entanto, esta 

abordagem foi considerada ineficiente por mais de 60% dos alunos. 
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Diante disto, quase 90% dos alunos entrevistados consideraram importante a inclusão, no 

programa do curso, de atividades relacionadas ao tema. Além disso, mais de 85% dos estudantes não 

conhecem o Código de Ética Profissional do CONFEA. 

Dessa forma, é notório que a inserção dos temas relacionados à ética e responsabilidade social 

durante a graduação dos alunos de engenharia promove um desenvolvimento de habilidades sociais 

relacionadas à profissão. Com a abordagem destes temas de maneira adequada, pode-se formar 

engenheiros mais capacitados para lidar com as situações sociais do dia a dia do profissional e, 

consequentemente, uma evolução da engenharia civil no país voltada a preocupação do bem comum 

e desenvolvimento correto do país. 
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8. ANEXO 

 QUESTIONÁRIO APLICADO 

I) INFORMAÇÕES GERAIS  

 

1. Sexo: 

(   ) Masculino   (   ) Feminino 

2. Idade: 

_____________________ 

3. Período do Curso: 

_____________________ 

4. Já cursou algum curso superior antes? 

(   ) Sim     (   ) Não 

5. Se sim, qual (ou quais) curso (cursos)? 

____________________________________________________________________ 

II) Em relação à você, aluno do curso de Engenharia Civil da UFCG, e ao tema Ética e 

Responsabilidade Social, responda as seguintes perguntas abaixo utilizando uma escala de 1 

a 5, sendo 1 irrelevante e 5 muito relevante: 

 

1. Você considera importante para a sua formação a abordagem dos temas Ética e Responsabilidade 

Social no seu curso? 

(   ) 1      (   ) 2       (   ) 3      (   ) 4      (   ) 5 

 

2. Você considera que o sucesso profissional de um engenheiro civil está relacionado à sua Ética e 

Responsabilidade Social? 

(   ) 1      (   ) 2       (   ) 3       (   ) 4      (   ) 5 

3. A Ética e a Responsabilidade Social proporcionam desenvolvimento para Engenharia Civil no 

Brasil, assim como a categoria destes profissionais? 

(   ) 1      (   ) 2       (   ) 3       (   ) 4      (   ) 5 

4. Os alunos estariam mais capacitados para a vida profissional, assim como o mercado de trabalho, 

com uma base consolidada de Ética Profissional e Responsabilidade Social? 

(   ) 1      (   ) 2     (   ) 3       (   ) 4       (   ) 5 

5. A Ética e Responsabilidade Social proporcionam vantagens relacionadas ao desenvolvimento e 

competição das empresas? 

(   ) 1      (   ) 2     (   ) 3      (   ) 4       (   ) 5 
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6. Atualmente, existe Ética e Responsabilidade Social nas práticas adotadas pelas empresas 

brasileiras do setor da Construção Civil? 

(   ) 1      (   ) 2      (   ) 3       (   ) 4       (   ) 5 

7. Você considera importante para a vida profissional a conduta ética e responsável dos estudantes 

de Engenharia Civil durante o curso, nãoadotando condutas como “colar” em avaliações e copiar 

trabalhos feitos, por exemplo? 

(   ) 1      (   ) 2      (   ) 3        (   ) 4      (   ) 5 

8. Você se considera, enquanto engenheiro civil, no dever de agir na sociedade com Ética, de modo 

a contribuir com a evolução do país? 

(   ) 1      (   ) 2      (   ) 3        (   ) 4      (   ) 5 

 

III)  EM relação à sua vida estudantil, responda as perguntas abaixo, assinalando SIM ou 

NÃO: 

 

1. Ao longo de sua vida estudantil antes de ingressar na universidade, você teve contato com os temas 

Ética e Responsabilidade Social? 

(   ) Sim  (   ) Não 

2. Em caso afirmativo, você considera que esse contato foi eficiente e te proporcionou 

3.  conhecimentos que te torna apto a compreender e aplicar a Ética e Responsabilidade Social? 

(   ) Sim  (   ) Não 

4. Você considera importante a abordagem, no ensino fundamental e médio, dos temas à Ética e 

Responsabilidade Social, de modo a formar cidadãos mais honestos e capacitados para promover 

o desenvolvimento social do país? 

(   ) Sim  (   ) Não 

5. Os temas Ética e Responsabilidade Social são (ou foram), de alguma maneira, abordados durante 

o curso de graduação? 

(   ) Sim  (   ) Não 

6. Em caso afirmativo, você considera que essa abordagem é (ou foi) eficiente e proporciona aos 

alunos formados conhecimentos que os tornam aptos a compreender e aplicar a Ética e 

Responsabilidade Social? 

(   ) Sim  (   ) Não 

7. Você considera importante a inclusão, no programa do curso de graduação, de atividades 

relacionadas à Ética e Responsabilidade Social, de modo adequado e aproximando o aluno da 

realidade profissional? 

(   ) Sim  (   ) Não 
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A IMPORTÂNCIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO FERRAMENTA DE 

INCLUSÃO SOCIAL 

Eduardo Pereira Barbosa1; Ray Teixeira dos Santos2; Luan Florêncio dos Santos Félix3; 

Rosires Catão Curi4 

RESUMO 

Os projetos de Extensão Universitária podem ser definidos como uma série de atividades de cunho 

social que visam promover o bem estar e o aprendizado de um determinado público. Eles apresentam 

ampla influência na manutenção da qualidade de vida de uma dada população, disponibilizando 

cursos e outras formas de interação para uma comunidade, muitas vezes socialmente marginalizada. 

Para tanto, é necessário que essas iniciativas sejam amplamente divulgadas, evidenciando sua 

relevância e expandido a quantidade de beneficiados dentro e fora da universidade. Com isso, 

idealizou-se esta pesquisa, visando descrever algumas atividades já existentes e sua importância, seu 

funcionamento e a percepção da sociedade em relação a estas iniciativas. Para isso foram analisados 

dois projetos de extensão atualmente em exercício na UFCG, com a caracterização do público 

atendido, averiguação da satisfação dos usuários e comentários sobre a relevância de cada Projeto.  

Palavras-chave: Extensão universitária, cidadania, inclusão social, qualidade de vida 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É notório que as universidades públicas federais constituem um papel fundamental na 

construção de uma sociedade digna e com melhores perspectivas para o futuro. Uma vez que as 

mesmas foram criadas com o intuito de atender as necessidades do país e da sua população. Conforme 

afirma o professor Névio de Campos do jornal Gazeta do Povo: “Em sentido rigoroso, as funções da 

universidade são plurais, mas é possível afirmar que a sua principal atribuição é pensar a si mesma, 

isto é, refletir sobre sua própria função social.” (CAMPOS, 2012).  

Também é necessário enfatizar que o aprendizado gerado dentro das instituições de ensino 

deve de alguma forma ser utilizado para transformar a realidade social do seu entorno, intervindo em 

suas deficiências e promovendo a cidadania e a democratização do conhecimento. Com isso, surgiram 

os projetos de Extensão Universitária, que visam justamente expandir o aprendizado teórico adquirido 

em sala de aula para fora do muros das universidades.  

Iniciativas como o Pré-Vestibular Universitário e os Cursos de Extensão em Línguas 

Estrangeiras, são gratuitos e exercem ampla influência na comunidade em geral, levando interação, 

conhecimento e até profissionalização para o meio em que a universidade está inserida. Além disso, 

como podem ser ministrados pelos próprios graduandos da universidade, os cursos de extensão são 

de suma importância na aplicação prática de conhecimentos adquiridos na sala de aula e ainda 

fornecem uma bolsa com ajuda financeira para alguns dos docentes participantes.  

Contudo, é indispensável que esses projetos sejam devidamente divulgados para que a 

comunidade externa em geral e os próprios integrantes da instituição tenham conhecimento e acesso 

aos cursos ou atividades disponibilizadas. Podendo assim, usufruir de diversos benefícios sociais e 

até econômicos que passam a estar ao alcance de todo indivíduo componente de um determinado 

âmbito da sociedade.  

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral                                  

- Descrever a estrutura e ação de alguns projetos de Extensão Universitária da UFCG e sua 

importância para meio em que estão inseridos.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

- Delinear alguns projetos de extensão já existentes; 

- Caracterizar o público alvo de determinadas iniciativas; 

- Avaliar o nível de satisfação dos usuários dos projetos;  

 

1.2 Justificativa 

As informações que foram relacionadas na presente pesquisa apresentam extrema importância 

na geração de novos conhecimentos a respeito do tema. Disponibilizando referências que certamente 
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servirão de subsídio para os próprios integrantes das Extensões Universitárias já existentes e, 

especialmente, para comunidade externa, ficando esta, apta a se tornar parte ativa nas iniciativas 

sociais que mais se adequarem as especificidades da sua classe. Com isso, pretende-se assegurar uma 

democratização do conhecimento acadêmico, viabilizando o acesso de famílias e comunidades 

carentes à educação e profissionalização, algo que é essencial na construção de uma sociedade digna 

e mais justa para todos.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Há autores que consideram as escolas gregas com aulas abertas ao público como sendo os 

primeiros indícios da extensão. Apesar de manter uma perspectiva dialética, as escolas gregas 

apresentavam suas aulas abertas a poucos, e ainda em torno de um conhecimento pouco transformador 

da realidade. Ao contrário de Rocha (2001), que aponta como início dos movimentos de extensão 

aqueles ocorridos nas universidades europeias medievais, em especial na Universidade de Bolonha, 

uma vez que, historicamente, a legalização e disseminação dos processos de extensão deu-se com 

mais afinco na mesma, levando para o restante da Europa a aplicação de tais preceitos. Dessa forma, 

percebe-se claramente que a preocupação com a extensão não é algo inédito, tampouco restrito à 

classe social alguma, enfatizando que a sociedade como um todo é a maior beneficiada nesse 

processo. 

Para evitar disparidades na interpretação do termo, a extensão universitária não se restringe 

apenas aos “cursos de extensão universitária”, que, na realidade, se direcionam apenas a 

complementar conhecimentos em áreas específicas, ou seja, os cursos de extensão universitária 

podem estar inseridos dentro das atividades de extensão da universidade, mas não encerram ou 

englobam necessariamente o significado completo desse termo. Portanto, nesse trabalho, foi feito o 

tratamento da extensão universitária como objeto de capacitação e promoção do desenvolvimento 

social não apenas interno, mas também externo à universidade, atingindo a comunidade e todos 

aqueles que nela estejam inseridos. 

Conforme Silva (1997),  

A extensão universitária é, na realidade, uma forma de interação que deve existir entre a 

universidade e a comunidade na qual está inserida. É uma espécie de ponte permanente 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 como retroalimentação tais como suas reais necessidades, seus anseios, aspirações 

e também aprendendo com o saber dessas comunidades. 

Alguns autores tratam a Extensão Universitária como sendo um mecanismo de difusão e 

incorporação do conhecimento na comunidade externa e interna, considerando que abre portas para 

todos aqueles que necessitam de esclarecimentos e prática em determinado segmento, conforme a 

seguir: 

A universidade vai até a comunidade, ou por vezes, pode receber pessoas da comunidade em 

seu campus, prestando-lhes serviços, assistência, auscultando lhes os anseios e as 

necessidades. A universidade coleta dados e informações, realiza estudos e pesquisas, 

visando a bem atender à comunidade. Portanto, a universidade ao comunicar-se com a 
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realidade local, regional ou nacional tem a possibilidade de renovar constantemente sua 

própria estrutura, seus currículos e suas ações, criativamente, conduzindo-os para o 

atendimento da verdadeira realidade do país. (SILVA, 1997) 

Portanto, claramente assim como sugere alguns preceitos de autores que já se inseriram nessa 

linha de pesquisa, a elaboração deste artigo beneficia toda a comunidade externa interessada em 

agregar valor ao seu currículo e também no âmbito pessoal.  

Na Universidade Federal de Campina Grande, campus de Campina Grande, deve-se destacar 

alguns programas de extensão já existentes, à exemplo do PIATI (Programa Interdisciplinar de Apoio 

à Terceira Idade- PIAT/ PROEXT/UFCG) que conta com a iniciativa de alfabetização escolar de 

idosos. Existem também diversos cursos direcionados às áreas de música e artes como: Clarineta, 

Canto Coral, Conhecendo a Voz, Contrabaixo Acústico, Desenho e Pintura, Flauta Doce, Percepção 

Musical, Pré-Vestibular para Música, Piano, Saxofone, Técnica Vocal e Voz na Televisão. 

Dessa maneira, a extensão funciona para a universidade como mecanismo de socializar e 

democratizar o conhecimento por ela transmitido e, de maneira análoga, o feedback por parte da 

parcela beneficiada da sociedade fornece à instituição um panorama de como a sua contribuição está 

surtindo efeito dentro da comunidade externa, já que, dependendo da atuação, a universidade poderá, 

inclusive, estar capacitando cidadãos que venham a participar do seu âmbito interno, sejam como 

alunos, servidores ou prestadores de serviço por exemplo. 

Dentro da realidade brasileira, a extensão é muito mais ampla e complexa do que o termo 

sugere. A obrigatoriedade da extensão é constitucional, conforme Constituição Federal de 1988, 

Artigo 207: “As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de dissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão” (Brasil, 1988). Notoriamente, é inconstitucional, por parte da instituição de ensino público, 

negligenciar a devida assistência a esse “pilar”, uma vez que a extensão é uma das três funções básicas 

da universidade, acompanhada do ensino e da pesquisa. 

De forma clara e concisa, é possível afirmar que a extensão colabora de forma imprescindível 

para o desenvolvimento acadêmico/social de todos aqueles que são contemplados, e dessa forma, a 

necessidade de desenvolvimento de uma política mais abrangente e direcionada a esse fim é essencial, 

uma vez que, ao se ter uma diretriz delineada nos preceitos de disseminação do conhecimento e da 

inclusão social, o trabalho de extensão será melhor administrado e, logicamente, a sua eficácia será 

constatada de forma significante, conforme forem aplicados os preceitos da política em questão. 

No que tange o foco principal, a universidade, como mola propulsora da extensão, tende a 

compartilhar e colaborar com o saber da comunidade em geral, para que dessa forma possa renovar 

periodicamente a sua estrutura interna. É de suma importância a ação voltada à extensão, uma vez 

que nela a universidade se renova em vários quesitos, dentre eles a sua própria estrutura, suas ações 

e suas demandas, ressaltando que essa última funcionará como base para o implemento da melhoria 

e melhor coordenação dos seus processos didáticos. Analogamente, o benefício trazido à sociedade é 

traduzido como sendo um apetrecho do saber contínuo, um conhecimento que poderá vir a ser 

aplicado na própria sociedade e também na própria instituição de ensino, podendo advir de diversas 

formas. 
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Contudo, o presente artigo direcionou-se profundamente à caracterização de dois cursos 

específicos e que serviram como fundamento para elaboração da pesquisa, são eles o Pré-Vestibular 

Solidário e curso de extensão em Línguas Estrangeiras, detalhados a seguir: 

 

2.1 Pré-Vestibular Solidário: 

 

Segundo informações repassadas pela coordenação, o Pré-Vestibular Solidário (PVS) de 

Campina Grande, foi criado pela Pastoral Universitária do município no ano de 2000 com o objetivo 

de auxiliar estudantes (em sua maioria de classe média/baixa) que aspiram ingressar em graduação 

de nível superior. No ano de 2002, o programa se desvinculou de seus criadores e passou a contar 

com o apoio da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 

O PVS é um programa desenvolvido pela Pró-reitora de Pesquisa e Extensão da UFCG, e está 

presente nas unidades de Cuité, Souza, Cajazeiras e Campina Grande. O “cursinho” almeja a inserção 

social de estudantes de baixa renda, através de aulas gratuitas nas áreas de Linguagens e Códigos, 

Ciências da Natureza e Matemática e Ciências Humanas, preparando os estudantes para o ingresso 

ao ensino superior e, também, para o mercado de trabalho.  Consoante o Edital publicado em Janeiro 

de 2016:  

O Pré-Vestibular Solidário da UFCG tem o objetivo de contribuir para a construção de 

políticas sociais afirmativas viabilizando a ampliação das condições de acesso e permanência 

de jovens e adultos, oriundos de escolas públicas, na educação superior.                                                                                           

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, 2016).                                                  

De acordo com as informações obtidas, podem participar do PVS, alunos oriundos de escolas 

públicas, cursando o último ano do Ensino Médio, ou que já o tenham concluído, bem como alunos 

de escolas particulares, caso tenham sido bolsistas integrais. Em 2015, por exemplo, foram atendidos 

jovens e adultos de Campina Grande e outros 42 municípios da Paraíba.  

As inscrições são feitas nas próprias unidades da UFCG e a seleção é realizada através de 

sorteio, selecionando candidatos até o limite de vagas disponíveis para cada edição, conforme edital. 

Caso existam candidatos inscritos e não convocados é formado uma lista de espera. O número de 

vagas do Pré-Vestibular Solidário pode variar conforme o ano e a demanda por vagas. Segundo 

informações estabelecidas no Edital nº 001 de 4 de Janeiro de 2016, no ano foram disponibilizadas 

350 vagas apenas para o campus de Campina Grande.  

Já as aulas do PVS são ministradas por graduandos, cujo projeto faz parte das bolsas de 

extensão da universidade, e pós-graduandos da UFCG. Em 2015, o corpo docente contou com 92 

professores voluntários e material didático é oferecido pela UFCG, ficando a cargo do estudante 

apenas a compra da camiseta a ser utilizada como uniforme obrigatório, que custa em torno de 

R$25,00 (vinte e cinco reais) e deve ser adquirida no ato da matrícula como confirmação da vaga. O 

espaço físico destinado ao “cursinho” fica dentro das instalações da UFCG e possui sete salas de aulas 

e biblioteca própria, a qual é composta por material didático e pedagógico utilizados pelos estudantes.   

 

2.2 Curso de Extensão em Línguas Estrangeiras: 
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A iniciativa é da Unidade Acadêmica de Letras (UAL) e objetiva difundir, junto à comunidade 

em geral, as línguas estrangeiras estudadas no curso de Letras da UFCG, como também, favorecer o 

aprendizado dos graduandos. Atualmente são oferecidos gratuitamente cursos de Alemão, Francês e 

Inglês, que também são ministrados no interior do próprio campus da UFCG.  

É importante enfatizar a importância do aprendizado de outras línguas na sociedade 

contemporânea, uma vez que se observa um mercado de trabalho extremamente concorrido, onde um 

profissional bilíngue certamente sai em vantagem em relação aos outros. Segundo Élson Serra, diretor 

da English Academy, empresas estrangeiras instaladas no Brasil buscam profissionais que sabem se 

comunicar em inglês ou em outras línguas para lidar com clientes, fornecedores e até mesmo com 

outras filiais ao redor do globo. “Saber dois ou mais idiomas é importante para aproveitar essas 

oportunidades. Como recompensa ao conhecimento oferecido, esses profissionais costumam ganhar 

mais” (SERRA, apud PADALKA, 2011). 

Além disso, esses os cursos geralmente são destinados à pessoas carentes e que não teriam 

condições financeiras para arcar com os custos de uma formação em língua estrangeira numa 

instituição privada, evidenciando a chamada “democratização do conhecimento” que é promovida 

pelo projeto e seus benefícios sociais.  

 

3.  METODOLOGIA 

 

Foi necessário a aplicação de dois diferentes questionários com perguntas sobre gênero, idade 

classe social, entre outros. Eles foram elaborados especificamente para alunos de dois cursos em 

particular, o Pré-Vestibular Solidário e Curso de Extensão em Línguas Estrangeiras, e serviram como 

amostra para fundamentação prática da pesquisa. A tabulação de todos esses dados possibilitou obter 

informações determinantes para o desenvolvimento adequado do trabalho, como uma maior 

explanação a respeito dos projetos pesquisados, também foi possível caracterizar o público dessas 

iniciativas, assim como aferir o nível de satisfação dos usuários para com as atividades 

disponibilizadas.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Pré-Vestibular Solidário: 

A seguir seguem informações obtidas a partir da aplicação do questionário 1 (Apêndice 1) no 

Curso Pré-Vestibular Solidário disponibilizado pela UFCG.  

Na Figura 1, fazendo os cálculos percentuais, é possível observar que cerca de 82% de alunos 

ativos responderam a pesquisa (ou seja, a amostra foi de 82%). Sendo que 67% eram mulheres e 33 

homens, aproximadamente. 
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Figura 1 – Gráfico “Panorama geral dos inscritos no Pré-Vestibular Solidário.” 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 Figura 2 – Gráfico “Estatística das principais áreas acadêmicas escolhidas pelos estudantes.” 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

A figura 2 explicita as intenções dos alunos quanto as carreiras que querem seguir, dentro de 

determinadas áreas. Nitidamente, a maioria optou pelos cursos da área de saúde (38%), seguido das 

0 10 20 30 40 50 60

CIÊNCIAS AGRÁRIAS:

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:

CIÊNCIAS DA SAÚDE:

CIÊNCIAS EXATAS:

CIÊNCIAS HUMANAS:

CIÊNCIAS SOCIAS:

ENGENHARIAS:

CIÊNCIAS
AGRÁRIAS:

CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS:

CIÊNCIAS DA
SAÚDE:

CIÊNCIAS
EXATAS:

CIÊNCIAS
HUMANAS:

CIÊNCIAS
SOCIAS:

ENGENHARIAS:

Totais 6 13 54 4 32 26 9

ESTATÍSTICAS DAS PRÍNCIPAIS ÁREAS ACADÊMICAS ESCOLHIDAS 
PELOS ESTUDANTES

0 50 100 150 200 250

TOTAL DE ALUNOS

MATRICULADOS NO PRÉ-VEST:

TOTAL DE ALUNOS ATIVOS

(SEGUNDO A COORDENAÇÃO)

TOTAL DE ALUNOS QUE

RESPONDERAM A PESQUISA:

TOTAL DE HOMENS QUE

RESPONDERAM A PESQUISA:

TOTAL DE MULHERES QUE

RESPONDERAM A PESQUISA:

TOTAL DE

ALUNOS

MATRICULA

DOS NO PRÉ-

VEST:

TOTAL DE

ALUNOS

ATIVOS

(SEGUNDO A

COORDENAÇ

ÃO)

TOTAL DE

ALUNOS QUE

RESPONDER

AM A

PESQUISA:

TOTAL DE

HOMENS

QUE

RESPONDER

AM A

PESQUISA:

TOTAL DE

MULHERES

QUE

RESPONDER

AM A

PESQUISA:

ANÁLISE DE QUANTITATIVOS DE

ALUNOS TOTAL
200 160 131 43 88

ANÁLISE DE QUANTITATIVOS DE 

ALUNOS TOTAL



V SEMPE – Seminários de Métodos de Pesquisa da Unidade Acadêmica de Engenharia Civil/ 

Centro de Tecnologia e Recursos Naturais/ Universidade Federal de Campina Grande  

Campina Grande, agosto-setembro de 2016 

 

A importância da Extensão Universitária como ferramenta de inclusão social. 

 

61 

Ciências Sociais (20%) e Ciências Biológicas (10%), e os 32% restantes está dividido entre as demais 

opções, ressalvando que houveram alguns estudantes que optaram por mais de uma área. Dessa forma, 

conforme o quinto parágrafo do referencial teórico desse documento, temos o feedback por parte da 

comunidade no que tange a preferência majoritária da mesma em relação a escolha da área acadêmica 

a se seguir, e, com tais opiniões expressas, é possível, à universidade, melhorar os seus sistemas de 

ensino das áreas correlatas para suprir os anseios e preferências da comunidade externa. 

Tabela 1 – Perfil da Idade dos Alunos (em anos). Note que o cursinho contempla desde 

adolescentes, até idosos. 

PERFIL DA IDADE DOS ALUNOS (EM ANOS) 

IDADE MÉDIA DOS ALUNOS ATIVOS: 22,75 

IDADE DO ALUNO MAIS JOVEM: 16 

IDADE DO ALUNO MAIS VELHO: 72 

Fonte: Elaboração dos autores. 

É possível notar, segundo a Tabela 1, o Pré-Vestibular Solidário tem uma baixa média de 

idade entre seus alunos, cerca de 22 anos e 9 meses, contemplando desde adolescentes, até idosos, 

membros da comunidade externa. Dessa forma, é visível a abrangência e influência do curso de 

extensão e o impacto positivo por ele causado. 

 

Tabela 2 – Análise quanto a condição de custear um cursinho pré-vestibular 

ANÁLISE QUANTO A CONDIÇÃO DE CUSTEAR CURSINHO PRÉ VESTIBULAR 

TOTAL DE ALUNOS QUE PODEM PAGAR POR UM CURSINHO PRÉ VESTIBULAR: 10 8% 

TOTAL DE ALUNOS QUE NÃO PODEM PAGAR POR UM CURSINHO PRÉ VESTIBULAR: 121 92% 

Fonte: Elaboração dos autores. 

Ao analisar os dados da Tabela 2 é possível perceber que apenas 8% dos alunos do Pré-

Vestibular Solidário têm condições financeiras de arcar com os custos de um cursinho pré-vestibular 

particular, enquanto a grande maioria, cerca de 92%, não podem pagar pele ensino.  

 

4.2 Curso de Extensão em Línguas Estrangeiras: 

Assim como o Pré-Vestibular Solidário, também foi elaborado um questionário diferente 

destinado especificamente aos estudantes dos cursos de Línguas Estrangeiras (Apêndice 2), onde os 

mesmos responderam perguntas relacionadas à sua classe social, idade, gênero, a influência do 

aprendizado de outras línguas em suas vidas, além do nível de satisfação com relação à qualidade dos 

cursos ofertados. Todos os dados obtidos foram determinantes para finalização da pesquisa, sendo 

todos relacionados na Tabela 3 a seguir: 
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Tabela 1 – Resultados gerais da pesquisa aplicada no curso de extensão em línguas                                          

Continua... 

 

Ordem Idade Genero
É aluno? 

(S/N)
Curso Idioma Período

Primeiro 

Curso 

(S/N)

Outro A B C D E extras

1 34 F N F 1 N I,E S 1 7 8

2 20 M S Filosofia F 1 S N 1 1 1 1 8 10

3 23 M S Eng Petróleo F 1 S S 1 1 5 6

4 20 F S C. Sociais F 1 N A N 1 9 9

5 23 M S História F 1 N I S 1 10 8

6 20 M S Eng Elétrica F 1 N I N 1 1 1 6,5 9

7 27 M S Eng Civil F 1 N I N 1 1 1 1 Trabalho 10 10

8 34 F S Eng Materiais F 1 N A, I N 1 8 9

9 19 F S Geografia F 1 S N 1 10 10

10 18 F S C. Sociais F 1 S N 1 1 10 9

11 27 M S Medicina F 1 N I S 1 9 9

12 20 M S Eng Elétrica F 1 S N 1 1 9 10

13 19 M S Geografia F 1 S N 1 1 1 10 9,5

14 41 F N F 1 S N 1 6 10

15 21 M S Filosofia F 1 S N 1 1 7 9

16 51 M N F 1 S N 1 1 1 Viajem 9 9

17 33 F N F 1 N E N 1 8 8

18 18 F S Geografia F 1 S N 1 1 10 10

19 40 M N F 1 N I S 1 5 8

20 21 F S Eng Produção I 1 S N 1 1 8 9

21 49 M N I 1 N F,G S 1 1 Trabalho 10 6

22 17 F N I 1 S N 1 1 9 9

23 20 F N I 1 S N 1 1 7 8

24 22 M S Eng Elétrica I 1 S N 1 1 1 8 9

25 35 M N I 1 S N 1 1 1 10 8

26 42 M N I 1 S N 1 1 1 1 10 10

27 35 F N I 1 S N 1 1 1 10 10

28 41 F S Eng Materiais I 1 S N 1 1 8 9

29 29 F N I 1 N E S 1 1 10 9

30 20 F S Letras I 1 N E N 1 1 10 10

Qualidade 

do curso

Condições 

financeiras (S/N)

Respondente Aluno da UFCG Extensão Objetivos

Impacto 

do Curso
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Fonte: Elaboração dos autores. 

31 21 M S C. Computação I 1 S N 1 1 9 8

32 30 M N I 1 S S 1 1 7 10

33 27 M N I 1 S N 1 7 8

34 22 F N I 1 S N 1 1 1 10 9

35 22 F N I 1 S N 1 1 1 8 8

36 27 F N I 1 N E N 1 4 8

37 23 M S ADM I 1 S N 1 1 9 9

38 37 M N I 1 S N 1 1 9 9

39 19 M S Eng Produção I 3 S N 1 1 10 9

40 19 F S Arquitetura I 3 S S 1 1 10 9

41 24 F S Eng Petróleo I 3 N F N 1 7 7

42 25 M S Eng Civil I 3 S N 1 1 1 10 10

43 22 M N I 3 S N 1 1 10 10

44 27 M N I 3 S S 1 1 1 10 10

45 38 M S MAT I 3 N A,G N 1 Trabalho 10 10

46 19 M S Design I 3 S N 1 1 1 8 9

47 19 M S Eng Elétrica I 3 S S 1 1 8 9

48 26 M S Eng Mecânica I 3 N E N 1 1 7 9

49 20 M S Eng Mecânica I 3 S N 1 1 1 8 9

50 20 M S Eng Elétrica I 3 N F,A N 1 9 9

51 21 M S C. Computação I 3 S N 1 1 1 10 9

52 35 M N A 8 N I,F,It S 1 8 10

53 24 M N A 8 N I N 1 1 10 10

54 22 M S Eng Elétrica A 8 S N 1 8 10

55 24 M S Eng Civil A 8 S S 1 1 1 10 10

56 26 M N A 7 N I N 1 1 10 10

57 33 F N A 7 N I,E N 1 1 9 10

58 27 F N A 7 N I S 1 1 10 10

59 20 M N A 5 N F S 1 10 10

60 26 M S Eng Mecânica A 5 N I N 1 8 9

61 17 F S Eng Elétrica A 5 N I S 1 1 1 1 8 8

62 18 M S Filosofia A 3 N I N 1 1

Ler obras 

originais, 

viajar.

10 10

63 15 M N A 3 N I S 1 7 9

64 20 M S Eng Elétrica A 3 N I N 1 1 1 10 10

65 24 F S Eng Elétrica A 3 N I,E N 1 10 10

66 26 M S Física A 3 S N 1 1 1 1 10 10

Média: 8,70 9,11
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 Na Tabela 4 abaixo foi possível obter uma análise simplificada dos reais quantitativos e percentagens resultantes da aplicação dos 

questionários nos cursos de extensão em línguas.  

Tabela 2 - Panorama geral dos cursos de extensão em línguas da UFCG 

 

Fonte: Elaboração dos autores.

IDIOMA TOTAL DE ALUNOS INSCRITOS AMOSTRA % DO TOTAL DE ALUNOS % AMOSTRA

M 42 63,64% FRANCÊS 50 19 38% 29% SIM 17 25,76% SIM 37 56,06% SIM 39 59%

F 24 36,36% INGLÊS 125 32 26% 48% NÃO 49 74,24% NÃO 29 43,94% NÃO 27 41%

ALEMÃO 50 15 30% 23%

ANÁLISE GERAL DOS CURSOS DE EXTENSÃO EM LÍNGUAS DA UFCG

PODEM PAGAR PELO CURSO? PRIMEIRO CURSO DE IDIOMAS? ALUNOS DA UFCG?PÚBLICO:
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 Nos cursos de línguas, percebemos que a maioria dos alunos são estudantes da própria 

instituição, de diversos cursos.  

 

5. CONCLUSÕES 

Portanto, deve-se ressaltar que essas formidáveis iniciativas que compõem os projetos de 

extensão universitária exercem um papel fundamental no acesso ao conhecimento e, especialmente, 

para a promoção da cidadania numa comunidade carente e que necessita de oportunidades para 

construção de um futuro mais próspero e digno para todos. Que esse trabalho torne-se um instrumento 

motivacional e norteador na elaboração de novas ideias que visem sempre o bem estar e a qualidade 

de vida de uma dada população através de atividades desenvolvidas pela universidade.  
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APÊNDICE 1 – Questionário 1 

 

PRÉ-VESTIBULAR SOLIDÁRIO 

Este questionário é destinado à caracterização dos usuários de programas de extensão da UFCG, como 

parte de uma iniciativa de divulgação de C&T. As respostas constituirão um banco de dados para 

análises, cujos relatórios serão publicados posteriormente, e não terão efeito algum sobre avaliação 

do desempenho dos usuários ou sua permanência dos respectivos cursos. O anonimato dos 

respondentes é de interesse dos desenvolvedores da pesquisa.  

IDADE: ________________ 

GÊNERO: (    )MASCULINO        (    )FEMININO 

 JÁ CONCLUIU ENSINO MÉDIO? (    ) SIM, EM QUE ANO? __________  (   )NÃO 

 

01) VOCÊ TERIA CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM OS CUSTOS DE UM 

CURSO SEMELHANTE NUMA INSTITUIÇÃO PRIVADA? 

(    ) SIM          (     ) NÃO 

 

02) VOCÊ JÁ PRESTOU VESTIBULAR/ENEM PARA INGRESSAR NO ENSINO 

SUPERIOR? 

(    ) SIM          (     ) NÃO 

QUANTAS VEZES? _____________________ 

 

03) VOCÊ JÁ FOI APROVADO(A) PARA ALGUM CURSO SUPERIOR? 

(    ) SIM          (     ) NÃO 

QUAL? _____________________________________________________________ 

 

04) POR QUAL MEIO VOCÊ PRETENDE INGRESSAR NO ENSINO SUPERIOR? 

A) (    ) UNIVERSIDADE PÚBLICA 

B) (    ) FIES 

C) (    ) PROUNI 
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D) (    ) OUTRO:________________________________________________________ 

 

05) QUAL ÁREA DE ESTUDO VOCÊ ALMEJA NA UNIVERSIDADE: 

A) (    ) Ciências Agrárias 

B) (    ) Ciências Biológicas 

C) (    ) Ciências da Saúde 

D) (    ) Ciências Exatas e da Terra (Física, Química, Matemática, Geociências, etc.) 

E) (    ) Ciências Humanas (Filosofia, Sociologia, História, Geografia, Educação, etc.) 

F) (    ) Ciências Sociais Aplicadas (Direito, ADM, Economia, Arquitetura, etc.) 

G) (    ) Engenharias 

 

APÊNDICE 2 – Questionário 2 

CURSO DE EXTENSÃO EM LINGUAS ESTRANGEIRAS/UAL/CH/UFCG 

Este questionário é destinado à caracterização dos usuários de programas de extensão da UFCG, como 

parte de uma iniciativa de divulgação de C&T. As respostas constituirão um banco de dados para 

análises, cujos relatórios serão publicados posteriormente, e não terão efeito algum sobre avaliação 

do desempenho dos usuários ou sua permanência dos respectivos cursos. O anonimato dos 

respondentes é de interesse dos desenvolvedores da pesquisa.  

IDADE: ________________ 

GÊNERO: (    )MASCULINO        (    )FEMININO 

ALUNO DA UFCG (   ) SIM   (    ) NÃO   SE SIM, CURSO:________________                      

   

01) QUE NOTA VOCÊ DARIA AO CURSO DE EXTENSÃO DE VOCÊ FREQUENTA EM 

RELAÇÃO A QUALIDADE? (NOTA 0-10) 

QUALIDADE DO CURSO: _____________ 

   

02) QUAL IDIOMA VOCÊ ESTUDA NO CURSO DE EXTENSÃO? 

A) (    )ALEMÃO 

B) (    )FRANCÊS 

C) (    )INGLÊS 

PERÍODO DO CURSO:______________ 

03) ESTE É (FOI) O SEU PRIMEIRO CURSO DE IDIOMAS? (    ) SIM (    )NÃO  

CASO NÃO SEJA, QUAL OUTRO IDIOMA VOCÊ ESTUDOU?        

_________________________ 

 

04) VOCÊ TERIA CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM OS CUSTOS DE UM 

CURSO SEMELHANTE NUMA INSTITUIÇÃO PRIVADA? 

(    ) SIM          (     ) NÃO 

 

05) QUAIS OS SEUS OBJETIVOS AO INGRESSAR NO CURSO: 
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A) (    ) ENRIQUECER O CURRÍCULO 

B) (    ) INTERESSE PESSOAL POR IDIOMAS 

C) (    ) CONCORRER A UMA VAGA DE INTERCÂMBIO 

D) (    ) EXIGÊNCIA PARA PÓS-GRADUAÇÃO OU OUTROS PROGRAMAS 

ACADÊMICOS (PET/PIBITI/PIBIC/PIBID/etc.) 

E) (    ) OUTROS MOTIVOS: __________________________________________________ 

 

06) COMO VOCÊ PERCEBE O IMPACTO DESTE CURSO NA SUA VIDA PESSOAL E/OU 

PARA O ALCANCE DOS SEUS OBJETIVOS NOTA 0 (NENHUM IMPACTO) A 10 (MUITO 

IMPACTO) 

NOTA DE IMPACTO: ______________ 

 

07) QUE NOTA VOCÊ DARIA AO CURSO DE EXTENSÃO QUE VOCÊ FREQUENTA? 

(NOTA 0-10) 

QUALIDADE DO CURSO: _____________ 
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A INFLUÊNCIA DA UNIVERSIDADE NA FORMAÇÃO CÍVICA E 

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DOS ESTUDANTES DE ENGENHARIA CIVIL DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB 

Tallyta Thuihany Alves Silva Leite1; Israel Gomes Grangeiro2; Laís Porto de Lima3; Raquel 

Freitas4  

RESUMO 

A inserção dos jovens no quadro de maior participação política é um desafio à democracia brasileira. 

Tendo em vista a possibilidade de formação cidadã, a partir da vivência dentro das instituições de 

ensino, o presente estudo tem como objetivo verificar se existe e como se estabelece a influência da 

universidade na formação cívica e política dos estudantes em diferentes estágios da trajetória 

acadêmica. Para isso, foi realizada a pesquisa de campo, com a aplicação de questionários a um grupo 

de discentes da graduação em engenharia civil, da Universidade Federal de Campina Grande - PB. 

Os resultados obtidos por meio da pesquisa revelaram apatia e acentuado desinteresse pelas questões 

políticas interna, a medida que os discentes avançam na trajetória acadêmica, embora seja observado 

a participação de alguns jovens na política interna, por meio de associações, grêmios estudantis e, 

debates promovidos pela universidade.   

Palavras-chave: Enga, Universidade, Trajetória Acadêmica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A atual identidade do povo brasileiro surgiu no período da colonização. Todavia, ser cidadão 

brasileiro, no Império, significava ser homem livre, condição diferente do ser escravo, já que esses 

eram considerados como propriedade. Segundo Carvalho (2002), os considerados cidadãos, tomavam 

para si as responsabilidades das funções jurídicas, além disso, ditavam que só teriam direito ao estudo 

e a educação, os filhos dos grandes senhores. 

Atualmente, a condição de cidadão tem relação com o exercício dos direitos e deveres civis, 

políticos e sociais estabelecidos pela Constituição de cada país. Segundo a Emenda Constitucional 

Nº 90 de 2015 o art. 6º da Constituição Federal (1988) passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

No entanto, mesmo sendo direitos garantidos constitucionalmente, é notório que a cultura de 

participação política ainda é precária e pouco disseminada, principalmente entre os jovens. Segundo 
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2 Graduando em Engenharia Civil UAEC/CTRN/UFCG, E-mail: g.israel.g86@gmail.com; 
3 Graduanda em Engenharia Civil UAEC/CTRN/UFCG, E-mail: laisportol@gmail.com; 
4 Engenheira Civil, Aluna de Pós graduação em Engenharia Civil e Ambiental, PPGECA/UAEC/CTRN/UFCG. 

E-mail: raquel_f_r@hotmail.com  
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Nicolau (2015), “impasses para incluir jovens nos processos políticos vão desde a criação de 

instituições mais permeáveis, até o fomento de uma cultura de participação”.  

É preciso mudança na cultura política, onde os jovens possam participar da tomada de 

decisão e tenham opiniões respeitadas frente a questões políticas. Além disso, é preciso o próprio 

reconhecimento juvenil enquanto atuantes da transformação na social. Castro (2009), enfatiza em 

suas pesquisas que 

A lenta assunção de cada indivíduo à condição de sentir-se, de reconhecer-se e de agir como 

parte desse todo maior, apoia-se na construção dos laços sociais, derivados não da semelhança 

entre iguais, nem tampouco das afinidades de parentesco ou afetivas, mas da identificação com 

objetivos considerados coletivamente como importantes. 

Os jovens estão sujeitos a vários contextos de socialização que influenciam a sua vontade e 

capacidade de participação política. A educação enquanto instrumento de formação da cidadania e a 

universidade como instituição social que trabalha com a socialização do conhecimento, formação de 

hábitos, valores e atitudes, podem influenciar nessa construção participativa. Pensando nisso, 

procurou-se verificar como a vivência dentro de uma instituição de ensino superior influencia na 

construção cidadã dos estudantes em diferentes níveis da trajetória acadêmica. Será que essa 

influência é notória na visão dos estudantes? Quais os meios de participação política dentro da 

universidade eles consideram mais importantes? 

 

 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

● Verificar o grau de influência da universidade na construção e ampliação da 

conscientização política dos estudantes de engenharia civil, da Universidade Federal de Campina 

Grande - PB. 

1.1.2 Objetivos Específicos  

● Comparar o nível de participação política dos estudantes do primeiro com o sétimo 

período da graduação; 

● Identificar quais as oportunidades oferecidas pela instituição que possibilitam 

maior participação e engajamento político por parte dos estudantes; 

 

1.2 Justificativa 

Com base na revisão do estado da arte foi observado que existem diversas pesquisas 

relacionadas à participação do jovem frente às questões políticas, nas diversas esferas da sociedade, 

inclusive ratificando a importância da escola na construção da cidadania. No entanto, são poucas as 

que relacionam diretamente a vivência dentro da universidade e a construção cívica participativa. Ao 

ingressar numa instituição de ensino superior o jovem passa a ter contato com um universo de 
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possibilidades em que ele tem total liberdade - estilo de roupas, horários de entrada e saída, 

possibilidade de montar o horário das aulas e quantidade de disciplinas, entre outros - para trilhar seu 

próprio caminho e assim, teoricamente maior liberdade e espaço para desenvolver e expor seu 

pensamento crítico. A análise dessa influência realizada na Universidade Federal de Campina Grande 

é de suma importância, uma vez que esse é um processo gradual, e existe carência de dados a respeito 

da influência da Universidade na construção participativa dos jovens, no meio acadêmico. Sendo 

assim, uma vez concluída, a pesquisa poderá servir de base para elaboração de projetos que 

incentivem maior engajamento político dentro da universidade. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Surgiram nos últimos anos, com o foco na abordagem da cultura política, inúmeras pesquisas 

que objetivavam compreender e avaliar o engajamento cívico dos jovens, bem como a sua percepção 

e a aceitação da democracia como o sistema de governo ideal para a promoção da cidadania e dos 

direitos da população, fatores essenciais que conferem estabilidade e legitimidade a democracia 

(CUNHA, 2011). 

Para compreensão das atitudes e dos comportamentos dos jovens em relação à democracia é 

necessário adentrar ao conceito de capital social, o qual sugere que sociedades em que os cidadãos 

cooperam entre si e possuem relações de confiança recíproca demonstram melhor desenvolvimento 

econômico e social, o que propicia um círculo virtuoso de confiança, que leva a uma cultura cívica 

participativa (PUTNAM, 2000). Sendo assim, o capital social cria redes de solidariedade e 

reciprocidade que ajudam a consolidar a cidadania entre os indivíduos aumentando as chances da 

concretização de ações coletivas, pensadas no bem estar comum e não apenas no individualismo. 

Utilizando-se desses conceitos e com base em pesquisas já realizadas, Cunha, P. (2015) 

procurou analisar em sua pesquisa, se a escola como instituição formal possui papel relevante na 

formação de uma cultura política e de fomento a cidadania entre os jovens porto-alegrenses. Foi 

constatado que a escola, mesmo sendo uma instituição formal de ensino e que deveria proporcionar 

meios de engajamento político por parte dos jovens não está cumprindo o seu papel. 

Ainda na pesquisa de Cunha, P. (2015), a aplicação do questionário revelou o porquê da não 

participação efetiva dos estudantes da escola. Eles responderam, em sua maioria, que não possuem o 

hábito de discutir e buscar soluções para os problemas os quais estão inseridos. O mesmo 

comportamento é verificado quanto à participação em associações e atividades voluntárias, onde os 

jovens afirmam que acham positiva e importante a participação, mas que, segundo eles, não 

participam destas atividades por falta de oportunidades e de incentivo. 

 A preocupação em relação à participação política dos jovens é discutido não só no Brasil, mas 

em todo o mundo. E a maioria dos estudos revela uma juventude apática em relação a esfera política, 

por estar desacreditada na representatividade democrática. Em Portugal, existe um projeto de 

pesquisa que procura compreender as razões do défice de participação ativa dos jovens no exercício 

da cidadania debruçando-se sobre as formas ativas de participação e as razões do não exercício dos 

direitos da cidadania política entre os jovens. Segundo Romão (2005), O Observatório Permanente 

da Juventude, em Lisboa publicou pesquisas de 2002 a 2006, relacionando a crise em Portugal com 

o défice de participação juvenil. 
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A preocupação em manter os jovens engajados politicamente é de extrema importância, uma 

vez que eles representam o futuro de uma nação. Sua perspicácia para resolução de conflitos, energia 

e criatividade são características importantes e que devem ser estimuladas, para que assim possam 

contribuir na melhoria da sociedade na qual estão inseridos. Através desta pesquisa, pretende-se obter 

respostas a respeito da contribuição da universidade frente às questões sociopolíticas e do processo 

construtivo da cidadania pelo qual passa o jovem em sua vida acadêmica. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, seguiram-se as seguintes etapas metodológicas:    

Primeiramente, foi determinado a amostra e o campo de estudo da pesquisa: foram escolhidos 

discentes do primeiro e sétimo período do curso de graduação em engenharia civil da Universidade 

Federal de Campina Grande - PB, respectivamente. Sabe-se que durante a formação em Engenharia 

Civil, o estudante passa por uma trajetória acadêmica que consiste em cadeiras disciplinares de 

ciências exatas. Ou seja, não terá convívio direto com matérias que estimulem a participação política 

(sociologia, filosofia). 

A escolha por estudantes de períodos distintos da graduação teve um cuidado especial, no 

sentido de avaliar os diferentes níveis de participação política desses estudantes ao longo da sua 

trajetória acadêmica. Hipoteticamente, um estudante de sétimo período teve mais tempo do que um 

do primeiro período para conhecer o regimento interno da Instituição. Além disso, mais oportunidades 

para participar de movimentos estudantis, palestras, votação de conselhos e outras atividades que 

exigem um maior engajamento político. Assim, teoricamente, a trajetória acadêmica durante as várias 

etapas da graduação influiria no amadurecimento em relação a importância da participação política e 

exercício da cidadania. 

Uma vez delimitado o campo de estudo e o público alvo, definiu-se como método de pesquisa 

a aplicação de questionário. Desse modo, a segunda etapa da metodologia consta da elaboração e 

aplicação do questionário. As questões foram distribuídas em objetivas de múltipla escolha e questões 

mistas (aberta/fechada), onde o entrevistado poderia optar por marcar mais de uma alternativa e ainda, 

caso desejasse poderia acrescentar algo que considerasse relevante, de maneira subjetiva. O 

questionário foi aplicado de maneira eletrônica, através de grupos em redes sociais. 

A aplicação deste questionário teve por objetivo o levantamento de dados acerca da 

participação política dos estudantes da UFCG, campus I, em diferentes estágios da graduação. O 

conteúdo das questões, no primeiro momento, buscou dados pessoais, como identificação do período 

de curso, idade e origem escolar, com isso pretende-se analisar o fator idade e tempo na instituição 

com o amadurecimento político frente a questões da universidade. Em seguida, os estudantes foram 

questionados a respeito do conhecimento dos seus direitos, importância da participação e as formas 

pelas quais eles se sentem mais representados dentro da instituição. A partir disso, será possível 

delimitar quais esferas transpassam confiança e possibilitam participação estudantil, sendo 

pressuposto para identificar o principal objetivo da pesquisa: a influência da universidade. 

Na quarta etapa os dados obtidos nos questionários, são tabulados através de análises 

estatísticas. Foi estabelecido como parâmetro para analisar a influência da universidade, programas e 

vínculos sócio educacionais, oferecidos pela Instituição, como palestras, trabalhos de pesquisa, 
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conhecimento do regimento interno, e associações a grupos como grêmios e fórum. Os discentes 

foram questionados sobre o conhecimento e participação política em tais movimentos. Os dados 

coletados serão tabulados em gráficos de barras e setores, a análise estatística será feita em 

porcentagem, sendo portanto, quantitativa.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O questionário foi aplicado a 20 pessoas, com a delimitação de 10 pessoas por grupo (primeiro 

e sétimo período), foi tirada uma média das idades dos entrevistados, para posteriormente averiguar 

se o quesito idade está relacionado a maturidade política dos universitários. Estes dados podem ser 

observados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Dados estatísticos a respeito das idades dos entrevistados.    

 Média Mediana Moda 

Primeiro Período 16 anos 18 anos 17 anos 

Sétimo Período 21,9 anos 20,5 anos 22 anos 

Fonte: Elaboração os autores. 

Foi questionado aos estudantes entrevistados, se eles possuíam conhecimento do Regimento 

Interno da Instituição, tendo em vista que o conceito de cidadania consiste em suma, no exercício dos 

direitos e deveres como membro de uma sociedade. Em resposta, obteve-se que 70% dos estudantes 

entrevistados conhecem o Regimento Interno da Universidade Federal de Campina Grande, com 

conhecimento parcial de seus direitos e deveres. Desses 70%, 56% são do grupo pertencente ao sétimo 

período e 44% do primeiro período. Todavia, 30% do total de entrevistados nunca tomaram 

conhecimento do Regimento, como podem ser observados na Figura 1. 

Figura 1 – Gráfico sobre o conhecimento do Regimento Interno da UFCG. 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 
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Em relação ao conhecimento de algum grupo/indivíduo que os representassem dentro da 

instituição, todos relataram que conheciam os coordenadores de curso. Sendo assim, podemos 

determinar que tanto os novatos quanto os veteranos, conhecem e se sentem representados na 

universidade, sabendo então, com quem devem reivindicar os seus direitos. Os dados deste 

questionamento, podem ser observados na Figura 2. 

Figura 2 – Gráfico sobre o conhecimento dos representantes estudantis. 

 

Fonte: Elaboração os autores. 

Diante disso, os estudantes em sua maioria acreditam que a voz do grêmio estudantil como 

representante dos seus direitos dentro da instituição não tem efeito relevante em relação a 

representatividade, tendo em vista que poucos dos estudados mostraram ter conhecimento a respeito 

deles. Outra possível causa seja a falta de informação dos grupos internos que representam os 

discentes. 

Ao analisar a participação direta nas decisões políticas dos universitários, percebeu-se que 

apenas 1% dos estudantes do sétimo período se posicionou engajado em programas internos que 

visam a resolução de problemas da instituição. Enquanto que 50% afirmaram não ter tempo para 

participar de discussões, e 40% se revelaram apáticos a tais tipos de engajamento interno relatando 

que não possuíam interesse algum pela mesma. Conforme pode ser observado na Figura 3. 

Figura 3 – Gráfico sobre participação dos estudantes nas discussões políticas da Universidade. 
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Fonte: Elaboração dos autores. 

Outro fato interessante em relação ao envolvimento dos discentes a respeito das discussões de 

resoluções internas, foi acerca dos calouros, que apresentaram maior engajamento do que os alunos 

veteranos, uma vez que, metade dos alunos do sétimo período não participam por falta de tempo.  

Entre os alunos do primeiro período, somente 40% relataram essa carência de oportunidade. 

Outro dado é que 20% relataram participar as vezes e outros vinte por cento justificaram que não 

participam por falta de conhecimento a respeito. Ou seja, é possível perceber que os calouros se 

mostram mais interessados a colaborar com a instituição do que os veteranos.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar dessa estranha inércia por parte dos estudantes, percebe-se que eles consideram 

importante a participação política nas universidades. Já que, das vintes pessoas entrevistadas neste 

artigo, dezenove afirmaram que acham importante o engajamento político dos discentes para com a 

instituição. Contudo, a maioria dos entrevistados não sentem vontade de participar ativamente das 

decisões. Isso se torna mais evidente, aos estudantes do sétimo período que ao longo da análise, se 

mostraram não engajados em relação aos parâmetros inicialmente estabelecidos. O que se observou 

foi que os veteranos se mostraram menos interessados a participar politicamente das decisões internas 

da instituição do que os novatos. 

A experiência realizada permitiu observar que os estudantes entrevistados de engenharia civil 

da Universidade Federal de Campina Grande – PB, não apresentaram ao longo de sua trajetória 

acadêmica, influência significativa da universidade, em sua formação de opinião em relação a 

políticas internas a Instituição. É provável que os mesmo se sintam desmotivados, o que acarreta nesta 

falta de interesse para participarem das decisões políticas da universidade, outra hipótese é que a 

medida em que avançam de período a grade curricular consome mais tempo do estudante, acarretando 

em menos tempo para participar, por exemplo, de palestras na instituição. 

Ainda sobre um mediador entre a instituição e o estudante, temos que, uma pequena parcela 

conhece o grêmio estudantil, entretanto, é provável que a maioria dos discentes não acredite na 
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eficiência do grêmio. Outra possível causa seja a falta de informação e divulgação dos grupos internos 

que representam os discentes. 

Desse modo, fica claro que fomentando práticas de transparência, ampliando a visibilidade 

das organizações institucionais e qualificando o debate público, de modo a ouvir também os discentes, 

pode aguçar entre eles a vontade de participação social e política, a partir da Instituição. 
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A INFLUÊNCIA DOS MECANISMOS TECNOLÓGICOS NO EXERCÍCIO DA 

CIDADANIA EM CAMPINA GRANDE - PB 

Ana Luiza Souza Mota1; Maria Teresa de Jesus Camelo Guedes2
; Matheus Batista Simões3; 

Gabryelle Keith Avelino Cruz4; Kênia Araújo de Lima Escariot5;  

RESUMO 

O presente artigo apresenta uma análise social a respeito dos impactos que a implementação de 

tecnologias trouxe no exercício da cidadania no Município de Campina Grande, no Estado da Paraíba. 

A introdução de tecnologias na interação entre o cidadão e o estado possui uma grande importância 

nos dias atuais, devido a sua ascensão no mercado em um preço cada vez menor e pela demanda 

social pela redução da burocracia e o aumento da praticidade. Nessa cidade, já se faz presente o uso 

desses meios. No entanto, este artigo propõe uma análise sobre o grau de aceitação da inclusão 

tecnológica entre os universitários da Universidade Federal de Campina Grande – PB (UFCG), e para 

isso, foi aplicado um questionário. Foi constatado que a juventude universitária confia na forma com 

que a tecnologia tem guiado a cidadania, porém, a substituição da ação direta do homem no exercício 

da cidadania por máquinas ainda é um assunto pouco compreendido por esse público, necessitando 

ser alvo de debates. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O exercício da cidadania, ao longo da história do Brasil, foi alvo de intensas mudanças e 

possui um histórico, que, ao comparar a atual conjuntura de abrangência participativa e ascensão 

tecnológica com o passado, pode-se designar que o país passou por uma série de mudanças políticas 

e sociais. Segundo FAUSTO (1995), um renomado historiador, a história encarrega-se de revelar uma 

opressão descarada à negros, pobres e mulheres, principalmente no quesito de participação popular 

através da eleição. Do voto de cabestro, que traçou o coronelismo, até ao moderno sistema 

participativo da atual república democrática, houve mudanças que consolidaram a cidadania 

brasileira. Atualmente, essas transformações encontram-se estagnadas por acreditar-se que foi 

alcançado um pilar democrático consolidado, como na Constituição de 1988, e os avanços atuais da 

relação entre o cidadão e o poder público se resume a modernização de técnicas.  

A modernização tecnológica brasileira, que possuiu seu grande auge com o decorrer da década 

de 80, objetivou a promoção de agilidade e transparência a fim de transpassar a esfera burocrática e 

alcançar desdobramentos benéficos na questão econômica e social. De dispositivos fixos como a urna 

eletrônica (1991), aos móveis, como o mais recente aplicativo da Receita Federal (2015), o governo 

tem buscado reduzir a burocracia, e toda técnica adicionada visa em facilitar o exercício pleno por 

parte dos cidadãos brasileiros, em cumprir seus direitos e deveres. No ritmo dos últimos avanços, a 

tecnologia surpreende e tem passado a atual geração uma expectativa que beira o utopismo, em que 

passar horas esperando em uma fila, ou resolvendo problemas burocráticos via call centers, está 

finalmente chegando a um fim. 

A introdução de tecnologias no exercício da cidadania em Campina Grande – PB teve suas 

particularidades que se adequaram ao perfil do cidadão campinense e as necessidades da região. 

Como no projeto Tablets nas Escolas (2015), que visa a introdução de tablets na Rede de Ensino 

Municipal como forma de aperfeiçoar a educação, esta que está diretamente relacionada a formação 

de cidadãos. Somado a isso, a Universidade Federal de Campina Grande, por meio de mecanismos 

como o Controle Acadêmico, dá aos universitários campinenses a possibilidade de resolver problemas 

burocráticos, conferir notas e gerar documentos como a Relação de Disciplinas Matriculadas (RDM), 

além do próprio horário semanal de aulas. De fato, o município de Campina Grande – PB nunca 

desfrutou de tamanho aumento na praticidade e transparência e a tecnologia tem mostrado facilitar a 

vida das pessoas. 

Entretanto, mesmo com tanta modernização problemas mais profundos persistem na 

sociedade, como a crise política e social. Além disso, mesmo com o desenvolvimento de projetos, 

como a distribuição dos tablets nas escolas, os índices de evasão escolar não diminuíram. Somado a 

isso, o próprio uso das urnas, desenvolvidas em 1991, não estimulam o ato de votar, nem a inclusão 

política de grupos menores. Assim, percebe-se que em várias esferas, a introdução de tecnologias tem 

se mostrado insuficiente frente aos maiores desafios desse século e a mentalidade sobre o papel das 

tecnologias deve ser alvo mais intenso de debates. 
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A necessidade desse diálogo está relacionada a uma visão reducionista da modernidade que 

tem prevalecido na mente da atual geração, tecnologia tem se tornado sinônimo de exercício de 

cidadania e um fim em si mesma. Nesse sentido, muitos acreditam que as tecnologias serão capazes 

de substituir o papel do homem e guiar os avanços da cidadania de agora em diante. Essa percepção 

não corresponde a realidade, tendo em vista o exemplo do Brasil, que possui o sistema eleitoral mais 

moderno no mundo, e ao mesmo tempo é o 76º colocado no ranking sobre a percepção de corrupção 

no mundo, segundo a Organização de Transparência Internacional.  

Logo, acreditar que as tecnologias por si só podem guiar a sociedade ao progresso, é criar um 

tapete e cobrir erros mais profundos na cidadania no país. A necessidade de tecnologias que sirvam 

de fato para o projeto de cidadania em Campina Grande – PB, e ultrapassem os números em 

investimentos e se desdobrem para avanços socioeconômicos torna-se cada vez mais emergente.  

Em virtude dessa problemática esse tema foi escolhido a ser trabalhado porque, no momento 

atual, o apoio a modernização é algo praticamente unânime e as pessoas tem em mente de que, se um 

sistema está sendo modernizado, se a empresa tem criado aplicativos para comunicar o patrão com 

os funcionários, por exemplo, isso irá melhorar a produtividade e a relação no ambiente do trabalho. 

Não é proposto que a melhora não é possível, pois ela ocorre na maioria dos casos, porém, ela não se 

resume a isso. Esse sentimento de satisfação com a modernização tecnológica tem feito a sociedade 

confiar demais nesse quesito enquanto dorme na resolução de problemas sociais mais profundos, 

como se a tecnologia estivesse para substituir em totalidade a função do homem em regular temas 

sociais e políticos.   

É a partir desse mal-estar social que esse artigo busca contribuir para uma melhora, através de 

um embasamento do conceito da relação entre tecnologia e cidadania, através de dados estatísticos 

da opinião pública, colhida de forma exploratória 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

O objetivo desse artigo é verificar a influência dos mecanismos tecnológicos no exercício da 

cidadania entre os universitários da Universidade Federal de Campina Grande - PB. Além disso, 

pretende-se analisar o grau de aceitação da inclusão tecnológica e o grau de confiança em informar 

os seus dados pessoais aos aplicativos do governo pelos universitários da UFCG. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar o grau de confiança dos cidadãos campinenses com o uso de suas informações 

nos aplicativos do governo;  

 Investigar se os cidadãos campinenses cedem dados pessoais aos aplicativos governamentais 

com a segurança de que o aplicativo fará bom uso dessas informações; 

 Analisar se a gradual substituição do papel antes desempenhado pelo homem por atualmente, 

tecnologias de última geração, é benéfica para o cidadão campinense. 
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1.2 Hipóteses 

A respeito da opinião dos universitários da UFCG sobre a influência da tecnologia no exercício 

da cidadania é possível traçar suposições: 

I. Grande confiança nos aplicativos do governo e em seus métodos de atividade burocrática. 

II. Crescimento de uma visão positiva no uso dos recursos tecnológicos. 

III. Carência de aperfeiçoamentos sólidos à cidadania local, mesmo com o emprego de 

tecnologias. 

 

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO  

 

Por meio de um minucioso estudo bibliográfico que contemplou livros físicos e virtuais, 

somado a sites de pesquisa, o presente trabalho objetiva apresentar fundamentos da influência que as 

tecnologias exercem no exercício da cidadania, a fim de compreender como os estudantes da UFCG 

pensam em uma década marcada por novas tecnologias que tentam tornar o ato de exercer a cidadania 

cada vez mais prático.  

 

2.1. A Tecnologia como ferramenta que deve servir ao projeto de cidadania local 

Os estudos a respeito da modernização da tecnologia de interação entre cidadão e estado são 

bastante limitados e incompletos na análise de seus desdobramentos pro futuro, isso porque esse 

fenômeno iniciou-se há uma década, as opiniões a respeito do tema são bastante divididas. Existe 

aqueles que apoiam a tecnologia de forma como se ela fosse necessariamente boa, e também quem 

possua visões mais críticas a respeito futuro com que elas guiarão a cidadania do Brasil. Com base 

nesse cenário, algumas obras que retratam o colapso na modernidade de forma inteligente e precisa 

foram muito úteis para o projeto de pesquisa e para a visão específica a qual foi tratada.  

Para Gomes e Santos (2004), “cidadania é o exercício equilibrado e harmonioso dos direitos 

e deveres de todos e cada cidadão”, baseado nessa definição, ao analisar o atual estágio da cidadania 

no país frente as tecnologias atuais, não há como negar como as modernizações aperfeiçoaram o ato 

de exercer seus direitos e deveres, entretanto, o equilíbrio e a harmonia não acompanhou tais avanços 

técnicos, não refletindo em melhorias socioeconômicos no país. Buarque (1991) trata da evolução 

que o Brasil levou nos últimos 100 anos na questão tecnológica, fazendo uma análise sábia e 

cuidadosa do Brasil colônia até a contemporaneidade, e com base nesse trajeto, criticou o atual 

contraste de um país de proporções gigantescas e recursos tecnológicos invejáveis, porém, com 

indicadores sociais comparáveis com países pobres da África. Buarque (1991) ironiza: 

Há dez mil anos, o homem descobriu o potencial de cultivar a terra, e deu seu primeiro passo 

de modernização, criando uma sociedade sedentária. Passados cem séculos, o Brasil tem 60 
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milhões de habitantes sem endereço: vagueiam pelas ruas onde vivem e morrem, moram em 

casas vulneráveis à primeira chuva ou à próxima especulação imobiliária. 

De acordo com o autor, a falência do projeto de modernidade construído de forma ufanista 

nos seus mais diversos períodos, ficou arcaico antes mesmo de se construir a utopia, visto que, depois 

de todo o esforço modernizador, não houve transformações sociais plausíveis para as atuais demandas 

da população. Consequentemente, a consciência e o ânimo da população brasileira atingiram o mais 

baixo nível: falta de um sentimento nacional, perda de autoestima, desconfiança generalizada em 

relação ao país, aos seus dirigentes de todas as tendências políticas e todas as suas instituições. 

Aumento da prática do individualismo, do oportunismo, do descompromisso social e do vandalismo. 

Por isso, ao ver como sinônimo de moderno o mundo insatisfatório que foi construído, um número 

crescente de pessoas contesta a validade da busca da modernidade no aperfeiçoamento da cidadania. 

Buarque (1991) não desconsidera todo o potencial técnico brasileiro, mas aponta que elas não 

foram capazes de satisfazer os desejos da população, e tem servido para regressão do país em níveis 

sociais, através do aumento da dívida pública e dos impactos ecológicos, pois não possuem a 

finalidade de servir a sociedade, nem servem para o projeto de construção do Estado Soberano. Em 

relação a tecnologia, o Buarque (1991) faz um comentário bastante oportuno:  

O primeiro gesto de uma nova modernidade não está no acesso ás últimas técnicas 

disponíveis, mas na capacidade de definir os objetivos e os parâmetros que nortearão os tipos 

de técnicas a serem desenvolvidas e utilizadas. 

Nesse sentido, torna-se evidente a necessidade da atual sociedade em privilegiar as tecnologias 

que interessam, e desprezar aquelas que não interessam, além de compreender que se deve priorizar 

o domínio das técnicas, e não a possessão delas, pois a função primária das tecnologias é servir ao 

projeto de cidadania local. Essa mentalidade deve abandonar a ilusão de que aquilo que é novo e 

importado dos países desenvolvidos é necessariamente eficaz e moderno. A carência dessa forma de 

pensar tem provocado no Brasil uma “reivindicação da roda”, pois a população se gaba do sistema 

eleitoral eletrônico como se os demais países não tivessem a tecnologia suficiente para desenvolve-

lo. A população brasileira acha que é revolucionária quando na verdade não é. 

 Para demonstrar que a tecnologia se molda as necessidades do período, Buarque (1991) 
afirma:  

Se a modernidade é a inovação, ela não pode ser imitativa. Cada civilização dominou o seu 

tempo por dominar a tecnologia que mais eficientemente se sintonizasse com os seus 

interesses, a disponibilidade de recursos e com a cultura do momento.  

Portugal foi um exemplo de que usou a sua tecnologia para promover seu projeto de estado, 

através das grandes navegações, forma pela qual desbravou o mundo ocidental, mas essa hegemonia 

não demorou muito tempo, anos mais tarde, a Inglaterra mostrou usar a sua tecnologia de forma muito 

mais eficaz, investindo na construção das primeiras máquinas à vapor e ultrapassando Portugal em 

quase todos os aspectos. Nisso, a tecnologia de ambos os países não eram muitos discrepantes, e sim 

a forma como cada um a utilizou a fim de construir seu projeto de nação. 

Buarque (1991) de fato desenvolveu um estudo a respeito da modernidade, mesmo que 

incompleto. Dentre muitas carências que seus estudos demonstraram, uma delas está na limitação 
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com a qual a obra foi desenvolvida, publicada em meados de 1991, e nesse período, a modernização 

técnica no campo burocrático (contemplada na pesquisa) era pífia, resumindo-se ao registro de papel, 

que além da lentidão e falta de prática, é sujeito a diversas perdas devido ao tempo e a ação do 

ambiente. Logo, a atual modernidade dos aplicativos, call centers e sistemas informatizados do 

governo não foi contemplada de forma plena em seus estudos. Entretanto, mesmo com esse entrave 

temporal, as análises sociais desenvolvidas por Buarque de como a modernidade se relaciona com a 

sociedade transcendem a sua época e descreve a atualidade de forma condizente e sábia. 

 

2.2 A tecnologia como modo de incorporação de sujeitos à sociedade 

Borges e Couto (2015) propõem a apresentar uma discussão sobre a importância da cidadania 

e das tecnologias para o mundo contemporâneo. Para isso, elas destacam o conceito de cidadania 

como algo fortemente ligado à democracia, uma vez que desde a antiguidade ser cidadão conotava 

ter participação política, e como as tecnologias tiveram papel fundamental na ampliação do público 

a exerce-la, a cidadania, democracia e tecnologia caminham juntas e estão em um processo intenso 

de expansão, passando a indicar muito mais do que apenas direitos políticos, sociais e econômicos. 

Segundo Morigi, Vanz e Galdino (2003):  

[...] a cidadania não pode ser encarada apenas como um conjunto de direitos Formais, mas 

como um modo de incorporação dos sujeitos e de grupos no cenário social. 

Dessa forma, é possível compreender que o mundo vive um momento em que as informações 

chegam em tempo real e as tecnologias adentram na sociedade para aperfeiçoar a busca pelo 

conhecimento. O cidadão está cada vez sendo mais incorporado a um universo de integração de vida 

em comunidade, tornando a interação mais rápida e transparente. Sendo assim, o bom uso das 

tecnologias deve ser entendido como protagonismo no exercício da cidadania.  

 

 

2.3 A implementação de tecnologias no sistema educacional em Campina Grande – PB 

como forma de construir cidadãos  

 

O estado tem mostrado interesse em introduzir tecnologias não só em uma relação direta com 

o cidadão, mas nos meios pelos quais formam-se cidadãos, no grande agente transformador de seres 

humanos, a educação. Isso foi observado no ano de 2015 na rede de ensino municipal de Campina 

Grande, em que não só todo o sistema de ensino foi reestruturado, mas também houve a inovação 

tecnológica como meio para esses avanços, com a distribuição de tablets para alunos e professores. 

Esse projeto pode ser observado na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Uso de tablets na Rede de Ensino Municipal em Campina Grande - PB 
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Fonte: CODECOM/CG - 2015 

 

 Em outubro de 2015, iniciou-se o projeto de implantação do Programa Tablet na Escola com 

a entrega de equipamentos para estudantes do 5° ano do ensino fundamental da rede municipal, 

somado a isso, foram capacitados 260 professores para o uso do instrumento em sala de aula. E o 

projeto continua também em 2016, contemplando dessa vez o fundamental II, do 6º ao 9º ano. 

 Com base nisso, é reconhecível todos os benefícios que o uso dos tablets vem trazendo na 

formação de cidadãos em sala de aula. Porém, esse passo não pode fechar os olhos da população 

campinense para problemas mais profundos que ainda não foram amenizados com a introdução dessas 

tecnologias, como a evasão escolar e a depredação do patrimônio público educacional. 

Para Masseto e Moran (2003), um ensino de qualidade que visa a formação de cidadãos 

capazes de interagir, ao sair da escola, com as diversas ferramentas tecnológicas já implementadas no 

estado, é necessário de uma escola com espaços didáticos que já usufruam de alguma forma desses 

mecanismos. Segundo os mesmos, a integração do conteúdo estudado com vídeo e internet estimulam 

o processo de aprendizagem e a interação do professor com o alunado, a possibilidade de pesquisa é 

aumentada, tornando o conteúdo da aula mais amplo e dinâmico. Além disso, é estimulado uma 

comunicação a distância, assim, alunos podem trocar informações com os professores, e tirar dúvidas 

quando não está no ambiente escolar. 

 

 

2.4 A implementação de tecnologias na Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) 

 

 A educação a nível superior também tem mostrado utilizar a tecnologia para promover seu 

projeto institucional, seu uso nessa esfera de ensino tem ultrapassado a sala de aula, pois ele objetiva 

desburocratizar, otimizando o acesso a informação, e no conforto de casa. Segundo Masseto e Moran 

(2003):  

Sem dúvida as tecnologias nos permitem ampliar o conceito de aula, de espaço e 

tempo, de comunicação audiovisual, e estabelecer pontes novas entre o presencial e o 

virtual, entre o estar juntos e o estarmos conectados a distância. 

Com base nesse ideal, a UFCG desenvolve no ano de 1999 o Controle Acadêmico On-line, 

durante esse período os estudantes que possuíam computador em casa poderiam verificar informações 

que só podiam ser obtidas nas coordenações do curso, como o histórico acadêmico e informações de 

cadastro. Em 2003, já era possível realizar matrícula em disciplinas de alguns cursos por meio desse 

sistema, essa ferramenta apresentou uma gradual ampliação, quando em 2009, já funcionava com 
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todos os cursos da instituição. Em 2009, foi implementado o diário de curso, através dele, foi possível 

verificar as notas e o horário semanal do estudante por meio de computadores e smart-phones. 

No caso da UFCG, a tecnologia mostrou aumentar a praticidade ao acesso de informações, 

que é direito do cidadão segundo a Lei Nº 12.527 da Constituição Federal. Entretanto, ainda a respeito 

da introdução dessas tecnologias, Masseto e Moran (2003) afirmam:  

 

Mas se ensinar dependesse só de tecnologias já teríamos achado as melhores soluções há 

muito tempo. Elas são importantes, mas não resolvem as questões de fundo. Ensinar e 

aprender são os desafios maiores que enfrentamos em todas as épocas 

 

 Nesse quesito, a análise realizada pelos autores de que a tecnologia por si só não é útil para a 

sociedade, e que ela precisa ser pensada a fim de servir ao projeto de cidadania, no caso em questão, 

para aperfeiçoamento do aprendizado, possui convergência com os pensamentos de Buarque e 

refletem a realidade com exatidão. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 

3.1. Técnica de Coleta de Dados 

A aplicação da coleta de dados selecionou uma técnica a fim de servir aos objetivos do estudo. 

Essa coleta deu-se por meio de um questionário. A escolha do questionário como meio de recolher 

informações é explicada pelo caráter exploratório do respectivo projeto de pesquisa, os dados não 

foram utilizados apenas para verificar as hipóteses levantadas no projeto, mas também com o objetivo 

de aprofundar o conhecimento a respeito de um assunto que atualmente não tem sido alvo intenso de 

estudo entre os alunos da Universidade Federal de Campina Grande – PB.  

 

3.2. Justificativa das Técnicas de Coleta de Dados Escolhida Para a Pesquisa 

A escolha do método de questionário on-line é explicada pela relação custo e praticidade, além 

de um alto grau de devolução. Nesse caso, foi utilizado a plataforma Google Forms devido a sua 

integração com outros aplicativos na formulação e geração de gráficos e tabelas, pois o próprio 

aplicativo é acoplado a planilhas que podem ser transferidas ao Excel. Tendo em mente o curto prazo 

para a realização da pesquisa e a falta de recursos, a realização de entrevistas e formulários abertos 

presenciais foi impossibilitada, e isso representa um decréscimo na precisão do trabalho, visto que as 

respostas adquiridas por meio desses métodos são mais completas.  

 A preferência por essa técnica visou também a ausência presencial de integrantes do grupo 

em sua aplicação, esse fator é positivo, pois evita a influência da opinião de quem aplica o 

questionário.  

 

3.3. Amostragem 

Com a aplicação do questionário, foi consultado um total de 47 pessoas, a amostra optada foi 

a probabilística, em específico, a aleatória simples. Houve preferência por um grupo ou perfil 

exclusivo, no caso, aos universitários da UFCG no município de Campina Grande. Essa escolha é 

justificada pela temática da pesquisa, extremamente abrangente e complexa para uma análise a nível 
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estadual ou nacional. Por questões financeiras, a amostragem deveria ser reduzida, pois não havia 

estrutura científica, nem um complexo sistema de análise de dados que pudessem conferir resultados 

complexos à nível do tema contemplado. Somado a isso, não foi contemplado nenhum estereótipo, 

faixa etária ou classe social.  

Distante disso, a introdução de tecnologias já está no cotidiano de toda a esfera pública, e foi 

evitado apenas o preenchimento por parte de menores de 12 anos, visto que, por mais que a infância 

brasileira hoje conviva com a modernidade em vários aspectos, a criança não possui mentalidade 

suficiente para analisar os impactos daquilo que consome, e não produz uma opinião concreta com 

base em sua própria análise do mundo, muitas vezes, reproduzindo apenas o que escuta em casa. 

 

3.4. Redações das Questões  

 Após o estudo bibliográfico inicial e estabelecido os objetivos e o meio de coleta de dados. O 

questionário foi composto de 4 questões, pensadas pelos autores do projeto, e a elaboração delas estão 

embasadas em analisar o grau de confiabilidade e aprovação do papel desempenhado pelas 

tecnologias na condução da cidadania do município de Campina Grande - PB.  

Os tipos de questões caracterizam o projeto como Estruturado não-disfarçado, isso porque foi 

optado por questões fechadas de única escolha, dentre 3 opções que indicam o grau de aceitabilidade: 

“Sim”, “Não” e “Parcialmente”, foi adotado uma opção intermediária a fim de gerar análises mais 

completos. Além disso, foi claramente informado o objetivo de pesquisa na descrição do questionário. 

Segue abaixo as perguntas que se encontram no questionário: 

I. Você concorda que a forma que a tecnologia tem assumido em seu papel de mediadora entre 

o cidadão e o estado brasileiro tem gerado aperfeiçoamentos sólidos no ato de ser cidadão no 

Brasil? (ex: urnas eletrônicas, aplicativos, segmentos burocráticos, etc) 

II. Você concorda que a tecnologia como mediadora do cidadão e estado no Brasil tem servido 

para o projeto de cidadania nacional? 

III. Você costuma ceder dados aos aplicativos governamentais com confiança de que o aplicativo 

faz bom uso das suas informações? 

IV. Você acha benéfico a substituição da responsabilidade humana pela atuação cada vez maior 

de tecnologias, fazendo o papel que antes era realizado pelo homem? 

 

 

3.5. Análise dos Dados.  

 Os dados foram analisados com base em todas as referências bibliográficas contempladas para 

a elaboração do objetivo do artigo e suas respectivas questões. Com a análise, será verificado se as 

hipóteses levantadas no projeto de pesquisa são condizentes com os resultados encontrados, e traçado 

comentários e conclusões sobre o tema.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Inicialmente, com a aplicação do questionário, foi consultado um total de 47 pessoas, sendo 

elas maiores de 12 anos e que residem no município de Campina Grande – PB. Foi constatado através 

de um cálculo de média a partir dos intervalos das faixa-etária que a idade média corresponde a 

aproximadamente 23 anos. O questionário atingiu os universitários da Universidade Federal de 
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Campina Grande – PB. Os dados obtidos a respeito do gênero e faixa-etária podem ser observados 

nos gráficos abaixo: 

 

  

      Figura 2 – Gráfico referente ao Gênero                       Figura 3 – Gráfico referente à Faixa Etária 

           dos universitários consultados.                                        dos universitários consultados.                                    

  

 

 

           Fonte: Elaboração dos autores.                                       Fonte: Elaboração dos autores.      

  

Os dados de todas as perguntas apresentam resultados que se definem na primeira casa decimal, e isso 

é explicado pela quantidade de pessoas que responderam no total, em maioria números ímpares, e como a 

quantidade de respostas possíveis também foi ímpar, com exceção da pergunta referente ao gênero, constatou-

se os respectivos valores. 

No que se refere as perguntas, as 4 últimas eram obrigatórias, e isso explica a quantidade maior de 

respostas (47), superando as referentes ao gênero e faixa-etária. Os dados com os respectivos resultados das 

perguntas 1 e 2 podem ser observadas nas figuras abaixo: 

 

        Figura 4 - Gráfico referente à                                             Figura 4: Gráfico referente à  

          Pergunta 1 do Questionário.                                              Pergunta 2 do Questionário. 

 

                      Fonte: Elaboração dos autores.                            Fonte: Elaboração dos autores.      
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Sobre a primeira pergunta, foi constatado que 24 pessoas (51%) concordam que a tecnologia 

tem gerado aperfeiçoamento sólido no ato de ser cidadão no Brasil, esses dados podem ser explicados 

pela maior quantidade de jovens que responderam o questionário, uma vez que a amostragem 

contemplou estudantes, que em sua maioria, não ultrapassam os 30 anos, e atualmente, a juventude 

deposita grande fascínio e confiança de como a tecnologia tem guiado a cidadania. A faixa média de 

idade foi aquela que vivenciou a transição do papel para os tablets e os aplicativos, e de fato, houve 

mudanças que melhoraram a técnica, porém, não foi esperado essa quantidade de aprovação, visto 

que com o estudo referencial realizado, as mudanças na cidadania do Brasil com a modernidade têm 

mostrado ser superficiais, resumindo-se ao aperfeiçoamento de técnicas e sem a resolução de 

problemas muito mais profundos, como a evasão escolar com a adição de tablets no Município de 

Campina Grande. 17 pessoas (36,2%) apresentaram uma opinião parcial, e 6 pessoas (12,8%) 

acharam que não tem gerado mudanças sólidas, acredita-se que dessas, apenas é observado uma 

melhora superficial no ato de ser cidadão no Brasil. 

Referente a figura dois, sua estrutura muito se assemelha a primeira pergunta, entretanto, sua 

visão é bem menos pragmática, uma vez que a pergunta se endereça ao futuro da cidadania enquanto 

nação, e não no ato de exercer cidadania em específico aos universitários da UFCG, os resultados 

foram semelhantes ao da primeira pergunta, e isso pode ser explicado por uma mentalidade comum 

entre não só no público universitário, mas de todo o Brasil, de que se algo é bom para o cidadão, 

necessariamente é benéfico para toda a nação. Essa visão imprecisa foi identificada, e revela o 

individualismo e a falta do pensamento do coletivo.  

Os dados correspondentes a pergunta 3 e 4 podem ser examinado nas figuras abaixo: 

 

        Figura 4 - Gráfico referente à                                             Figura 5: Gráfico referente à  

          Pergunta 3 do Questionário.                                              Pergunta 4 do Questionário. 

 
 

                     Fonte: Elaboração dos autores.                             Fonte: Elaboração dos autores.      

 

No que se refere a figura três, que trata do costume de ceder os dados pessoais aos aplicativos 

e mecanismos do governo, os resultados foram mais diversos do que nas figuras 1 e 2. Ao analisar os 

dados, constatou-se que apenas 12 pessoas (25,7%) confiam as suas informações, esse resultado não 
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foi esperado, e o que pode ser interpretado a respeito dele é que as pessoas não tem mais visto o estado 

como uma instituição séria capaz de zelar pelos dados da população. Isso se explica pelos diversos 

escândalos de corrupção que caracterizam o “jeitinho brasileiro”, e referente ao uso de dados, essa 

corrupção pode estar relacionada a clonagem de cartões de crédito, empréstimos e declaração de bens 

fantasma, entre outros.   

A amostra da pesquisa identifica que as tecnologias não escapam a esse tipo de ação humana, 

isso explica a aceitação tão baixa. Na mesma pergunta, houve 18 (38,2%) pessoas que não costumam 

ceder os dados, enquanto 17 (36,1%) optaram por uma resposta intermediária. 

A pergunta 4 está relacionada ao grau de aceitabilidade da substituição do papel humano pelo 

papel das máquinas, se essa mudança é benéfica ou não. 12 pessoas (25,2%) acreditam que sim, 9 

pessoas (19,2%) acreditam que não e 26 pessoas (55,4%) optaram por uma resposta intermediária. A 

grande incidência de respostas intermediárias justifica uma realidade na amostra universitária não só 

da UFCG, mas de toda a nação, de que a incorporação de tecnologias é um dos motivos de aumento 

no desemprego, uma vez que as máquinas tomam trabalhos cada vez mais manuais, e muitos 

estudantes que estão em processo de graduação, temem perder o espaço no mercado de trabalho por 

máquinas. 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Como foi abordado, a introdução de tecnologias na relação entre o estado e a população que 

visam o aprimoramento do exercício da cidadania é bastante benéfica. Essa implementação tem 

mostrado grande redução na burocracia e aumento na praticidade e produção em instituições. Isso foi 

observado na prefeitura de Campina Grande – PB, e na Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), que usufruem de diversas tecnologias, abrangendo a educação em sala de aula, e fora dela, 

tornando os indivíduos conectados a informações essenciais.  

Com base nos resultados do questionário, foi concluído que a amostra percebe que a relação 

entre tecnologia e cidadania tem acarretado melhorias e aperfeiçoamentos significantes a respeito do 

exercer da cidadania. Ainda é notória a dúvida em relação a esses aperfeiçoamentos, visto que uma 

grande parcela não possuiu uma posição firme. Isso se justifica pela dúvida se a urna e os aplicativos 

burocráticos irão acompanhar os desafios socioeconômicos do futuro, trazendo upgrades que podem 

aperfeiçoar ainda mais a cidadania na região campinense. Assim, é possível concluir que métodos 

novos precisam a cada dia ser mais explorados a fim de aperfeiçoar o exercício da cidadania. 

Além disso, conclui-se que a maior parte da amostra concordou que a união da tecnologia e 

cidadania é vista como projeto de cidadania e tem servido a favor do mesmo. Esses dados demonstram 

uma ascensão do pensamento crítico a respeito das influências da tecnologia no exercício da 

cidadania. 

Foi concluído que a tecnologia possui baixa confiança entre a amostra consultada, jovens 

universitários, e é constatado um grande sentimento de medo sobre como essas tecnologias podem 

guiar o futuro da sociedade, essa apreensão deve-se ao temível desemprego, que apresentará grande 
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escalada com o aumento da utilização de tecnologias. Assim, é notório que os resultados adquiridos 

refletem a visão da amostra a qual foi optada, essa questão precisa ser alvo maior de debates nesse 

público, analisando os prós e contras sobre esse processo de implementação tecnológica. 

O medo em relação a essas tecnologias na amostra também foi refletido ao analisar o grau de 

confiança em ceder dados aos aplicativos do governo. Nesse quesito, foi concluído que os 

universitários possuem apreensão, devido a fatores como a perca da visão positiva do governo como 

uma instituição séria capaz de zelar pelos dados, uma vez que os casos de corrupção crescem a cada 

ano. 

Com base na problemática apresentada, cabe aos governantes a promoção do uso da 

modernidade de forma com que ela sirva para o aperfeiçoamento da cidadania no município de 

Campina Grande – PB, sendo utilizada de forma moderada, visando a melhoria de problemas atuais, 

de maneira sustentável.  
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RESUMO 

A temática abordada neste estudo consiste em uma análise da influência do consumismo na 

preservação do meio ambiente, juntamente com uma observação dos efeitos de práticas sustentáveis. 

O assunto tratado é relevante para a sociedade, pois os impactos causados ao meio ambiente, por 

ações humanas, são cada vez mais notáveis. Sendo assim, a sociedade em geral e a comunidade 

cientifica procura desenvolver e valorizar ainda mais as práticas do desenvolvimento sustentável. Esta 

pesquisa consiste em uma sondagem dos hábitos de consumo dos alunos de Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Campina Grande- PB através de um questionário estruturado para a obtenção 

quantitativa de dados. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O consumo é o que garante a sobrevivência de toda e qualquer espécie do nosso planeta, 

tornando-se um direito indispensável para a manutenção da vida e do equilíbrio nos ecossistemas. 

Entretanto, o consumo desenfreado praticado pelos seres humanos tira esse direito das gerações 

futuras além de prejudicar bastante o ambiente por meio da retirada das matérias primas em excesso 

e aumento da produção de resíduos. 

Existe a necessidade de incluir o respeito ao meio ambiente como uma das exigências 

consideradas como indispensáveis para um cidadão que cumpre com seus deveres. Até porque a 

cidadania diz respeito à luta pelos direitos e, conforme o artigo 225 da Constituição Federal Brasileira 

de 1988 o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todo brasileiro (BRASIL, 1988). A 

cidadania está em constante construção como conquista da humanidade e as garantias individuais e 

coletivas abrangem também a possibilidade do bem-estar comum em um meio ambiente equilibrado 

com as necessidades prioritárias de todo ser vivo. 

Segundo Elkington (1997 apud Rodrigues, 2012), em seu livro “Cannibals with Forks”, para 

que uma atividade seja considerada sustentável ela deve atender o conceito de “Triple Bottom Line”. 

Esse conceito envolve três horizontes que devem ser envolvidos para atingir o desenvolvimento 

sustentável: O ambiental (ecologicamente correto), o econômico (economicamente viável) e o social 

(socialmente justo). De acordo com Elkington (1997) é possível fazer uma relação harmônica entre 

consumo, preservação ambiental e bem-estar social, aspectos alvos de estudo nessa pesquisa.  

Com o intuito de adquirir dados sobre o grau de conhecimento dos alunos de engenharia civil 

da UFCG sobre o tema de sustentabilidade e os hábitos de consumo dos mesmos, foi realizada uma 

pesquisa de campo sobre o que leva ao consumismo e as atividades praticadas pelos mesmos que 

contribuem com a preservação do meio ambiente. 

Com o passar dos anos, a sociedade, em constante crescimento populacional, consome cada 

vez mais produtos industrializados que demandam de matéria-prima extraída do meio ambiente. 

Tendo em vista que a própria população possui a obrigação de preservar o ecossistema, com a 

finalidade de garantir o direito de que o mesmo possa ser utilizado pelas gerações futuras, em que 

medida o consumismo afeta na preservação do meio ambiente? 

O contato a todo momento com propagandas sobre vários produtos e ideias desperta nas 

pessoas a vontade de consumir mais e mais, caracterizando-se como fato social de acordo com o 

pensamento de Émile Durkheim presente no livro “As Regras do Método Sociológico” de 1895 

(Durkheim, 2007), que especifica a coercitividade como a força dos padrões culturais do grupo que 

os indivíduos integram. Estes padrões culturais são intensamente fortes e obrigam os indivíduos a 

cumpri-los. 

A falta de conscientização popular sobre a importância de preservar o meio ambiente é um 

obstáculo a ser superado, pois não adianta esse pensamento se prender às teorias sem que as pessoas 

o ponha em prática. Outro problema é o fato de que à primeira vista o investimento é relativamente 

alto para a implantação do desenvolvimento sustentável, entretanto, ao longo da sua aplicação 
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constante, o valor monetário gasto será convertido em ganhos com eficiência, como por exemplo a 

redução no gasto de energético e o uso racional da água. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste estudo consiste em analisar os hábitos de consumo dos estudantes de 

Engenharia Civil da UFCG e a sua relação com a preservação ambiental na cidade de Campina 

Grande-PB. 

1.1.2 Objetivos Específicos  

Como via para alcançar o objetivo principal do estudo e ampliar a sua aplicação, tem-se por 

objetivos específicos os seguintes itens: 

- Investigar os hábitos de consumo dos estudantes de Engenharia Civil da UFCG; 

- Sondar o grau de interesse dos alunos de Engenharia Civil da UFCG em relação ao meio 

ambiente e as ações praticadas pelos mesmos para a promoção da sustentabilidade.   

1.2 Justificativa 

O presente trabalho possui relevância em razão de que, no século XXI, é notável a amplitude 

dos problemas ambientais advindos das ações humanas passadas que afetam a vida cotidiana da 

população. Portanto, as ações necessárias para aumentar o nível de sustentabilidade de uma região 

são objetos de pesquisa importantes para garantir o suprimento das necessidades humanas sem afetar, 

de maneira negativa, as gerações futuras.   

Pensando nas próximas gerações, é necessário realizar pesquisas a fim de implementar, de 

forma mais eficaz, uma filosofia de vida sustentável na sociedade. O estudo socioeconômico e 

ambiental das práticas humanas é de grande necessidade, pois para que se atinja o desenvolvimento 

sustentável é necessário avaliar “três horizontes”: o social (geração de emprego e inclusão social a 

partir do trabalho), o econômico (crescimento financeiro da população) e o ambiental (garantia da 

preservação do meio ambiente). Com essa estratificação, torna-se mais viável a criação de projetos 

para que o objetivo de implantação do desenvolvimento sustentável seja alcançado. Dessa forma, a 

população terá um retorno muito mais favorável, tornando a sustentabilidade um tema de interesse 

geral. 

A aplicação do desenvolvimento sustentável na engenharia civil é de extrema importância, 

pois a utilização de eco materiais e soluções tecnológicas inteligentes, que promovem a redução de 

resíduos gerados pela construção, juntamente com a utilização de forma inteligente e econômica da 

água e da energia proporciona aos usuários um conforto e melhor aproveitamento das áreas. Essas 

características acompanham a tendência de planejamento de obras atual, que se preocupa com os 

impactos ambientais e com a usabilidade sustentável do projeto finalizado, dessa forma, o trabalho 

do engenheiro será cada vez mais valorizado e reconhecido. Com isso, os profissionais da engenharia 

que detêm os conhecimentos sobre o tema abordado receberão mais destaque e serão mais solicitados 

no mercado.  



V SEMPE – Seminários de Métodos de Pesquisa da Unidade Acadêmica de Engenharia Civil/ 

Centro de Tecnologia e Recursos Naturais/ Universidade Federal de Campina Grande  

Campina Grande, agosto-setembro de 2016 

 

Análise dos hábitos de consumo dos alunos de Engenharia Civil da UFCG e seus interesses com a preservação do 

ambiente na cidade de Campina Grande-PB 

95 

A análise dessas características no período acadêmico é de grande importância, pois é durante 

sua formação que o engenheiro adquire grande parte de seu conhecimento, podendo assim, ser 

introduzido no mercado de trabalho com um bom embasamento técnico e teórico sobre as novas 

tecnologias e a importância da preservação ambiental. Com esse estudo será possível averiguar a atual 

situação do conhecimento dos estudantes de engenharia civil a respeito da sustentabilidade, sendo 

possível, a posteriori, conceder mais importância sobre o referido tema na grade curricular e nos 

projetos realizados. Assim, serão formados profissionais mais preparados e conscientes, capazes de 

projetar e elaborar trabalhos mais competentes. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

O desenvolvimento sustentável consiste em usufruir dos recursos disponíveis de modo a saciar 

as necessidades do presente, porém, permitindo que as gerações futuras também tenham a capacidade 

de atender às suas necessidades. Esta sustentabilidade, na prática, se resumiria em conservar o meio 

ambiente através de recursos sócio-políticos e econômicos, ou seja, através da regulamentação e da 

educação para que haja um consumo sustentável (TORRESI et al, 2010). 

Segundo Barbosa (2007), as empresas devem manter uma visão a longo prazo e se preocupar 

com o meio ambiente a fim de garantir que as gerações posteriores possuam os recursos necessários 

para sua sobrevivência e, por consequência, aumentar a vida e reputação da empresa, e ainda sugerem 

a seguinte classificação para o nível das empresas em relação ao desenvolvimento sustentável: básico 

(empresas que cumprem apenas com as obrigações impostas pelo Estado), atingível (empresas que 

visam os benefícios econômicos que as atitudes sustentáveis proporcionam), prático (empresas 

realmente engajadas em preservar o meio ambiente) e teórico (empresas que integram as ideias de 

sustentabilidade na filosofia da empresa e as aplicam em suas atividades). 

Segundo PEREIRA (2013), processo de engenharia de qualquer projeto deve inserir o 

conceito de sustentabilidade na execução do planejamento, por conta de que, nesta fase, o projeto está 

em aprimoramento e é mais susceptível à aplicação de padrões sustentáveis, atitude que demonstra 

responsabilidade e comprometimento das empresas para com os ecossistemas. Assim, durante a 

execução das obras, novas ideias e alternativas surgem para aumentar a produtividade do seu 

andamento, otimizar a utilização de materiais, de recursos hídricos e energéticos. Com isso, os 

investimentos realizados em projetos sustentáveis resultarão em cortes de gastos no futuro que, a 

longo prazo, renderão um bom retorno econômico para quem desfruta dos resultados da construção. 

O Programa Cidades Sustentáveis (2012) tem como objetivo contribuir com as próximas 

gestões municipais no sentido da implementação de instrumentos de planejamento e execução de 

políticas públicas que considerem a sustentabilidade como transversal a todos os projetos e ações dos 

poderes executivos e legislativos municipais, além do devido comprometimento dos setores privados 

e das sociedades locais. Entende-se que a sustentabilidade deve se realizar plenamente nas dimensões 

política, econômica, social, ambiental e cultural, de modo a ser integralizada em todas as esferas 

formuladoras e executoras das políticas públicas, tanto em seus conteúdos como em suas formas de 

implementação. 
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Segundo Pereira et al. (2012), a sociedade pratica o que é chamado de “hiperconsumismo”, 

onde o sistema capitalista induz que o desenvolvimento se baseia no descarte, gerando mais consumo 

e lucro para as empresas. Esta prática configura uma grave agressão ao ecossistema, em se tratando 

da gestão dos recursos naturais e resíduos. Assim sendo, para conter a degradação dos ecossistemas 

e dos recursos naturais, é necessário haver uma conscientização da sociedade para que a mesma 

consuma de forma sustentável, ou seja, consumir apenas quando necessário. Esta sustentabilidade 

ameniza o consumo dos recursos naturais e a produção de resíduos sólidos. 

Pequenas mudanças de hábitos cotidianos contribuem para a conquista de um planeta 

sustentável, com o meio ambiente preservado e recursos naturais para muitas gerações. Ações simples 

como a economia de água (não deixando as torneiras abertas desnecessariamente e não demorando 

mais que o necessário no banho), a compra de produtos biodegradáveis (evitando produtos com 

sustâncias tóxicas que demoram para se decompor no meio ambiente), a preservação de áreas verdes 

(cultivando jardins e hortas domésticas além de não depositar lixo em matas), a economia de energia 

(não deixando aparelhos eletrônicos ligados quando não estiverem sendo usados e preferir 

equipamentos com selos de eficiência e baixo consumo de energia), a reciclagem e reutilização 

(reciclando papeis, levando a sério a coleta seletiva e reaproveitando garrafas plásticas, sacolas de 

plástico, jornais, revistas e tudo que pode ter diversas utilidades no dia a dia), a utilização de outros 

meios de transporte (preferir a locomoção com bicicleta ou com o transporte coletivo) (ATITUDES 

SUSTENTÁVEIS, 2014). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa contou, na primeira etapa, com uma abordagem de natureza descritiva e 

quantitativa.  A característica descritiva deve-se ao fato da realização de uma pesquisa de opinião e 

uma pesquisa de motivação, já a natureza quantitativa se aplica por conta de que o questionário 

oferece as opções de respostas e torna possível indicar quantos participantes escolheram cada 

alternativa. De acordo com Manzato & Santos (2012), pesquisa de opinião procura identificar 

atitudes, pontos de vista e preferências que as pessoas têm a respeito de algum assunto, com o objetivo 

de tomar decisões e Pesquisa de motivação busca determinar as razões inconscientes e ocultas que 

levam, por exemplo, o consumidor a utilizar determinado produto ou que determinam certos 

comportamentos ou atitudes.  

Foi realizada uma análise dos hábitos de consumo dos estudantes de engenharia civil da UFCG 

e seus conhecimentos a respeito do desenvolvimento sustentável por meio de um questionário 

estruturado e aplicado através da internet com o “Google Forms”, que permitiu a fácil divulgação 

com links para aplicativos de mensagens de telefones móveis. O primeiro estágio desse questionário 

foi denominado de “avaliação do nível de consumismo”, sendo constituído de uma série de perguntas 

adaptadas que foram elaboradas por um médico psiquiatra e uma psicóloga do Programa 

Ambulatorial dos Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas do 

estado de São Paulo (TAVARES e FILOMENSKY, 2013). Essas perguntas foram direcionadas com 

o intuito de sondar os hábitos de consumo dos graduandos, sendo elas enumeradas de 1 a 7 e contendo 

alternativas de múltipla escolha para a coleta de dados. Após a análise das respostas, foi admitida 
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uma relação de pontos para cada alternativa escolhida, sendo, ao final, contabilizada a quantidade de 

pontos e averiguado se o participante compra de forma compulsiva, possui controle parcial das 

compras ou controla durante a maior parte do tempo. 

O segundo estágio do questionário foi denominado de “avaliação do nível de sustentabilidade” 

e contou com parte de uma pesquisa de opinião que foi realizada na Universidade Federal de 

Uberlândia, pelo diretor de sustentabilidade ambiental da instituição, com o objetivo de levantar a 

opinião da comunidade universitária sobre a temática ambiental, para o planejamento futuro de ações 

sustentáveis na universidade (PRIETO e TAVARES, 2012). Essa parte foi constituída por cinco 

questões enumeradas de 1 a 5, contendo três perguntas sobre o interesse dos alunos com a 

sustentabilidade, sobre as ações sustentáveis praticadas por eles e sobre a importância da formação 

ambiental na universidade, respectivamente. As outras duas questões foram direcionadas com o 

intuito de saber o ponto de vista dos participantes a respeito da solução dos problemas ambientais e 

sobre como os assuntos ligados ao meio ambiente deveria ser abordado na universidade.  

A aplicação do questionário por meio da internet obteve vinte e quatro respostas de alunos de 

graduação em engenharia civil, a grande maioria dos entrevistados foram estudantes que ainda estão 

iniciando sua jornada no curso.  Primeiramente, foram requeridas informações pessoais como o nome 

do(a) graduando(a) e o período o qual ele(a) estuda. Após isso, deu-se início ao primeiro estágio do 

questionário referente ao nível de consumismo dos entrevistados com o intuito de sondar os hábitos 

de consumo dos entrevistados, tendo seus resultados graficamente representados no decorrer do 

tópico. 

Com o intuito de analisar os hábitos de consumo de uma forma geral, foram atribuídas 

pontuações diferentes para cada alternativa escolhida, de acordo com o seu nível de 

comprometimento sustentável. Os pontos atribuídos em cada item obedecem à disposição exposta na 

Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Pontuação das alternativas do questionário. 

Alternativa p/ 

1, 2, 5 e 6 

Alternativa p/ 

3, 4 e 7 PONTUAÇÃO SIGNIFICADO 

Sempre Nunca 0 Atitude consumista 

Normalmente Às vezes 1 Atitude preferencialmente consumista 

Às vezes Normalmente 2 Atitude preferencialmente sustentável 

Nunca Sempre 3 Atitude sustentável 

Fonte: TAVARES e FILOMENSKY, 2013. 

A somatória dos pontos adquiridos com a resolução do questionário confere ao estudo a 

capacidade de definir 3 perfis diferentes de consumidores, mostrados na Tabela 2, avaliando assim, 

os hábitos de consumo dos alunos de engenharia civil da UFCG. 

Tabela 2 - classificação do participante em relação à pontuação. 

PONTUAÇÃO SIGNIFICADO 
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0 – 7 O participante compra de forma compulsiva 

8 – 14 O participante possui controle parcial das compras 

15 – 21 O participante se controla durante a maior parte do tempo 

Fonte: TAVARES e FILOMENSKY, 2013. 

O segundo estágio do questionário, relacionado a sustentabilidade, cujo objetivo era avaliar o 

comprometimento dos participantes com a preservação dos ecossistemas e contou com cinco 

indagações, sendo quatro delas questões de múltipla escolha e uma questão de seleção. Para três das 

questões desse estágio (1, 2 e 4), pode ser aplicado o princípio de agregação de valor às alternativas 

de modo idêntico ao realizado no estágio anterior. A atribuição de pontuação das alternativas está 

representada na Tabela 3 e na  

Tabela 4. 

 

Tabela 3 - Pontuação das alternativas do 2º estágio. 

LETRA 

DA 

QUESTÃO 

QUESTÃO 

1 

QUESTÃO 

4 
PONTUAÇÃO SIGNIFICADO 

QUESTÃO 

2 

(a) 
Muito 

interessado 

Muito 

importante 
0 Atitude desinteressada 

Cada 

alternativa 

assinalada 

configura a 

soma de 1 

ponto 

(b) 
Interesse 

razoável 
Importante 1 

Atitude preferencialmente 

desinteressada 

(c) 
Pouco 

interessado 

Pouco 

relevante 
2 Atitude preferencialmente sustentável 

(d) 
Sem 

interesse 

Irrelevante/ 

Não sei 
3 Atitude sustentável 

Fonte: TAVARES e FILOMENSKY, 2013. 

 

Tabela 4 - classificação do participante em relação à pontuação no 2º estágio. 

PONTUAÇÃO SIGNIFICADO 

0 – 3 O entrevistado não se compromete com o meio ambiente 

4 – 7 O entrevistado possui comprometimento mediano 

8 – 11 O entrevistado se compromete com o meio ambiente 

Fonte: TAVARES e FILOMENSKY, 2013. 

Com os resultados tabelados e graficamente representados foi possível investigar o grau de 

consumismo dos entrevistados, sendo viável também a avaliação dos métodos que atualmente são 

utilizados para a divulgação e aperfeiçoamento da educação ambiental e sua relevância na vida das 

pessoas. Dessa forma, foi feita uma relação entre o consumismo e a sustentabilidade, averiguando os 

possíveis impactos causados ao meio ambiente pelas ações humanas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pergunta inicial do primeiro estágio, cujos dados estão representados pela Erro! Fonte de 

referência não encontrada., questionava se o aluno tinha o habito de comprar sem pensar duas 

vezes. Cerca de 8% afirmou que sempre, 13% afirmou que normalmente, 29% respondeu as vezes e 

50% afirmou que nunca compra sem pensar duas vezes. 

Figura 1 - Comprar sem pensar duas vezes. 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 A segunda pergunta questionava se o aluno tinha o habito de comprar por sentir pressão do 

vendedor ou da situação, que caracteriza um consumidor com capacidade crítica muito deficiente, 

como mostra a Erro! Fonte de referência não encontrada.. Cerca de 4% respondeu que sempre, 

4% respondeu que normalmente, 38% afirmou que as vezes e 54% afirmou que nunca praticava essa 

atitude. 

Figura 2 - Comprar por sentir pressão do vendedor ou da situação.

 
Fonte: Elaboração dos autores 

 A terceira pergunta foi sobre o habito de pesquisar pelo melhor produto antes da compra, que 

é muito importante e característica de um consumidor consciente, tendo os dados expostos na Erro! 

Sempre
8%

Normalmente
13%

As vezes
29%

Nunca 
50%

COMPRA SEM PENSAR DUAS VEZES

Sempre
4% Normalmente

4%

As vezes
38%

Nunca 
54%

COMPRA POR SENTIR PRESSÃO DO VENDEDOR OU DA  SITUAÇÃO
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Fonte de referência não encontrada.. Cerca de 54% respondeu que sempre, 33% respondeu 

normalmente, 9% afirmou que as vezes e 4% afirmou que nunca realizava tal pesquisa antes da 

compra. 

Figura 3 - Ao efetuar compras pesquisa qual o melhor produto. 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 A quarta pergunta aborda um pratica bastante rara nos dias de hoje: Comprar apenas por 

necessidade, sem exagero, conforme a Erro! Fonte de referência não encontrada.. Cerca de 12% 

respondeu que sempre, 63% respondeu que normalmente, 25% afirmou que as vezes compra apenas 

por necessidade. 

Figura 4 - Ato da compra apenas por necessidade, sem exageros. 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

  A pergunta de número 5 enfatizava uma atitude de consumismo em um grau muito elevado, 

o consumo atrelado ao lazer, como mostra a Erro! Fonte de referência não encontrada.. Cerca de 

Sempre
54%Normalmente

33%

As vezes
9%

Nunca 
4%

QUANDO FAZ UMA COMPRA, TEM O HABITO DE 

PESQUISAR QUAL O MELHOR PRODUTO

Sempre
12%

Normalmente
63%

As vezes
25%

FAZ COMPRAS APENAS POR NECESSIDADE, SEM 

EXAGEROS
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4% respondeu que sempre, 17% respondeu que as vezes e 79% respondeu que nunca praticava tal 

atividade. 

Figura 5 - Realizar compras para se distrair.  

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

  Na sexta pergunta foi posta à prova uma situação muito comum aos consumidores: comprar 

e não utilizar o produto, vindo à tona o sentimento de arrependimento, conforme a Erro! Fonte de 

referência não encontrada.. Cerca de 4% respondeu que normalmente, 67% afirmou que as vezes e 

29% respondeu que nunca age dessa maneira. 

Figura 6 - Arrependimento da compra, por não haver muita utilidade do produto. 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 
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79%

FAZ COMPRAS PARA SE DISTRAIR QUANDO ESTÁ 
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67%
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 Na pergunta de número 7, representada pela Erro! Fonte de referência não 

encontrada., foi avaliado o habito de comprar produtos duradouros que é muito positivo para o meio 

ambiente, pois reduz a produção de lixo. Cerca de 21% respondeu que sempre, 58% afirmou que 

normalmente e 21% respondeu que as vezes assume tal postura de consumidor consciente.  

Figura 7 - Compra de produtos mais duradouros.

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 A Tabela 5 apresenta um resumo dos dados obtidos no primeiro estágio do questionário:  

Tabela 5 - Dados do primeiro estágio do questionário. 

QUESTÃO SEMPRE NORMALMENTE AS VEZES NUNCA 

1 8,3% 12,5% 29,2% 50% 

2 4,2% 4,2% 37,5% 54,2% 

3 54,2% 33,3% 8,3% 4,2% 

4 12,5% 62,5% 25% 0% 

5 4,2% 0% 16,7% 79,2% 

6 0% 4,2% 66,7% 29,2% 

7 20,8% 58,3% 20,8% 0% 

Fonte: Elaboração dos autores. 

A partir da tabulação dos dados obtidos do primeiro estágio, pode-se constatar que, de modo 

geral, a maioria dos participantes (83,34%) apresentam um controle razoável do processo de aquisição 

de bens. Três dos candidatos (12,5%) apresentaram um desempenho parcialmente controlado, sendo 

dois deles muito próximos da categoria controlada. E apenas um participante (4,16%) apresentou 

demonstrou possuir características compulsivas referentes ao consumismo. 

Os dados obtidos a partir das questões 1, 2 e 4, estão representados na Tabela 6 e na Erro! 

Fonte de referência não encontrada.. 

Sempre
21%

Normalmente
58%

As vezes
21%

COMPRAR PRODUTOS MAIS DURADOUROS
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Tabela 6 - Dados das questões 1 e 4 do 2º estágio. 

QUESTÃO (A) (B) (C) (D) 

1 33,3% 58,3% 8,3% 0% 

4 62,5% 33,3% 4,2% 0% 

Fonte: Elaboração dos autores. 

Figura 8 – Ações sustentáveis praticadas pelos entrevistados.  

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

A partir dos dados representados acima, temos que 11 entrevistados (45,8%) apresentaram 

comprometimento e interesse satisfatórios com meio ambiente, 13 entrevistados (54,2%) 

apresentaram comprometimento mediano e nenhum dos entrevistados apresentou grande desinteresse 

quanto ao assunto em questão. Como pode ser observado na Erro! Fonte de referência não 

encontrada., 95,8% dos entrevistados estão economizando água, 70% deles reduziram o uso da 

energia elétrica e 62,5% estão consumindo menos produtos, porém atividades como a separação do 

lixo reciclável ainda não é praticada pelos estudantes. 

A terceira pergunta do segundo estágio, cujos dados estão representados pela Erro! Fonte de 

referência não encontrada., que questionava se a solução de problemas ambientais dependia mais 

de ações do governo ou das pequenas contribuições da população realizadas diariamente, a grande 

maioria, 83,3%, afirmou ser responsabilidade maior da população manter a integridade do meio 

ambiente, enquanto apenas 16,7% das pessoas responderam como sendo jurisdição do governo e de 

grandes empresas. Essa informação demonstra que grande parte dos entrevistados possui a 

informação de que devem promover ações sustentáveis e ter uma filosofia de vida mais ecológica, 

caso já não realizem tais ações. 
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Figura 9 – Maior responsável por solucionar problemas ambientais. 

 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

A quinta e última questão do segundo estágio, cujos dados estão presentes na Erro! Fonte de 

referência não encontrada., revela que a grande maioria dos entrevistados acreditam que temas 

relacionados ao meio ambiente devem ser abordados constantemente, seja em todas as disciplinas 

cursadas (50% das respostas), seja em uma disciplina especifica (25% das respostas), dentre os outros 

25 % dos participantes, 16,7% optaram por haver eventos sobre o tema no ambiente acadêmico, 4,2% 

preferem que haja uma disciplina optativa, e os 4,2% restantes preferem que o assunto seja abordado 

apenas em cursos específicos. Os dados obtidos através dessa pergunta direcionam ao pensamento de 

que os alunos compreendem a necessidade de discutir mais sobre a sustentabilidade no que se refere 

ao desenvolvimento de novas tecnologias, aprimoramento da educação e de práticas ecologicamente 

corretas. 

Figura 10 - Abordagem da sustentabilidade na Universidade. 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os resultados apresentados neste estudo, pode-se concluir que a maioria dos 

entrevistados apresentaram uma boa capacidade de controlar o consumo dos recursos e uma boa 

consciência de que é necessário tomar medidas que garantam a preservação do meio ambiente. 

Contudo, o responsável pelo cuidado com a água é a crise hídrica pela qual passa a cidade de Campina 

Grande com riscos de ser cortado o abastecimento da cidade e os estudantes, mesmo compreendendo 

a necessidade de preservar a natureza, não toma a iniciativa de efetuar procedimentos simples que 

minimizam os impactos ambientais, como a separação do lixo reciclável, por não haver muitos postos 

de coleta seletiva e, também, por conta da má gestão dos resíduos sólidos. 

Vale salientar, que o grupo de amostragem utilizado no estudo foi muito limitado, o que 

confere uma confiabilidade nos resultados obtidos inferior ao ideal, com isso é sugerido que, para 

pesquisas futuras sobre o tema abordado neste estudo, haja um maior aprofundamento para haver a 

constatação dos resultados obtidos. 
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA BRASILEIRO DE SANEAMENTO 

ASSOCIADO AOS RISCOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO 

Julio Barbosa Ramos1; Mariana Alves Oliveira2; Victor Hugo da Silva Vitório3; Thiago Cabral 

Nepomuceno4 

RESUMO 

Um sistema de saneamento básico eficiente é indispensável para o bem-estar e desenvolvimento 

adequado de uma sociedade, onde, a falta do mesmo acarreta em relevantes impactos negativos para 

a população. O presente trabalho de pesquisa busca esclarecer alguns pontos referentes ao sistema de 

saneamento básico brasileiro e suas deficiências, assim como os fatores que afetam direta e 

indiretamente a saúde da população. Sendo assim, pesquisas bibliográficas foram revisadas a fim de 

tratar os pontos em que os órgãos responsáveis são falhos, a fim de transparecer para a população os 

dados obtidos.  

Palavras chaves: cidadania, saúde pública, saneamento básico. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tendo o conceito de cidadania como o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e 

sociais estabelecidos na Constituição de um país, temos dentre os direitos de cada cidadão 

brasileiro a garantia de saúde pública.  

O Densp (Departamento de Engenharia de Saúde Pública) da Funasa (Fundação 

Nacional de Saúde) foi criado com o objetivo de fomentar soluções de saneamento para 

prevenção e controle de doenças. O Densp busca a redução de riscos à saúde, financiando a 

universalização dos sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e gestão 

de resíduos sólidos urbanos. 

A Lei 11.445/07 – Lei Federal do Saneamento Básico aborda o conjunto de serviços de 

abastecimento público de água potável; coleta, tratamento e disposição final adequada dos 

esgotos sanitários; drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, além da limpeza urbana e o 

manejo dos resíduos sólidos. 

Entretanto, tendo em vista as crescentes epidemias e a falta de qualidade no saneamento 

tanto do ambiente hospitalar público como das vias públicas brasileiras, é notável que a saúde 

não está sendo garantida a todos como é previamente definido por lei (Art. 2ª, caput, da Lei 

8.080, de 19 de setembro de 1990). 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Avaliar a carência do sistema brasileiro de saneamento básico, juntamente com os riscos 

à saúde da população pela precariedade do mesmo. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Levantar os principais motivos associados a carência do saneamento básico no Brasil;  

 Correlacionar as principais doenças que estão atreladas à falta de saneamento básico; 

 Pesquisar qual o retorno financeiro proporcionado pelo investimento no saneamento. 

 

1.2 Justificativa 

 

A presente pesquisa visa a busca de informações sobre o tema “ineficiência do sistema 

brasileiro de saneamento”, tentando transparecê-las para a população e as entidades 

responsáveis. O problema abordado traz certa relevância uma vez que a população depende - 

direta e indiretamente - de uma boa qualidade de saneamento, seja para evitar epidemias de 

determinadas doenças como também para o próprio conforto do cidadão.  

 

 

 

 

 

 

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 
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Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2008 apud BOVOLATO, 

2010), as condições de saneamento no Brasil cobrem 73,2% da população urbana, dados estes obtidos 

na Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio). A pesquisa mostra também a discrepância 

entre as regiões brasileiras: enquanto 59,5% da população urbana do Norte não tem acesso aos 

serviços adequados de saneamento, apenas 10,7% da população da região Sudeste se encontra no 

mesmo quadro. 

O mesmo artigo diz ainda que: 

Entre os problemas que podem afetar o meio ambiente destacam-se a insuficiência de 

investimentos em saneamento básico; a intensa poluição dos recursos hídricos, em particular 

de mananciais de abastecimento de água das cidades; a deficiência no sistema de drenagem, 

que contribui para a ocorrência de enchentes; a ocupação das várzeas; as precárias condições 

para a destinação do lixo; a diminuição de áreas verdes; a poluição do ar. Todas essas 

situações existem não somente pela ausência de planejamento, mas pela descontinuidade da 

atuação administrativa, quando o processo de priorização das atividades locais de interesse 

público é fragmentado, gerando distanciamento entre governo e cidadãos. 

Saneamento Básico deve ser considerado como um conjunto de atividades de abastecimento 

de água, coleta e disposição de esgotos e lixo sólido (PEREIRA, 2002 apud Souza e Silva Junior, 

2004). De acordo com Souza e Silva Junior (2004):  

Um dos maiores problemas causados pela poluição hídrica é o acometimento de doenças à 

espécie humana. Segundo registros da Eco-92 “aproximadamente 80% de todas as doenças 

de origem hídrica e mais de um terço das mortes em países em desenvolvimento são causadas 

pelo consumo de água contaminada" 

Com ênfase nos recursos hídricos, o censo 2010 (IBGE, 2010) apontou que há 19.317.200 

domicílios permanentes em área urbana com banheiro ou sanitário e bueiro. Porém, o número de 

domicílios permanentes em área urbana que possuem esgoto a céu aberto é 4.985.660, dado 

expressivo em uma amostragem de 46.526.300 domicílios permanentes, em área urbana, que possuem 

banheiro ou sanitário. 

E como complemento, o IBGE (2000) aponta que o mundo ainda vê mais de um milhão de 

pessoas morrerem por doenças transmitidas pela água a cada ano. Já em relação à economia, o mesmo 

indica que: 

Uma organização suíça que trabalha para a ONU estimou o ganho econômico com a 

implantação de esgoto e água potável. Os países em desenvolvimento para um investimento 

global de US$ 11,3 bilhões teriam um retorno de US$ 84 bilhões por ano. O retorno varia de 

US$ 1 a US$ 34 para cada US$ 1 investido. O benefício adicional de melhoria da saúde pode 

chegar a US$60 para cada US$ 1 investido.  

Ainda no âmbito econômico, a Organização Mundial da Saúde afirma:  

O investimento em água potável e saneamento básico gera retorno econômico e justifica cada 

dólar investido. Atualmente estima-se que, 2,4 bilhões de pessoas no mundo não tenham 

acesso a saneamento básico, enquanto mais de 1 bilhão não tem água potável disponível.  
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Em 2015 68% da população mundial tem acesso ao saneamento adequado, contra os 77% 

esperados dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Os métodos utilizados no presente projeto são de caráter bibliográficos e de consulta a 

pesquisas já feitas por órgãos públicos como o IBGE, a exemplo do Atlas de Saneamento de 2011 e 

a última PNSB (Pesquisa Nacional de Saneamento Básico). Com o propósito de discutir também as 

doenças relacionadas à carência de saneamento público brasileiro, visa-se a pesquisa e a revisão 

bibliográfica de artigos científicos que tragam dados e maiores esclarecimentos. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No que diz respeito ao tratamento de esgoto no Brasil, segundo o Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS 2014), 40% dos esgotos do país são tratados. A média das 100 

maiores cidades brasileiras em tratamento de esgoto foi 50,26%, onde apenas 10 delas tratam mais 

de 80% de seus esgotos. 

Quando se compara as regiões do país, tem-se que a região Norte tem apenas 14,36% do seu 

esgoto tratado, e o índice de atendimento total é de 7,88%, retratando a pior situação dentre todas as 

regiões. Quanto ao Nordeste, apenas 28,8% do esgoto é tratado; no Sudeste 43,9% do esgoto é tratado, 

tendo índice de atendimento total de esgoto de 78,33%; Região Sul tem 43,9% do esgoto tratado; E 

por fim, Centro-Oeste tem 46,37% do esgoto tratado, sendo a região com melhor desempenho, porém 

a média de esgoto tratado não atinge nem a metade da população. 

Diante da observação do gráfico a seguir, que expõe melhor os dados já citados, é possível 

perceber certa discrepância entre as regiões brasileiras, principalmente entre as regiões ao norte e ao 

sul do país. Essa diferença está atrelada não só a condições e distinções naturais de cada área retratada, 

mas é reflexo principalmente das condições socioeconômicas de cada uma delas. 

 

Figura 1 –  Gráfico “Tratamento de esgoto no Brasil e suas regiões.” 

 
 

Atrelado aos fatores já citados, pesquisas demonstram também a perspectiva da população 

quanto ao saneamento básico de seu país. Segundo o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 
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Estatística (Ibope, 2012), uma entrevista com 1.008 cidadãos mostrou que 13% deles disseram não 

saber o que é saneamento básico. Além disso, o esgoto foi identificado pela população como o 6º 

maior problema, ficando atrás de saúde, segurança, drogas, educação e transporte. O gráfico a seguir 

mostra os dados obtidos na dada pesquisa sobre o destino dos esgotos segundo os entrevistados: 

 

Figura 2 – Gráfico “Destino do esgoto segundo a população.” 

 

Fonte: Ibope, 2012. 

Finalmente, a pesquisa apontou que 68% dos entrevistados sabem que o prefeito é o 

responsável pelo saneamento público, enquanto 19% afirmam ser o Estado, 3% o Governo Federal e 

4% as empresas privadas. Entretanto, 75% das pessoas disseram que nunca cobraram nenhuma 

providência do órgão responsável com relação à falta de saneamento. 

Esses dados deixam transparecer que o saneamento básico está intimamente atrelado à 

cidadania, uma vez que é possível notar parte da população alheia a alguns aspectos e integrada em 

outros. Por meio dos resultados, nota-se que a própria população não coloca a questão de saneamento 

básico como uma das primeiras preocupações quanto ao quesito “direitos a serem usufruídos como 

cidadão”, não havendo engajamento popular para a reivindicação de melhorias neste meio, gerando 

como consequência um governo pouco pressionado a realizar as devidas mudanças. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o saneamento básico precário é considerado uma 

ameaça à saúde. Entretanto, apesar de muito disseminada, a falta de saneamento básico é ainda muito 

relacionada com a pobreza, afetando principalmente a população em condições mais precárias onde 

a subnutrição e a própria falta de higiene são fatores que agravam o quadro.  

No Brasil, as doenças de transmissão feco-oral, especialmente as diarreias, representam em 

média mais de 80% das doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (IBGE, 2012). 

Em 2011, 396.048 pessoas foram internadas por diarreia no Brasil. Dessas, 138.447 eram crianças 
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menores de 5 anos. Em relação às 100 maiores cidades do país, 54.339 pessoas foram internadas por 

diarreia, sendo 28.594 crianças entre 0 e 5 anos de idade (53% do total). 

Já em 2013, segundo o Ministério da Saúde (DATASUS), foram notificadas mais de 340 mil 

internações por infecções gastrointestinais no Brasil, das quais 2.135 resultaram em morte. 

Entretanto, se todos tivessem acesso ao saneamento básico haveria uma redução de, em média, 329 

mortes (15,5%). 

Além dessas doenças de maior expressividade, há ainda as doenças que ocorrem no Brasil por 

este ter como agravante um clima quente, como por exemplo cólera, giardíase, infecção por shiguella, 

febre tifóide, infecção por E. coli, dentre outras, que ocorrem com maior frequência nos períodos 

chuvosos, quando o índice de inundações é mais elevado. 

É perceptível que a faixa etária mais atingida pelas doenças causadas pela falta de saneamento 

é entre 0 e 5 anos de idade e que o Norte e o Nordeste aparecem como as áreas com as taxas mais 

elevadas de internações por diarreias (7 das 10 cidades com pior desempenho foram dessas regiões). 

Quanto a faixa etária, o acesso aos agentes patológicos que causam essas doenças é por meio do 

sistema digestivo. Ou seja, além de crianças menores de 5 anos ainda estarem com o sistema 

imunológico em fase de amadurecimento, elas estão mais expostas aos fatores de riscos como 

consumir alimentos ou água contaminados.  

Em relação às regiões, o maior índice de pobreza e precariedade faz do Norte-Nordeste a área 

onde encontra-se mais locais onde a população está mais susceptível aos riscos das doenças.  

Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) o custo para universalizar o 

acesso aos 4 serviços do saneamento (água, esgotos, resíduos e drenagem) é de R$508 bilhões, no 

período estimado de 2014 a 2023. Em 20 anos, para a universalização da água e dos esgotos, esse 

custo será de R$303 bilhões. 

O município de Ananindeua (PA) foi o caso mais crítico, com a pior taxa de internação em 

todos os anos analisados (acima de 900 internações por 100 mil habitantes), gerando um gasto de 

R$314 mil por 100 mil habitantes. Já Taubaté (SP) é o município com menos gasto por internações 

pelas doenças acima citadas: total de R$721,00 por 100 mil habitantes (Instituto Trata Brasil, 2013), 

mostrando mais uma vez a discrepância entre as regiões. 

O Governo Federal, através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), já destinou 

recursos de ordem de 70 bilhões de reais em obras relacionadas ao saneamento básico, havendo um 

investimento de R$1,69 bilhão a mais em 2014 comparado a 2013. Segundo o Plano Nacional de 

Saneamento Básico (PLANSAB), dentre os maiores investidores em saneamento básico (água e 

esgoto), durante três anos, estão os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e 

Bahia, somando um total de 63.3%. Já os estados que menos investiram, no mesmo período, foram 

Amazonas, Acre, Amapá, Alagoas e Rondônia, totalizando 1,7%. 

Dessa forma, é notável a movimentação de verba no setor de saúde atrelado à esfera do 

saneamento básico. De acordo com a OMS, cada R$1,00 investido em saneamento gera economia de 

R$4,00 na saúde, provando mais uma vez a importância de ter um plano de saneamento adequado 

para um bom desenvolvimento econômico e para a melhoria do sistema hospitalar. 

O retorno econômico é real porque o investimento em saneamento básico provoca uma 

redução no número de casos de doenças causadas pela precariedade do sistema de saneamento, 

gerando um menor gasto com atendimentos nas unidades públicas de saúde, estando aí implícita a 

economia. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O sistema de saneamento do Brasil é distinto nas diversas regiões do país. Diante dos dados 

encontrados, é possível perceber que esse fator está intimamente ligado a manutenção da saúde 

pública e da movimentação da economia da nação. 

Tendo em vista o saneamento como indicador social, é notável a discrepância entre as regiões 

ao norte (Norte e Nordeste) e as regiões ao sul (Sudeste, Centro-Oeste e Sul), transparecendo as 

condições sociais já previstas. As regiões ao norte carecem de maior infraestrutura sanitária e de 

ambientes hospitalares, carência esta que contribui para uma maior disseminação de doenças 

adquiridas por alimentos e água contaminados. Já as regiões ao sul, apesar de terem maior 

infraestrutura, não atendem à toda sua população, deixando a desejar no quesito que trata sobre o 

produto final atingir os cidadãos. 

Quanto às doenças, atingem em maior parte as regiões menos desenvolvidas, como já exposto 

acima. Porém, outro grupo atingido fortemente é o das crianças que se encontram na faixa etária de 

0 a 5 anos de idade, que estão mais susceptíveis aos riscos de contrair determinadas doenças à 

exemplo de diarreias e infecções gastrointestinais. Isso acontece em decorrência do sistema 

imunológico ainda imaturo e por estarem mais expostas aos agentes patogênicos. 
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ENTENDIMENTO SOBRE SANEAMENTO BÁSICO 

DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – PB 

Ivan Borges Pereira1; Pedro Henrique Trindade Oliveira2; Francisco Gleson dos Santos 

Moreira3 

 

RESUMO 

O saneamento básico no Brasil é muito falho e inexiste em grande parte do país. O Brasil possui leis 

que asseguram o direito a este benefício aos cidadãos. No entanto, essas leis não são cumpridas e o 

saneamento básico não tem o desenvolvimento que deveria. Diante do exposto, o presente trabalho 

visou avaliar o nível de entendimento dos graduandos em Engenharia Civil da UFCG-PB, sobre 

saneamento básico na cidade de Campina Grande-PB, e a relevância da participação popular no 

desenvolvimento e melhoria deste. Para isso, foi elaborado e aplicado um questionário com perguntas 

sobre o tema. A avaliação realizou-se no segundo semestre de 2016. E 80% dos avaliados afirmaram 

que o saneamento básico é necessário à saúde humana, enquanto 47% revelou que a participação 

popular é imprescindível nos projetos de saneamento básico. Com os resultados obtidos, foi possível 

observar que os alunos entendem sobre a relevância da participação no processo de implantação e 

elaboração dos projetos de saneamento. Concluiu-se que, para que haja uma participação efetiva dos 

cidadãos, é necessário que exista uma difusão do tema pelo Governo, e assim os indivíduos, cada vez 

mais conscientes, poderão exigir das autoridades a implantação e fiscalização dos projetos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou proporcionar melhoria das 

condições do meio ambiente com a finalidade de minimizar a proliferação de vetores de doenças e 

promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo.  

No Brasil, o acesso ao saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal de 

1988, no Art. 225, e cujas diretrizes são estabelecidas pela Lei Federal Nº 11.445/2007 como o 

conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas 

pluviais (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2009).  

Os serviços públicos de saneamento básico devem estar submetidos a uma política pública de 

saneamento básico, formulada com participação social, e entendida como o conjunto de princípios, e 

diretrizes que traduzam as aspirações sociais e, ou governamentais no que concerne ao planejamento, 

à execução, à operação, à regulação, à fiscalização e à avaliação destes serviços públicos (MORAES 

e BORJA, 2005).  

No entanto, as leis que asseguram o acesso aos serviços de saneamento, são facilmente 

ludibriadas quando não existe o interesse ou conhecimento necessário, por parte dos cidadãos dos 

seus direitos e deveres. O que contribui negativamente para um sistema realmente eficaz. Em alguns 

casos, é possível verificar pessoas sobrevivendo em situações precárias, sem tratamento de esgoto e 

consumindo água contaminada. Isso é comprovado por pesquisas feitas para medir o grau de 

conhecimento dos cidadãos sobre o tema. 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Trata Brasil (2012), sobre a percepção do 

brasileiro quanto ao saneamento básico e a responsabilidade do poder público. De 1.008 pessoas 

entrevistadas, 13% não sabiam o que é saneamento básico, 6% responderam que saneamento é saúde. 

Mesmo o esgoto sendo um problema para muitas cidades, a população identificou o esgoto como o 

6° maior problema, atrás de saúde, segurança, drogas, educação e transporte. Quanto ao destino de 

seus esgotos, 49% afirmaram ir para a natureza (soma dos 31% - rios, 8% - mar, 7% - córregos e 3% 

- ruas), 19% que vão para um centro de tratamento e 29% afirmaram não saber. A maior parte dos 

entrevistados (68%) sabe que o Prefeito é o responsável, 19% dizem ser o Estado, 3% o Governo 

Federal e 4% as empresas privadas. Enquanto que 75% das pessoas disseram que nunca cobraram 

nenhuma providência da prefeitura com relação à falta de saneamento. 

Diante do exposto, verifica-se que as pesquisas sobre o grau de percepção dos cidadãos sobre 

os direitos ao acesso aos serviços básicos de saneamento, bem como a compreensão do significado e 

importância do tema, são realizadas geralmente em nível nacional, o que não reflete necessariamente 

que em uma escala local os resultados sejam os mesmos.  

Neste sentido, as Universidades têm um papel importante na formação de profissionais e 

cidadãos cada vez mais conscientes do seu dever de transformação e melhoria da qualidade de vida, 

dos aspectos sociais e ambientais do meio em que vivem. Logo, o presente estudo foi desenvolvido 

no município de Campina Grande - PB, com acadêmicos do curso de Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), haja vista que os profissionais dessa área de 

conhecimento estão diretamente ligados ao processo de implantação do saneamento básico, o que 

torna a pesquisa mais prática e eficaz. 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o grau de entendimento, dos estudantes do curso de Engenharia Civil da UFCG, e a 

relevância da participação popular no processo de desenvolvimento e melhoria do saneamento básico 

no município de Campina Grande – PB. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Verificar, por meio de aplicação de questionários, o grau de conhecimento dos alunos 

do curso de Engenharia Civil da UFCG sobre o saneamento básico. 

 Averiguar o impacto ambiental e social, causado pela falta de conhecimento e 

participação da população no planejamento dos projetos de saneamento. 

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Saneamento básico 

O saneamento é uma intervenção que se dá no ambiente, para além de uma dimensão 

estritamente física. Na perspectiva do ideário da Promoção da Saúde, cuja proposição se iniciou no 

Canadá, na década de 70 do século XX, especialmente na Carta de Sundsval, resultante da III 

Conferência Internacional de Promoção da Saúde, ele é concebido como atuante também nas 

dimensões social, econômica, política e cultural do ambiente (SOUZA, 2007). 

De acordo com Guimarães et. al. (2007), a oferta do saneamento associa sistemas constituídos 

por uma infraestrutura física e uma estrutura educacional, legal e institucional, que abrange os 

seguintes serviços: 

 Abastecimento de água às populações, com a qualidade compatível com a proteção de 

sua saúde e em quantidade suficiente para a garantia de condições básicas de conforto; 

 Coleta, tratamento e disposição ambientalmente adequada e sanitariamente segura de 

águas residuais (esgotos sanitários, resíduos líquidos industriais e agrícolas);  

 Acondicionamento, coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos (incluindo 

os rejeitos provenientes das atividades doméstica, comercial e de serviços, industrial e 

pública); 

 Coleta de águas pluviais e controle de empoçamentos e inundações;  

 Controle de vetores de doenças transmissíveis (insetos, roedores, moluscos, etc.); 

 Saneamento dos alimentos;  

 Saneamento dos meios de transportes;  

 Saneamento e planejamento territorial;  

 Saneamento da habitação, dos locais de trabalho, de educação, de recreação e dos 

hospitais; 

 Controle da poluição ambiental – água, ar, solo, acústica e visual. 

Seu impacto sobre os itens acima é decorrente de ações voltadas para a educação dos agentes 

sociais (usuários, não usuários, prestadores dos serviços etc.); de políticas que estabeleçam direitos e 

deveres dos usuários e dos prestadores dos serviços; e de uma estrutura institucional capaz de 

gerenciar as ações de forma integrada aos outros setores técnicos ligados aos chamados determinantes 
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da saúde, assegurando igualmente a participação, nas tomadas de decisão, dos segmentos sociais que 

compreendem usuários e não usuários dos serviços (SOUZA, 2015). 

 

2.2 Abastecimento de água 

A água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo geral é assegurar que se mantenha 

uma oferta adequada de água de boa qualidade para toda a população do planeta, ao mesmo tempo 

em que se preserve as funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, adaptando as 

atividades humanas aos limites da capacidade da natureza e combatendo vetores de moléstias 

relacionadas com a água. Tecnologias inovadoras, inclusive o aperfeiçoamento de tecnologias 

nativas, são necessárias para aproveitar plenamente os recursos hídricos limitados e protegê-los da 

poluição (CASTRO, 2013). 

Segundo o Ministério da Saúde (2007), o conceito de qualidade da água relaciona-se a seu uso 

e características por ela apresentadas, determinadas pelas substâncias presentes. A cada uso 

corresponde uma qualidade e quantidade, necessárias e suficientes. Seu padrão de potabilidade é 

composto por um conjunto de parâmetros que lhe confere qualidade própria para o consumo humano. 

Em tese, do ponto de vista tecnológico qualquer água pode ser tratada, porém nem sempre a 

custo acessível. Daí decorre o conceito de tratabilidade da água, relacionado à viabilidade técnico-

econômica do tratamento, visando dotar a água de determinadas características que permitam ou 

potencializem determinado uso. Assim, água potabilizável é aquela que em função de suas 

características in natura pode ser dotada de condições de potabilidade mediante processos de 

tratamento viáveis do ponto de vista técnico-econômico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

O consumo de água segura é de importância fundamental para a sadia qualidade de vida e de 

proteção contra as doenças, sobretudo aquelas evitáveis, relacionadas a fatores ambientais e que têm 

afligido populações em todo o mundo (BRASIL, 2010). As doenças de veiculação hídrica emergiram 

como um dos principais problemas de Saúde Pública nos últimos 25 anos (FRANCO, 2007). A 

importância dos serviços de água tratada e de esgoto na saúde e bem-estar da população é vastamente 

reconhecida, sendo os serviços de saneamento básico, considerados essenciais à vida e com fortes 

impactos sobre o meio ambiente (IPEA, 2005). 

 

2.3 Coleta e tratamento de esgoto 

O sistema de esgotos sanitários é o conjunto de obras e instalações que propicia coleta, 

transporte e afastamento, tratamento, e disposição final das águas residuárias, de uma forma adequada 

do ponto de vista sanitário e ambiental. O sistema de esgotos existe para afastar a possibilidade de 

contato de dejetos humanos com a população, com as águas de abastecimento, com vetores de 

doenças e alimentos (RIBEIRO e ROOKE, 2010).  

Investimentos em saneamento, principalmente no tratamento de esgotos, diminui a incidência 

de doenças e internações hospitalares e evita o comprometimento dos recursos hídricos de 

determinada cidade. A coleta, o tratamento e a disposição ambientalmente adequada do esgoto 

sanitário são fundamentais para a melhoria do quadro de saúde da população do município. Sabe-se 

que inúmeras doenças graves estão relacionadas à poluição da água, o que justifica a utilização de 

todos os instrumentos possíveis para combatê-la, não só por razões ambientais, mas também por 

razões de saúde pública (CARVALHO E OLIVEIRA, 2003).  
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De acordo Leme (2010), o tratamento de esgotos consiste na eliminação das impurezas 

incorporadas que resultam em poluição e contaminação.  

No tratamento de esgotos, os parâmetros importantes são aqueles relacionados às exigências 

legais, necessidades de projeto, operação e avaliação do desempenho das ETEs (JORDÃO e 

PESSOA, 2014).  

 

2.4 Resíduos sólidos 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal n° 12.305/2010 

entende resíduo sólido como: Material, substâncias, objeto ou bem descartado resultante de 

Atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está 

obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em 

corpos d´agua, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível (BRASIL, 2010). 

De acordo com a ABRELPE (2014), a geração de resíduos sólidos aumentou 29% no período 

de 11 anos, entre 2003 e 2014, o que equivale a cinco vezes a taxa de crescimento populacional no 

período, que foi 6%. Considerando somente o ano de 2014, a situação da destinação final dos RSU 

no Brasil manteve-se estável em relação a 2013, ou seja, estima-se que somente 58,4% tiveram 

destinação final ambientalmente adequada em aterros sanitários, logo pouco mais 41% dos resíduos 

foram dispostos em locais inadequados seguindo para lixões ou aterros controlados. 

A questão dos resíduos sólidos no Brasil, foi durante muito tempo colocada em segundo plano. 

O intenso processo de urbanização associado à carência de investimentos na área do saneamento 

levou à proliferação de lixões pelo país. Com o agravamento dos problemas socioambientais, a 

temática do lixo foi colocada nas discussões sobre saneamento no final da década de 1980 

(MONTAGNA et al. 2012). 

Os resíduos da construção civil também representam um grande problema ambiental, 

especialmente pela disposição inadequada em córregos, terrenos baldios e beira de estradas. Nas 

cidades de médios e grandes portes no Brasil, esses constituem mais de 50% da massa dos resíduos 

urbanos. Estudos realizados em alguns municípios apontam que os resíduos da construção formal têm 

uma participação entre 15% e 30% na massa dos resíduos da construção e demolição, e 75% provêm 

de eventos informais, obras de construção, reformas e demolições, realizadas, em geral, pelos 

próprios usuários dos imóveis (SINDUSCON, 2005). 

 

 

2.5 Drenagem urbana 

O entendimento de que a drenagem faz parte do ambiente urbano e que a urbanização é inimiga 

da sustentabilidade da bacia passou a integrar a literatura sobre o assunto nos últimos 30 anos, quando 

os técnicos e pesquisadores compreenderam que o antigo conceito higienista não produzia o resultado 

esperado. A ocupação desordenada das várzeas eliminou as naturais áreas de armazenamento e 

escoamento, mostrando que administrar o problema de drenagem consiste em resolver um problema 

de alocação de espaço (volume). A limitada disponibilidade hídrica em algumas bacias para 

atendimento de todas as demandas humanas também ensina que o controle da poluição faz parte do 
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problema ‘drenagem’, já que esta é um vetor para a condução e dispersão de poluentes no meio hídrico 

(MARTINS,  2012). 

Neste contexto a Drenagem Urbana tem uma função precípua: minimizar a presença de 

excessos de circulação de água, especialmente pluviais, em locais indevidos no meio urbano. Para 

minimizar o risco destes transtornos é que existe a Drenagem Urbana. Ela, entretanto, não é contra a 

acumulação de águas pluviais pois uma alternativa para seu controle é o armazenamento transitório 

em locais previamente estabelecidos. O que a Drenagem Urbana não deve promover é o desequilíbrio 

do ciclo hidrológico e o agravamento de condições sanitárias e ambientais (SILVEIRA, 2012). 

 

2.6  Marco legal do saneamento 

A Lei 11.445, promulgada em 5 de janeiro de 2007, foi denominada Lei de Regulação do Setor 

de Saneamento Básico. Ela é considerada o marco regulatório para o setor de saneamento no Brasil 

e contém os princípios da universalização do acesso, da integralidade e intersetoralidade das ações e 

da participação social. A Lei define Saneamento Básico como o conjunto de serviços, infraestruturas 

e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Estabelece também 

que os titulares dos serviços deverão formular a Política Pública de Saneamento Básico e elaborar os 

respectivos Planos Municipais e/ ou Regionais de Saneamento Básico, principal instrumento para o 

planejamento e a gestão do saneamento básico em âmbito municipal (INSTITUTO TRATA BRASIL, 

2009).  

Oliveira (2006) assinala que a importância do processo de planejamento em políticas públicas 

se dá, principalmente, na implementação, pois ela conduz aos resultados finais das políticas, planos, 

programas ou projetos. 

Assim, o processo de planejamento no campo das políticas públicas, incluindo as de 

Saneamento Básico, deverá considerar algumas questões como: 1) o objeto a ser planejado – o que 

implica em conhecimento sobre o objeto, conceitos; 2) os sujeitos do processo – ou seja, quem 

participará do planejamento; 3) os pressupostos do planejamento – os princípios que orientarão o 

planejamento, e seu instrumento, o plano; 4) objetivos – a serem definidos no processo de 

planejamento; 5) metodologia – definição de método a ser utilizado (BRASIL 2009). 

Ainda sob o mesmo ângulo de visão, as soluções poderão depender das ações de municípios 

atuando de forma integrada. Nesse caso, eles poderão se consorciar através de processos de gestão 

associada. Para tanto, deverão ser respeitados os preceitos da Lei 11.107, de 6 de abril de 2005 e do 

Decreto 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que dispõem sobre a formulação de consórcios públicos. 

Essa articulação entre municípios poderá potencializar a resolução de problemas comuns, qualificar 

os resultados e aperfeiçoar a aplicação de recursos. Além disso, o serviço de saneamento básico 

poderá ser regionalizado e obedecer a um único Plano de Saneamento Básico, elaborado para o 

conjunto de municípios atendidos (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2009). 

 

2.7 Importância da participação popular 

O Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), cuja elaboração é prevista na Lei nº 

11.445/20071 , resulta de um processo planejado e coordenado pelo Ministério das Cidades em três 

etapas: i) a formulação do “Pacto pelo Saneamento Básico: mais saúde, qualidade de vida e 

cidadania”, que marca o início do processo participativo de elaboração do Plano em 2008; ii) a 

elaboração, em 2009 e 2010, de extenso estudo denominado “Panorama do Saneamento Básico no 
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Brasil”, que tem como um de seus produtos a versão preliminar do Plansab; iii) a “Consulta Pública”, 

que submeteu a versão preliminar do Plano à sociedade, promovendo sua ampla discussão e posterior 

consolidação de sua forma final à luz das contribuições acatadas (PLANSAB, 2013). 

Neste sentido, o planejamento de políticas públicas deve ser visto e praticado como um processo 

de decisão político-social e não apenas como um produto técnico. O planejamento depende de 

informações precisas, transparência, ética, debate de visões diferentes, vontade de negociar e de 

buscar soluções conjuntas que sejam aceitáveis para toda a sociedade (OLIVEIRA, 2006). 

Quando se fala de “participação dos cidadãos“, deve-se enfatizar que tratar-se de uma forma de 

intervenção na vida pública com motivação social concreta que se exerce de forma direta, baseada 

num certo nível de institucionalização das relações Estado-Sociedade. A análise das práticas 

participativas centra o fortalecimento do espaço público e a abertura da gestão pública à participação 

da sociedade civil na elaboração de suas políticas públicas; e à sempre complexa e contraditória 

institucionalização de práticas participativas inovadoras que marcam rupturas com a dinâmica 

predominante, ultrapassando as ações de caráter utilitarista e clientelista (BRASIL, 2009). 

Alagoinhas se tornou o primeiro município no Brasil que tem instituído por lei uma política 

ambiental de saneamento de forma participativa.  Concebida através de uma parceria da prefeitura 

municipal com a Universidade Federal da Bahia (Ufba), e patrocinado pela Fundação Avina e a 

Petrobras, o plano foi definido a partir da união entre saber popular e ciência (CORREIO DA BAHIA, 

2005). 

No caso de Alagoinhas, a população informava a real situação do local onde vivia, se possuía 

água, se a água estava boa, como era o esgoto, qual era o destino do lixo gerado, e ao mesmo tempo 

propunha soluções de melhorias.  Já durante as pré-conferências foram eleitos representantes das 

comunidades para a conferência e solicitado que eles se reunissem com o grupo que representava para 

elaboração de um diagnóstico local. Ao longo do processo de pré-conferência participaram cerca de 

cinco mil pessoas.  No entanto, foram eleitos apenas 166 delegados com poder deliberativo na 

conferência final, de onde foram retirados os subsídios para a formulação de uma política de 

saneamento básico, que foi transformado em projeto de lei (CORREIO DA BAHIA, 2005). Esse é 

um caso que evidencia a importância e ganhos que se tem em melhoria do saneamento, quando a 

população participa. 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização do local de estudo 

O presente trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) no 

município de Campina Grande - PB. A cidade é a segunda maior do estado da Paraíba e situa-se no 

semiárido nordestino, na mesorregião do Agreste paraibano, zona oriental do Planalto da Borboleta, 

na bacia do Médio Paraíba. Encontra-se no trecho mais alto das escarpas deste Planalto, com altitudes 

variando entre 500 e 600 m, ocupando uma área de 970 km², dos quais 411 km² são de área urbana. 

O município dista 120 km de João Pessoa, capital do estado, e tem uma população de 385.213 

habitantes (IBGE, 2010), das quais a maior parte reside na área urbana. 

O clima da região é classificado como sendo do tipo As’, segundo o sistema de Köppen, sendo 

quente e úmido com chuvas de outono-inverno e precipitação média anual de 730 mm. A temperatura 
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oscila entra 20,6°C e 19,5°C com uma média de 22,9°C. A localidade polariza um universo de cinco 

microrregiões homogêneas, perfazendo um total de 23.960 km² que correspondem a 43% do território 

paraibano, consistindo em um dos centros urbanos de maior desenvolvimento tecnológico do 

Nordeste Brasileiro (PMCG, 2007). 

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) esta localizada na Rua Aprígio Veloso, 

N° 882, Bairro Universitário, Campina Grande – PB. Possui cerca de 13.250 alunos e dispõe dos 

seguintes cursos: Administração, Arte e Mídia, Ciências Econômicas, Ciências Econômicas, Ciências 

Sociais, Filosofia, Geografia, História, Letras - Língua Portuguesa e Língua Francesa, Letras - Língua 

Inglesa, Letras- Língua Hispano-Americana, Letras - Língua Portuguesa, Música, Pedagogia, 

Comunicação Social, Medicina, Enfermagem, Psicologia, Ciência da Computação, Engenharia 

Elétrica, Design, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, 

Engenharia de Química, Engenharia de Petróleo, Física, Matemática, Estatística, Arquitetura e 

Urbanismo, Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Minas, Meteorologia e 

Engenharia Civil. 

O curso de Engenharia Civil da UFCG foi criado em 1953, nesta época a universidade era 

denominada de UFPB. Este curso engloba a concepção, o projeto, construção e manutenção de todos 

os tipos de infraestrutura necessários ao bem-estar e ao desenvolvimento da sociedade, além da 

preservação do ambiente natural. Desta forma, esta área dedica-se à criação de edifícios, pontes, 

túneis, usinas geradoras de energia, indústrias e inúmeros outros tipos de estrutura (CIENCIAS DA 

NATUREZA MATEMATICA E SUAS TECNOLOGIAS, 2015). 

 

3.2 Procedimento de obtenção dos dados 

 

A pesquisa foi desenvolvida por meio da aplicação de questionários contendo sete perguntas 

objetivas a respeito do tema estudado, para avaliar o grau de conhecimento dos alunos sobre a 

participação no processo de desenvolvimento, melhoria e fiscalização de projetos de saneamento 

básico participativo. As perguntas foram baseadas no conceito de saneamento básico e o que a 

legislação diz sobre o direito à participação efetiva dos mesmos. E teve como alvo os alunos dos dez 

semestres do curso de Engenharia Civil, que possui um quantitativo de 612 estudantes, sendo que a 

amostragem contemplou aproximadamente 11,76% do total de acadêmicos. 

A obtenção de dados foi possível pela utilização do Google Docs, ferramenta disponibilizada 

gratuitamente pelo Google, que se caracteriza por ser um pacote de aplicativos baseado em AJAX. 

Funciona totalmente on-line diretamente no browser. Os aplicativos são compatíveis com o 

OpenOffice.org/BrOffice.org, KOffice e Microsoft Office, e atualmente compõe-se de um 

processador de texto, um editor de apresentações, um editor de planilhas e um editor de formulários. 

Assim, por meio da internet, as questões foram enviadas para os alunos do interesse da pesquisa. 

Após a aplicação da avaliação foram gerados,  automaticamente, gráficos que representam o nível de 

conhecimento a respeito de cada uma das sete questões. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Durante a pesquisa foram aplicados 72 questionários, pelos quais foi possível verificar o nível 

de entendimento dos participantes quanto ao tema saneamento básico. Nota-se que conforme a Figura 

https://technologicalfuture.wordpress.com/
https://technologicalfuture.wordpress.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/AJAX_%28programa%C3%A7%C3%A3o%29
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1, para muitos cidadãos o tema saneamento básico é algo ainda “obscuro” ao seu conhecimento. 

Mesmo sendo um assunto bastante discutido nos últimos anos em jornais, eventos acadêmicos e 

científicos, etc., principalmente nos centros universitários. No entanto, certamente há uma carência 

da abordagem do assunto no ensino de base, aliado a escassez da realização de campanhas para 

explicação dos conceitos mais simples, de forma que orientem os cidadãos desde a infância sobre a 

importância do saneamento básico e sua íntima relação com a promoção de saúde pública. 

Portanto, para o público alvo da pesquisa, esperava-se um grau de conhecimento razoável, sobre 

o conceito de saneamento básico. Para isso, foi questionado, “o que é saneamento básico para você”, 

tendo como opção, mais de uma alternativa. Verificou-se que a grande maioria dos questionados 

responderam corretamente as alternativas que se relacionam ao tema em estudo. No entanto, cerca de 

35% dos questionados, incluiu como resposta que o controle de pragas e vetores faz parte do 

saneamento básico, quando na verdade esta vertente está mais voltada para o sentido mais amplo do 

assunto, tratando-se do saneamento ambiental. 

Saneamento ambiental são as ações para a sociedade, com o objetivo de fazer com que todos 

tenham acesso ao abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos e 

líquidos, disciplina sanitária de uso do solo, controle de doenças transmissíveis, para proteger e 

melhorar as condições de vida da população e do meio ambiente (DELTA SANEAMENTO 

AMBIENTAL, 2013). 

 

Figura 1 – Gráfico “O que é saneamento básico para você?” 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Para um desenvolvimento social elevado e para que exista a cidadania, o saneamento básico 

deve estar presente na vida de todos os cidadãos, assim como muitos outros direitos que garantem o 

bom e saudável desenvolvimento de uma população. A garantia do direito ao tratamento de água, 

coleta de resíduos sólidos, tratamento e destinação de esgotos, são projetos nacionais, estaduais e 

municipais que asseguram a saúde dos cidadãos, nos quais devem atender as necessidades conjuntas, 

baseado no que cada região é mais “deficiente”.  

Assim, foi questionado (Figura 2), “qual das alternativas, é imprescindível para a saúde 

humana”. Foi possível avaliar, que em algumas das alternativas, existe a real necessidade para que 

haja saúde da população, porém, nenhuma é tão completa como “saneamento básico”, pois ela 
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engloba, uma série de fatores que inibem a proliferação de doenças, tornando-a a alternativa mais 

completa. 

Figura 2 – Gráfico “Qual dos fatores é imprescindível para a saúde humana?” 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Apesar de estar diretamente ligado à saúde, o saneamento básico ainda está longe de fazer parte 

da vida de todos os cidadãos brasileiros. Existem muitas consequências negativas pela ausência de 

saneamento básico, dentre elas, a ingestão de água contaminada (que pode levar a morte), o 

desequilíbrio ambiental, despejar esgotos não tratados no ambiente pode poluir o solo, lençóis 

freáticos e reservas de água, levando à morte de animais e reduzindo a quantidade de água potável 

disponível.  

Os prejuízos podem se estender para a agricultura, comércio, indústria, turismo e outros setores 

da economia. Na Figura 3, estão representadas as respostas para o questionamento: “Quais as 

consequências da falta de saneamento básico?”. Portanto, é possível notar, que houve um equilíbrio 

nas escolhas das alternativas. 

 

Figura 3 – Gráfico “Quais as consequências da falta de saneamento básico?”

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

A participação popular no processo de saneamento básico, está diretamente ligada a uma maior 

eficiência das obras de saneamento, ou garantia de existência e finalização de tais obras. A 
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participação efetiva dos cidadãos é um bom modo de aprender sobre do que se tratam os projetos de 

saneamento básico, e uma maneira de estar presente nas decisões para o bem da população.  

Na questão representada pela Figura 4, foi questionado “qual o seu entendimento a respeito da 

participação dos cidadãos nos projetos de saneamento básico”. A maioria dos entrevistados (47,2%) 

respondeu que é imprescindível a participação popular nesse processo. Sendo que 34,7%, disseram 

que a participação popular precisa ser constante e pautada nas necessidades comuns. 

 Verifica-se que os alunos de Engenharia Civil envolvidos na pesquisa têm consciência da 

grande relevância da sua participação nas decisões políticas que se relacionam com o projeto de 

saneamento básico. 

Figura 4 – Gráfico “Qual o seu entendimento a respeito da participação dos cidadãos nos 

projetos saneamento básico?” 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Visando analisar qual dos itens citados (Cobrança das autoridades a aplicação de um projeto de 

saneamento; Reivindicação pelos direitos ao saneamento; Leitura concreta da realidade que se 

necessita mudar; e, Fiscalização e exigência da concretização do projeto.), é mais importante para a 

população, a Figura 5 representa qual o entendimento dos acadêmicos quanto a questão. “De acordo 

com o seu entendimento sobre saneamento básico, qual dos itens abaixo você considera mais 

importante para a população”.  

Figura 5 – Gráfico “De acordo com o seu entendimento sobre saneamento básico, qual dos 

seguintes itens você considera mais importante para a população?” 
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Fonte: Elaboração dos autores. 

 

 

Todas as alternativas elencadas na Figura 5 são extremamente relevantes. Porém, para cada 

item há uma situação ou realidade adequada para a sua exigência. No caso de cobrança das 

autoridades a aplicação de um projeto de saneamento é de eximia relevância para muitos dos 

municípios que não possuem um bom, ou nenhum projeto de saneamento, assim como reivindicar 

seus direitos ao saneamento.  

A leitura concreta da realidade que se quer mudar é imprescindível na formulação do projeto 

para uma determinada região ou município, pois para cada local existe uma peculiaridade, seja a falta 

de aterros sanitários, ou a falta de reservatórios de água potável. Ou seja, para cada um, deve haver 

um projeto que atenda às suas necessidades.  

Já a fiscalização e exigências, por parte da população, para a concretização dos projetos são 

essenciais, pois existem muitos fatores que atrasam, paralisam e dificultam a finalização de grandes 

projetos por parte dos órgãos competentes. Dentre tais fatores, a corrupção é o mais evidente, porém 

será mais facilmente contida caso os brasileiros exerçam sua função de fiscalização e exijam a 

execução, andamento e conclusão das obras de saneamento básico, de forma que exerçam plenamente 

os seus direitos e deveres de cidadãos. 

O entendimento do conceito científico de saneamento básico certamente é bastante difundido, 

porém sobre a sua aplicação político-social, é pouco entendida pela grande maioria dos cidadãos. 

Além da responsabilidade do governo para com os governados, sobre a garantia dos direitos ao acesso 

a água potável, tratamento de esgotos, etc. Esses conhecimentos são preciosos para que haja harmonia 

nos processos de planejamento e concretização dos projetos, principalmente o de saneamento básico.  

Para a questão representada pela Figura 6 “o que você acha que pode ser feito pelas autoridades 

para que haja um maior entendimento das leis e direitos ao saneamento básico e seus benefícios”, 

verifica-se que 50% das respostas indicam que é preciso que haja Projetos de reeducação, por meio 

de palestras sobre o assunto financiadas pelo governo, abrangendo a população urbana e rural. Tem-

se que a maioria das respostas está atendendo ao que se espera, uma vez que as outras alternativas 

também estão “corretas”, porém, deve-se avaliar qual das alternativas será mais eficaz para a 

aprendizagem de quem irá se beneficiar com o conteúdo. 

 

Figura 6 - Gráfico “O que você acha que pode ser feito pelas autoridades para que haja um 

maior entendimento das leis e direitos ao saneamento básico e seus benefícios?” 
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Fonte: Elaboração dos autores. 

 

 

Os Governos Federal, Estadual e Municipal estão de certa forma interligados, muito embora 

sejam independentes administrativamente. E no processo de saneamento básico não devem ser 

diferente, pois a União é responsável pelo estabelecimento das diretrizes gerais, pelo planejamento 

das iniciativas em escala nacional e pela implementação de programas de saneamento, com vistas à 

universalização do acesso aos serviços e a melhoria da gestão do setor (PLANSAB, 2015). 

Enquanto os Governos Estaduais têm atuado predominantemente na prestação dos serviços de 

abastecimento de água e coleta e tratamento dos esgotos gerados, por meio de suas companhias 

estaduais de saneamento. Alguns Governos Estaduais se responsabilizam, também, por investimentos 

em drenagem e manejo de águas pluviais urbanas nas áreas metropolitanas. A atuação da maioria dos 

estados no manejo de resíduos sólidos se restringe ao licenciamento ambiental das instalações de 

tratamento e disposição final do lixo (PLANSAB, 2015).  

Assim como os municípios e a União, os estados também são responsáveis por investimentos 

no setor. Já os Municípios, são os responsáveis por organizar a prestação dos serviços de saneamento 

básico à população local. Portanto, cabe a eles elaborar a política e o plano de saneamento básico, 

incluindo a área urbana e rural. Essa responsabilidade inclui planejar os serviços de saneamento 

básico nos seus quatro componentes, prestá-los diretamente ou delegá-los, definir o ente responsável 

pela sua regulação e fiscalização, definir os parâmetros de qualidade, fixar direitos e deveres dos 

usuários e estabelecer os mecanismos de participação e controle social (PLANSAB, 2015).  

No entanto, o papel de cada um dos governos é pouco difundido para a população, sendo assim, 

foi possível questionar aos avaliados: “Para você, qual desses é o principal responsável pelos serviços 

da área de saneamento básico” (Figura 7).  

 

Figura 7 – Gráfico “Para você, qual desses é o principal responsável pelos serviços da área de 

saneamento básico?” 
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Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Analisando os resultados obtidos, verifica-se que grande parte dos alunos respondeu que o 

principal responsável pelos serviços de saneamento básico é o Governo Municipal (78%), uma vez 

que este é o que está mais próximo da realidade cotidiana dos indivíduos, e portanto o direcionamento 

da cobrança e fiscalização torna-se mais facilitado. No entanto, alguns dos questionados indicaram 

como alternativa, “empresas privadas” que foge do conceito e deveres relacionados à questão, haja 

vista que as empresas são executoras dos serviços de saneamento a elas delegados, tendo uma visão 

unicamente de lucro na prestação de tais serviços e não da melhoria da qualidade de vida da população 

em geral. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O estudo evidencia que em geral o nível de entendimento dos acadêmicos do curso de 

Engenharia Civil da UFCG sobre saneamento básico é satisfatório. Sendo que a maioria soube 

distinguir quais as vertentes em que o saneamento básico está inserido (limpeza pública, tratamento 

de água, e coleta e tratamento de esgoto), além disso apontaram a relação direta entre a existência de 

saneamento e a melhoria da qualidade de vida da população, através da promoção de saúde.  

Ou seja, a ausência de saneamento básico ocasiona impactos ambientais e sociais negativos, 

diretos e indiretos, à população atingida, uma vez que favorece a proliferação de vetores transmissores 

de doenças, degrada o meio ambiente e os recursos naturais, por meio da contaminação do ar, da água 

e solo. Além disso, promove impactos de ordem econômica ao contribuir para o acúmulo de sujeira 

nas ruas, esgotos a céu aberto e a consequente desvalorização de imóveis. 

 Os questionados apontaram que a participação popular no processo de desenvolvimento e 

melhoria do saneamento básico é de extrema importância, seja por meio da fiscalização de projetos 

em execução ou a cobrança as autoridades políticas da aplicação de projetos em áreas escassas de tais 

serviços. Tornando-se um “catalisador” para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das 

populações dos municípios brasileiros. 

Verificou-se também que há a necessidade de criação de projetos para conscientização, 

divulgação e reeducação sobre a importância do desenvolvimento do saneamento básico no país, que 

abranja tanto as populações rurais como urbanas, de forma que se formem indivíduos cada vez mais 
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conscientes de seu papel de cidadão e assim possam exigir das autoridades competentes os seus 

direitos e consequentemente exerçam seus deveres. 

Devido a maior proximidade dos estudantes e consequentemente da população brasileira com 

as Prefeituras Municipais, estes indicaram os Governos locais como os principais responsáveis pelos 

serviços da área de saneamento básico, quando na verdade todos os níveis de Governo (Federal, 

Estadual e Municipal) devem trabalhar em conjunto para proporcionar a melhoria da qualidade da 

vida da população brasileira por meio da estruturação dos serviços de saneamento básico.  

Por fim, pode-se ratificar que os acadêmicos têm consciência das consequências negativas da 

falta de conhecimento e ausência da efetiva participação na implantação e desenvolvimento de 

projetos de saneamento básico. Portanto, para que essa participação da maioria dos cidadãos seja 

satisfatória é necessária a divulgação, conscientização e incentivo, não só do governo mas também 

de todos os indivíduos já esclarecidos. 
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CONSUMO DE ÁGUA DOS ESTUDANTES DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

Débora Laís Rodrigues de Medeiros1; Ivens Lorran Clemente de Lacerda2; Mateus Clemente de 

Lacerda3; Renata Travassos de Araújo4. 

RESUMO 

As mudanças climáticas, alta densidade demográfica e atividade industrial causaram um desequilíbrio 

na relação oferta e demanda da água. Com um índice de baixa precipitação, que se estendeu por 

muitos anos, a sustentabilidade do armazenamento hídrico necessário para abastecer a região 

metropolitana de Campina Grande ficou comprometida. Por isso optou-se pelo racionamento e 

promoveu-se campanhas publicitárias de cunho educativo com apelo à economia de água para os 

diversos usuários. Esse trabalho tem como objetivo relacionar os hábitos de consumo de água com a 

classe econômica dos estudantes do curso de Engenharia Civil do campus de Campina Grande da 

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. A universidade recebe estudantes das várias 

regiões do país, de classes sociais diferentes. Para o desenvolvimento da pesquisa, um questionário 

de múltipla escolha foi aplicado, com o intuito de traçar o perfil dos estudantes do campus de Campina 

Grande da UFCG para relacionar o consumo de água e a renda média dos alunos. Por meio dele 

refutou-se a hipótese de que a classe mais alta tende a desperdiçar uma maior quantidade de recursos 

hídricos em relação às outras camadas sociais, provando a veracidade da teoria ambiental de Kuznets. 

Palavras-chave: recursos hídricos; economia de água; discentes; universidade; classe social. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso indispensável para promover o desenvolvimento e a qualidade de vida. 

Na última década, o grande crescimento populacional e a crescente industrialização têm aumentado 

o consumo de água, acarretando graves pressões aos recursos hídricos (UNITED NATIONS 

ENVIRONMENT PROGRAMME, 2002 apud FASOLA et al, 2011). 

O grande desequilíbrio entre oferta e demanda dos recursos hídricos no mundo deve-se à 

distribuição desigual da água, esta, por sua vez é causada pelas diferentes condições climáticas e falta 

de financiamento de estruturas por parte do governo para o seu armazenamento. 

Em estados do Nordeste Brasileiro, as mudanças climáticas geram implicações sobre a 

disponibilidade da água. Ali sofre-se cada vez mais o impacto da escassez deste recurso, graças a 

aspectos climáticos como presença de períodos de estiagem, baixa pluviosidade e grande evaporação. 

Alta variabilidade temporal e espacial das chuvas e evaporação elevada, aliadas às secas, caracterizam 

o interior semiárido da região (GALVÃO, 2011).  

O açude Epitácio Pessoa, na Paraíba, com capacidade máxima de 411.686.287 m³, foi 

construído inicialmente para geração de energia e irrigação, porém, em razão da crise hídrica pela 

qual a região passava no ano de 1952, edificou-se a primeira adutora para atender o abastecimento 

urbano. Ao mesmo tempo, procurou-se perenizar o Rio Paraíba e promover o desenvolvimento de 

atividades como turismo e lazer (LIMA et al, 2014). 

De acordo com Lima et al (2014) a elevada demanda hídrica da cidade de Campina Grande é 

causada pelo crescimento demográfico e urbano mais acentuado nas últimas décadas, além da 

complexidade das atividades industriais. Entretanto, o desperdício de água, contaminação e 

degradação dos mananciais, levaram a cidade a um quadro extremamente preocupante em relação à 

sustentabilidade do abastecimento hídrico. 

Nos últimos anos, a região metropolitana de Campina Grande vem enfrentando a maior crise 

hídrica da sua história. O manancial que abastece a cidade apresenta, atualmente, o menor volume já 

registrado na série histórica feita pela AESA (2016), encontrando-se com apenas 35.580.000 m³, o 

que é insuficiente para abastecer a Região Metropolitana de Campina Grande para os próximos anos. 

Diante deste fato, o sistema de racionamento está sendo adotado desde o ano de 2014. 

A necessidade de analisar o comportamento consciente dos consumidores com relação à agua 

é, portanto, imprescindível diante do quadro de abastecimento da cidade. É preciso relacionar estes 

hábitos ao nível econômico, e procurar evidências que elucidem a influência da classe econômica nos 

padrões de consumo hídrico da população. Sabendo do grande número de estudantes que residem na 

cidade, e em busca de maior qualidade na coleta de dados, optou-se por restringir a amostra aos 

estudantes do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande.  

Neste sentido, este trabalho tem como objetivo analisar o consumo de água por parte dos 

estudantes da cidade de Campina Grande. Para isso, será investigado o comportamento dos alunos do 

curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) no que diz respeito 

ao uso da água, e, através de coleta de dados, serão relacionados os hábitos de economia dos recursos 

hídricos com a classe econômica desses estudantes.  
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1.4 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Esse trabalho tem como objetivo relacionar os hábitos de consumo de água com a classe 

econômica dos estudantes da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 Identificar quais práticas de utilização geram economia de água; 

 Estratificar a amostra de estudantes analisados em grupos de classes econômicas; 

 Verificar a correlação entre os hábitos de consumo dos estudantes e sua classe econômica. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Panorama dos antecedentes 

A correlação entre renda e consumo dos recursos naturais é um binômiochave dentre correntes 

da economia, da engenharia e da política pública quando debruçados sobre a questão do 

desenvolvimento sustentável.  

O economista Simon Kuznets foi pioneiro durante o século XX  a propor teorias que 

possibilitassem uma previsão do comportamento do fator ambiental quando posto em face a uma 

tendência contínua de crescimento econômico (ARRAES, DINIZ e DINIZ, 2006). Na teoria 

ambiental de Kuznets – que foi desenvolvida por Grossman e Krueger (1995), a evolução da renda 

per capita de uma sociedade, projeta duas trajetórias de pressão ambiental: inicialmente, recursos 

como a água são elevados à sua capacidade máxima de degradação, até que aquele conjunto atinge 

um nível satisfatório de desenvolvimento e renda. A partir deste ponto, a progressão do fator renda é 

acompanhada por uma recuperação do meio-ambiente e uma melhor utilização de seus recursos, 

reduzindo-se substancialmente seus níveis de degradação (ver figura 1). 

Figura 1 –  Curva de Kuznets 

Pressão 

Ambiental 

 

 

 

Renda per capita 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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Aproveitando o raciocínio de Kuznets, delimita-se o consumo dos recursos naturais à água e 

restringe-se a abrangência do fenômeno à escala municipal. 

 

2.2 Consumo de água per capita 

O consumo diário per capita é expresso em L/hab.dia. Por sua vez, abrange o consumo 

requerido por indivíduo no conjunto de sua participação como agente da atividade produtiva. Para 

Tsutiya (2006), esse uso classifica-se em volume destinado: 

a) ao consumo doméstico; 

b) ao consumo comercial; 

c) ao consumo industrial; 

d) ao consumo público; 

e) às perdas; 

 

Cada categoria destas supracitadas está relacionada a aspectos condicionantes ou 

condicionados pelo desenvolvimento econômico. Regendo o consumo doméstico, afirma Grima 

(1972) estão as características físicas da localidade em questão, a organização do sistema de 

abastecimento e sua cobrança além das condições de renda e hábitos da família.  

O uso comercial e industrial da água classifica-se pela sua finalidade ocasional, dentro da 

atividade de produção (BARROS et al, 1995). Pode figurar como matéria prima, bem intermediário 

consumido no processo, mecanismo de resfriamento de um sistema ou insumo de manutenção das 

condições sanitárias e refeitório.  

Para Fernandes Neto (2003), o consumo público possui relação direta com o porte da cidade. 

É o volume total de água consumido por órgãos públicos, fontes e chafarizes municipais, bebedouros, 

irrigação e limpeza de vias públicas.  

As perdas correspondem a volumes de alguma forma não-contabilizados, geradas por volumes 

simplesmente não consumidos de alguma forma, vazamentos, por exemplo. Também podem ser não-

físicas, quando volumes são consumidos, mas não contabilizados pelo organismo gestor do 

abastecimento; é o caso das ligações clandestinas e da deficiência nos instrumentos de aferição 

(hidrômetros). As perdas físicas são responsáveis pela maior parte das perdas no faturamento das 

empresas de abastecimento; a média nacional do ônus no faturamento foi de 39,4%, no ano 2000 

(FERNANDES NETO, 2003). 

 

2.3 A intersecção entre o consumo e as condições socioeconômicas 

Contrariamente a teoria de Kuznets (GROSSMAN e KRUEGER, 1995), para Fernandes Neto 

(2003), a utilização da água para atividades lúdicas ou que envolvem a simplificação das atividades 

domésticas é diretamente proporcional ao padrão de renda de um grupo social. Entretanto, fatores 

como a hidrografia, a topografia e o clima são fatores que balanceiam a pressão da renda e da 

industrialização sobre este recurso natural. 
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A temperatura parece apresentar uma influência preponderante sobre o consumo de água em 

determinadas regiões. O consumo per capita no Estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo é 

superior ao observado em São Paulo, pois, as principais cidades desta unidade federativa, inclusive a 

capital, são dotadas de uma topografia e de uma latitude que fazem predominar as temperaturas mais 

amenas (FERNANDES NETO, 2003). Entretanto, a supremacia do padrão de renda como fator 

condicionante é advogada por inúmeros estudos, como Tsutiya (2006) e Schneider e Whitlatch 

(1991). 

Dados sobre o consumo per capita nos estados brasileiros, disponíveis no Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento - SNIS (2014) mostram um maior consumo de água nas regiões 

com mais desenvolvimento. Ao relacionar os dados com a renda nominal dos estados, obtidos no 

Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010), determinamos a regressão linear do gráfico de dispersão, 

mostrando o relacionamento médio linear entre as duas variáveis. Através da curva de tendência de 

equação 𝑦 = 0,088𝑥 + 82,072  gerada, observa-se um maior consumo nas cidades onde a renda é 

maior (ver figura 02). 

Figura 2 –  Regressão linear determinada pelo gráfico de dispersão do consumo médio de 

água em função do rendimento nominal médio, nos estados brasileiros. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Um estudo feito em São Carlos (SP) em 2014 clarificou a tese de Tsutiya (2006) que afirmava 

a correlação direta entre estrutura socioeconômica e consumo efetivo per capita. No município, 

observa-se um consumo efetivo per capita de água da ordem de 140 L/hab.dia em domicílios que 

apresentam uma média de 200m2 em área e uma renda domiciliar de até R$ 2000,00. Já nos domicílios 

cuja renda domiciliar situa-se na faixa de R$ 9000,00 e ocupa-se uma área de 500m2, esse consumo 

sobe para 420 L/hab.dia (LUCATTI e KELLNER, 2014).  

Na cidade de Salvador (BA), um estudo semelhante constatou que o consumo de água por 

habitante variava de 40 a 729L/dia. Este sendo verificado em um bairro de alta renda e o primeiro em 

um bairro de baixa renda. Com as estatísticas levantadas, Borja (1997) comprova a forte influência 

do fator econômico no nível de consumo de água. 
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Em outros estudos, além da área ocupada pelo domicílio, notou-se que o número de vasos 

sanitários influência de modo contundente na variação das taxas de consumo (CAMPOS e VON 

SPERLING, 1997 apud DIAS; MARTINEZ; LIBÂNIO, 2010). 

Dias, Martinez e Libânio (2010) ressaltam a política tarifária da companhia de abastecimento 

como fator importante para determinar os comportamentos dos grupos socioeconômicos no que se 

refere ao consumo diário per capita de água. No Brasil, a variação que se observa no consumo entre 

as unidades da federação está diretamente relacionada à sua condição socioeconômica (VON 

SPERLING et al., 2005 apud FERREIRA; PAIVA, 2013). 

Contudo, ainda há condicionantes mais complexos. Políticas mais regressivas no que tange ao 

consumo hídrico criam discrepâncias relativas ao poder de consumo da água. Como a partir de uma 

determinada vazão mensal a tributação se estabiliza, famílias mais abastadas têm seu orçamento 

menos comprometido pela tarifa de abastecimento, facilitando o incremento do consumo 

(FERNANDES NETO et al, 2005 apud DIAS; MARTINEZ; LIBÂNIO, 2010 ). 

Motta (2002) enxerga além da distorção na cobrança do consumo de água relativo às famílias, 

um desvio na correlação entre o uso da rede de esgotos e o pagamento pelo consumo da água. 

Enquanto as famílias mais abastadas são tributadas quase que igualmente às de menor poder 

aquisitivo no que tange ao valor abstraído da rede de abastecimento, a pressão sobre a rede de esgotos 

é bem superior. Há, portanto, uma socialização dos custos do sistema de coleta de rejeitos líquidos, o 

que estimula o consumo desprovido de conscientização. 

 

2.4 A relação consumo/renda no ambiente universitário 

O ambiente universitário exige uma análise particularizada por diversas razões. Nele, 

convivem estudantes que provém de diferentes classes sociais e regiões do país. Entre os cursos mais 

concorridos, por exemplo, há uma tendência de que predominem alunos de padrão de renda 

elevadíssimo (ALMEIDA, 2006).  

Um estudo feito no âmbito da Unicamp em 2012 ressaltou aspectos como a habitação dos 

estudantes e o tempo médio (em horas diárias) que aquele aluno passa fora de casa. Notou-se que nas 

repúblicas de estudantes (onde predomina um público de renda mais limitada) há uma tendência a 

preocupar-se mais com o consumo diário de água. Os que habitam em casas de família, apesar de 

possuírem, em média, níveis mais altos de qualificação, mostram “um grau bastante superior de gasto 

de água ao das Repúblicas. Isso pode ser explicado pelo sentimento mais individualista de quem 

habita sozinho ou em família, visto que em uma República, quando uma pessoa desperdiça, todas as 

outras pagarão a conta.” (NERY et. al, 2012). 

Desse modo, a renda prepondera também sobre a qualificação, por exemplo. Mas os estudos 

realizados com enfoque limitado costumam abordar o ambiente urbano, mas ainda não se delimitam 

ao estilo de vida universitário, com todas as complexidades que este objeto pode oferecer em matéria 

de análise e reflexão.  
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3. METODOLOGIA 

 

O método de pesquisa escolhido foi o de uma pesquisa quantitativa-descritiva. Segundo 

Cervo, Bervian e Silva (2007), este método ocorre quando se registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos, sem manipulá-los. 

 Por meio de pesquisas descritivas, procura-se descobrir com que frequência um fenômeno 

ocorre, sua natureza, suas características, causas, relações e conexões com outros fenômenos 

(BARROS e LEHFELD, 2000). 

 Este estudo seguiu as seguintes etapas metodológicas: 

 Estudo da população e quantificação da amostra a ser analisada; 

 Elaboração e aplicação de questionários; 

 Tabulação e análise dos dados obtidos. 

 

3.1 Amostra 

Foi utilizado como amostra um total de 227 indivíduos, calculado através da equação (1) 

estatística de população finita de 550 indivíduos baseado na proporção, utilizando um grau de 

confiança de 95% e um erro amostral de 5% (MONTEIRO FILHO, G., [200-?]). Como não temos 

nenhuma informação anterior de outro estudo, utilizamos 𝑝 = 𝑞 = 0,5. 

 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 (𝑍𝛼

2
)

2

𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 (𝑍𝛼
2

)

2

+(𝑁−1)𝑥 𝐸2

                                                                                                  (1) 

Equação 1 -  Equação estatística de amostra de população finita baseada em proporção.  

   

Onde, n = Número de indivíduos da amostra; 

 N = Número de indivíduos da população; 

𝑍𝛼

2
 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado; 

p = Proporção populacional de indivíduos que pertence à categoria que estamos 

interessados em estudar; 

q = Proporção populacional de indivíduos que pertence à categoria que não estamos 

interessados em estudar; 

E = Margem de erro ou Erro máximo de estimativa. 

 

3.2 Questionário 

Um questionário foi elaborado, sendo ele de múltipla escolha, para facilitar a coleta e análise 

de dados. O questionário foi levantado na internet, buscando endereços acessados por alunos do 

campus de Campina Grande da UFCG, e também aplicado na própria universidade. Dessa forma, 227 

respostas foram obtidas, atingindo o número necessário mínimo, determinado pela amostra calculada. 
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Por fim, os dados coletados foram compilados através do Excel e analisados para uma possível 

relação entre as variáveis padrão socioeconômico e hábitos de consumo de água. 

O questionário aplicado era composto dos seguintes questionamentos: 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

1. Qual período do curso de Engenharia Civil está cursando? 

__________________________________ 

2. Qual a sua idade? __________________________________ 

3. Qual a sua cidade/estado de origem? 

Cidade: ___________________ UF: ____ 

4. Em qual cidade/estado você reside? 

Cidade: ___________________ UF: ____ 

5. Quantas pessoas moram na sua casa de origem?  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 ou mais 

 

6. Quantas pessoas moram na casa em que você reside?  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 ou mais 

 

7. Qual a sua renda familiar bruta? 

a) Sem rendimento (inclusive as pessoas que recebem somente benefícios sociais); 

b) Até ½ salário mínimo; 

c) Mais de ½ a 1 salário mínimo; 

d) Mais de 1 a 2 salários mínimos; 

e) Mais de 2 a 3 salários mínimos; 

f) Mais de 3 a 5 salários mínimos; 

g) Mais de 5 a 10 salários mínimos; 

h) Mais de 10 a 20 salários mínimos 

i) Mais de 20 salários mínimos. 

 

8. Você contribui, de alguma forma, para a renda familiar?             (   ) Sim (   ) Não 

9. Concorda com tarifas mais elevadas para quem gasta mais água? 

(   ) Sim (   ) Não 

INFORMAÇÕES DO IMÓVEL 

10. Quantos metros cúbicos de água são consumidos, mensalmente, na sua residência? 
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a) Até 5 m³; 

b) Mais de 5 a 10 m³; 

c) Mais de 10 a 20m³; 

d) Mais de 20 m³; 

e) O consumo de água é registrado para todo o condomínio; 

f) Não sei responder. 

 

11. A conta de água da sua residência é paga individualmente ou pelo condomínio?  

a) Individualmente 

b) Pelo condomínio 

12. Quantos aparelhos sanitários (pia, máquina de lavar, vaso sanitário, chuveiro, etc.) possui na 

cada onde reside? 

a) Até 4 aparelhos sanitários; 

b) Entre 4 a 6 aparelhos sanitários; 

c) Entre 6 a 10 aparelhos sanitários; 

d) Mais de 10 aparelhos sanitários. 

 

13. As bacias sanitárias são de caixa acoplada ou válvula de parede? 

a) Caixa acoplada  

b) Válvula de parede 

14. Algum aparelho sanitário de sua residência tem mecanismos de redução de consumo de água 

(redutor de vazão em chuveiros ou torneiras, arejador para torneiras, ecoxixi, bacias sanitárias 

com descarga inteligente, etc.)? 

(   ) Sim (   ) Não  

 

15. Há patologias hidráulicas (infiltrações, vazamentos, etc.) em sua residência? 

(   ) Sim (   ) Não 

16. Há piscinas em sua casa?  

(   ) Sim (   ) Não 

17.  Há reservatórios de água na sua residência?  

(   ) Sim (   ) Não 

18.  Costuma haver falta de água na sua casa? 

(   ) Sim (   ) Não 

HÁBITOS PESSOAIS DE UTILIZAÇÃO DA ÁGUA 

19. Você costuma desligar o chuveiro para se ensaboar?  

(   ) Sim (   ) Não 

20. Você desliga a torneira ao escovar os dentes?  

(   ) Sim (   ) Não 

21. Você costuma ensaboar toda a louça antes de enxaguar?  

(   ) Sim (   ) Não 

22. Você costuma reutilizar a água em alguma ocasião?  

(   ) Sim (   ) Não 

23. Na ocorrência de pequenos vazamentos, você procura reparar de imediato? 

 (   ) Sim (   ) Não 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Será apresentada a seguir a análise de dados e resultados obtidos a partir do questionário 

aplicado aos alunos do curso de Engenharia Civil do campus de Campina Grande da UFCG. 

 

4.1 Caracterização da amostra 

A princípio, buscamos apresentar a quantificação e caracterização da amostra através das 

perguntas introduzidas na primeira parte do questionário. Por meio das respostas obtidas na questão 

2, traçamos o intervalo da idade dos entrevistados que atinge valores entre 17 e 26 anos. Em relação 

ao local de residência dos entrevistados, observamos na figura 3 que a grande maioria dos estudantes 

reside na cidade de Campina Grande/PB, onde o campus da UFCG está localizado. 

Figura 3 – Gráfico das respostas referentes à pergunta “Em qual cidade/estado você reside?” 

aplicada no questionário. 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

A figura 4 aborda a porcentagem dos entrevistados em relação à renda familiar bruta. Observa-

se que a grande maioria dos estudantes são de classe baixa e média, somando juntos uma porcentagem 

de mais de 70%. Já as classes mais altas apresentam uma menor participação na amostra utilizada. 

 

Figura 4 – Gráfico das respostas referentes à pergunta “Qual a sua renda familiar bruta?” aplicada no 

questionário. 
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Fonte: Elaboração dos autores. 

Relativamente ao consumo de água em m³ foi elaborada a questão 10 do questionário. Nas 

respostas obtidas, apresentadas na figura 5, percebe-se que a maioria dos entrevistados disse que o 

consumo mensal de água em m³, nos locais onde residem, oscila entre 5 e 10 m³. É importante ressaltar 

que esse número pode ser influenciado pelo número de moradores na residência e pela situação crítica 

do abastecimento de água enfrentada na região. 

Figura 5 –  Gráfico das respostas referentes à pergunta “Quantos metros cúbicos de água são 

consumidos, mensalmente, na sua residência?” aplicada no questionário. 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 
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Para uma melhor quantificação da amostra, a tabela 1 apresenta o número de entrevistados na 

relação entre a renda familiar bruta e o consumo de água mensal per capita. Os candidatos que 

disseram que o consumo é registrado para todo o condomínio ou que não sabem responder foram 

desconsiderados, já que não acrescentariam nada à tabela. 

Observa-se que as faixas salariais entre 3 e 10 salários mínimos possuem um consumo de água 

mensal per capita maior em relação às outras. Além disso, verifica-se que as classes mais baixas 

possuem um consumo muito baixo pela sua limitação de renda. Enquanto isso, percebe-se uma 

pequena queda no consumo de água nas faixas salariais acima de 10 salários mínimos, devido a um 

maior investimento em equipamentos e mecanismos de redução de consumo que possibilitem uma 

maior economia de água. 

Tabela 1 -  Tabela do número de respostas levando em consideração a relação entre a renda 

familiar bruta em salários mínimos e o consumo per capita mensal em m³ dos entrevistados. 

Renda familiar 

bruta Sem 

rendime

nto 

Até ½ 

salário 

mínimo 

Mais de 

½ a 1 

salário 

mínimo 

Mais de 

1 a 2 

salários 

mínimos 

Mais de 

2 a 3 

salários 

mínimos 

Mais de 

3 a 5 

salários 

mínimos 

Mais de 

5 a 10 

salários 

mínimos 

Mais de 

10 a 20 

salários 

mínimos 

Mais de 

20 

salários 

mínimos 

Consumo 

de água 

mensal per capita 

Até 1 m³ 4 2 4 6 4 0 0 0 0 

Mais de 1 a 2 m³ 0 2 8 12 0 12 14 4 1 

Mais de 2 a 3 m³ 0 0 0 0 2 8 8 4 1 

Mais de 3 a 4 m³ 0 0 0 0 6 2 8 0 0 

Mais de 4 m³ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

4.2 Análise de dados 

As Figuras 6 a 10 demonstram a relação entre diferentes hábitos de consumo de água e a renda 

bruta familiar dos entrevistados. Pode-se notar que há uma maior tendência à economia de água por 

parte das classes menos favorecidas financeiramente que influenciará, diretamente, o nível de 

consumo hídrico. 

Podemos verificar essa tendência, de forma mais clara, através das figuras 9 e, principalmente, 

6. Já a figura 8 não soma nada para a conclusão do estudo, visto que não há uma clara diferença nos 

hábitos de poupança em função da renda. 
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Figura 6 - Gráfico das respostas referentes à pergunta “Você costuma desligar o chuveiro 

para se ensaboar?” aplicada no questionário separadas por renda bruta familiar. 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

Figura 7 - Gráfico das respostas referentes à pergunta “Você costuma ensaboar toda a louça 

antes de enxaguar?” aplicada no questionário separadas por renda bruta familiar. 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

Figura 8 - Gráfico das respostas referentes à pergunta “Você desliga a torneira ao escovar os 

dentes?” aplicada no questionário separadas por renda bruta familiar.  

 
Fonte: Elaboração dos autores. 
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Figura 9 - Gráfico das respostas referentes à pergunta “Você costuma reutilizar a água em 

alguma ocasião?” aplicada no questionário separadas por renda bruta familiar. 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

 

Figura 10 - Gráfico das respostas referentes à pergunta “Na ocorrência de pequenos 

vazamentos, você procura reparar de imediato?” aplicada no questionário separadas por renda bruta 

familiar. 

 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

A figura 11 expõe a utilização de mecanismos de redução do consumo de água da residência 

em função da renda. Observa-se que há um maior investimento na aquisição de equipamentos que 

garantam o uso sustentável da água a medida em que cresce o faturamento familiar. 
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Figura 11 – Gráfico das respostas referentes à pergunta “Algum aparelho sanitário de sua residência 

tem mecanismos de redução de consumo de água (redutor de vazão em chuveiros ou torneiras, 

arejador para torneiras, ecoxixi, bacias sanitárias com descarga inteligente, etc)” aplicada no 

questionário separadas por renda bruta familiar. 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

 

De acordo com os resultados e gráficos obtidos, ao analisar os hábitos de consumo e 

investimentos feitos por parte dos entrevistados, constata-se uma maior preocupação com o consumo 

sustentável nas camadas sociais mais baixas da sociedade. Apresentando hábitos que possibilitam o 

menor gasto de água, apesar de não possuírem equipamentos que auxiliem na redução do consumo. 

A classe média apresenta um consumo relativamente alto em comparação às outras classes, 

parte disso se deve aos poucos hábitos de economia de água que possuem e à falta de investimento 

nos mecanismos supracitados. 

Em relação às classes mais favorecidas, as figuras mostram uma menor preocupação destas 

com o tema. Apesar disso, apresentam um menor consumo que a classe média devido ao maior gasto 

com equipamentos que garantam um melhor aproveitamento da água. 

Na figura 12 é exposto o gráfico do consumo per capita de água em função da renda familiar 

bruta do entrevistado. Através do gráfico de dispersão, a linha de tendência foi produzida para 

evidenciar a relação entre as variáveis.  

Figura 12 – Gráfico do consumo per capita de água em m³ em função da renda bruta 

familiar. 
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Fonte: Elaboração dos autores. 

 

O gráfico exposto acima assume o formato de U invertido, mostrando uma grande semelhança 

com a curva de Kuznets, onde o maior desperdício de água se dá na classe média. 

Sabendo que na época da aplicação do questionário a região estudada enfrentava uma das 

maiores secas da história, destaca-se a possível alteração nas respostas de questões relacionadas aos 

hábitos de economia de água dos entrevistados. Apesar disso, ainda foi possível provar a teoria de 

Kuznets especulada. 

 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Através desta pesquisa pôde-se relacionar a classe econômica dos alunos do curso de 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande e seus respectivos padrões de consumo 

de água. O estudo revelou-se satisfatório. Por meio dele refutou-se a hipótese de que a classe mais 

alta tende a desperdiçar uma maior quantidade de recursos hídricos em relação às outras camadas 

sociais, apesar de que suas residências possuam uma lista mais extensa de aparatos domésticos que 

exigem um maior volume de água, além de obterem maiores condições para gastos com a taxa hídrica. 

De acordo com as respostas ao questionário, as classes mais favorecidas preocupam-se menos 

com a economia de água. Entretanto, o consumo de água é inferior em comparação ao da classe 

média, como proposto na teoria ambiental de Kuznets, pois investem em mecanismo de redução do 

consumo de água. Também se deve considerar que esta classe social nem sempre faz uso da água 

para atividades domésticas como preparação de refeições, lavagem de roupas e outros, minimizando 

a quantidade de água utilizada mensalmente no nível intradomiciliar. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Gráfico do consumo per capita de água em m³ em 

função da renda bruta familiar



V SEMPE – Seminários de Métodos de Pesquisa da Unidade Acadêmica de Engenharia Civil/ 

Centro de Tecnologia e Recursos Naturais/ Universidade Federal de Campina Grande  

Campina Grande, agosto-setembro de 2016 

 

Comparativo entre o padrão socioeconômico e os hábitos de consumo de água dos estudantes do curso de Engenharia 

Civil da Universidade Federal de Campina Grande 

147 

Por meio da análise, conclui-se que os alunos de baixa renda possuem maior afinco aos hábitos 

de economia, entre eles reparar imediatamente pequenos vazamentos, reutilizar água, desligar a 

torneira ao escovar os dentes, ensaboar toda a louça antes de enxaguar e desligar o chuveiro ao se 

ensaboar. Consequentemente, o consumo per capita de água é inferior aos das outras classes 

econômicas. 

Para atestar a validade dos resultados obtidos, sugere-se uma verificação deste estudo quando 

da normalização do sistema de abastecimento a partir da regularização dos níveis de armazenamento 

do manancial que abastece a cidade. 
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DIREITO À CIDADANIA - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO LOCAL DO 

“MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO”, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB 

- UM ESTUDO DE CASO. 

Luana Campos dos Santos1; Nathália Silva de Araújo2; Valeska Mendes Alves3; Gabryelle Keith Avelino 

Cruz4; Kênia Araújo de Lima Scariot5 

RESUMO 

O Município de Campina Grande promove um dos maiores eventos do Brasil, denominado “Maior São João 

do Mundo”. Durante 30 dias de festa milhares de pessoas visitam o local conhecido como Parque do Povo. 

Entretanto, o espaço parece não satisfazer as necessidades de acessibilidade das rampas, sendo de fundamental 

importância analisá-las. Foi formulado assim o objetivo principal do artigo que visa expor a real situação, no 

aspecto da acessibilidade das rampas do Parque do Povo, durante o “Maior São João do Mundo”. Notícias 

destacam que o Parque do Povo não tem até o momento estrutura adequado para atender aos deficientes físicos, 

e, portanto o local não se encontra alcançável a essas pessoas. Os direitos dos cidadãos não estão sendo 

garantidos no cenário “microscópico”, dificilmente serão em proporções “macroscópicas”, como em toda a 

cidade. 

Palavras-chave: Direitos dos cidadãos, Estrutura adequada, Rampas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Considerando que cidadania é a prática dos direitos e deveres de um (a) indivíduo (pessoa) em um 

Estado e objetivando tornar real a aplicação dos direitos dos cidadãos percebemos a necessidade de tornar mais 

visível um tema tão importante como a acessibilidade em locais públicos, tendo em. Por isso, esse artigo aborda 

a situação das rampas de acessibilidade de um ponto específico da cidade de Campina Grande na Paraíba, o 

Parque do Povo, sede do “Maior São João do Mundo”.  

 Assim, verifica-se a necessidade de cobrar uma correta aplicação de algumas normativas tais como: o 

Código de Obras de Campina Grande que norteia a execução de toda e qualquer obra do município, em 

consonância com a legislação de ordenamento do uso e ocupação do solo, o Plano Diretor do município, que 

é um instrumento básico que assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade, a ABNT NBR 9050, e a Lei de Acessibilidade (10098/2000). 

 A Lei da Acessibilidade (10098/2000, BRASIL 2000), capítulo II, artigo 3º explana que o 

planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser 

concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, incluindo dessa forma as 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 Segundo a NBR 9050/2015, acessibilidade pode ser entendida como a possibilidade e condição de 

alcance, utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, de uso público ou privado de 

uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Em 

virtude dessas informações é notável uma preocupação com o caráter acessível dos ambientes, principalmente 

os locais públicos. 

 A cidade de Campina Grande reflete a atual situação de inacessibilidade da maioria das cidades do 

Brasil. Por mais que em algumas ruas haja rampas e sinalizações, nem sempre são construídas da maneira 

correta e completa, e a população sofre nitidamente as consequências dessa realidade. Países como Estados 

Unidos, Inglaterra, Alemanha e Canadá, oferecem uma estrutura adequada às pessoas com deficiência física. 

Assim, se vê a necessidade de cobrar uma correta aplicação de algumas das normas já citadas. 

 Na busca por uma diminuição das adversidades relacionadas ao cenário da acessibilidade, focou-se no 

maior festejo da cidade, o “Maior São João do Mundo”, que é realizado no Parque do Povo e atrai milhares de 

pessoas numa área de 42,5 mil m². Embora não esteja sendo analisado o município como um todo, é de suma 

importância começar o estudo por um ponto tão requisitado como o Parque do povo, é justo que uma solução 

seja alcançada, começando por um pequeno passo. Pensando nisso surge a grande questão: “A acessibilidade 

das rampas no Parque do Povo está sendo implantada e garantindo a cidadania das pessoas com deficiência 

física no local do Maior São João do Mundo?”. 

 A acessibilidade garante o direito de ir e vir de pessoas com deficiência física, proporcionando um 

conforto na mobilidade e autonomia para esse grupo. Entretanto, são poucos os locais desobstruídos, 

principalmente quando se refere a ambientes públicos; sendo imprescindível que haja promoção da cidadania 

nesses locais, visto que a pessoa deficiente física ou com mobilidade reduzida deva ter a mesma condição de 

acesso que as pessoas sem dificuldade de locomoção. 
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 Embora a Lei da Acessibilidade esteja atualmente sendo debatida com mais intensidade, ainda falta 

muito a ser implantado; deve existir uma fiscalização eficiente para que seja posta em execução de fato. Há 

algumas dificuldades encontradas na implantação de projetos acessíveis, pois não há conscientização pública, 

e falta incentivo político, econômico e fiscal. 

 Em uma entrevista realizada no dia dezenove de julho de 2016, nas instalações da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG) com o professor da UFCG Mrs. Lívio José da Silva, coordenador do 

Fórum Permanente Sobre Políticas Públicas de Inclusão da Pessoa com Deficiência, foi relatada a existência 

de um projeto de acessibilidade para o Parque do Povo, contemplando rampas, banheiros, rotas, sinalizações 

e camarote acessível. Porém, de acordo com o professor, e através de simples observações, constata-se que o 

desejo não foi concretizado por falta do empenho da prefeitura, que foi notificada. 

 De posse das ideias apresentadas, percebe-se que impunidade diante das normas descritas impossibilita 

a aplicação correta das mesmas, fazendo com que o deficiente físico (cidadão) sofra com as consequências, 

desrespeitando os seus direitos de cidadão. 

 

  1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

 Expor a real situação do Parque do Povo, na cidade de Campina Grande Paraíba, no aspecto da 

implantação da acessibilidade das rampas no local do Maior São João do Mundo, e analisar se está sendo 

cumprido ou não o direito à cidadania para as pessoas com deficiência física. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

• Analisar o Parque do Povo para o evento “Maior São João do Mundo” no quesito acessibilidade das 

rampas; 

• Identificar a existência de incentivos político-sociais quanto à implantação da acessibilidade x 

cidadania, no Parque do Povo; 

• Verificar a existência do respeito à lei de acessibilidade. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

  Segundo a NBR 9050, promover a acessibilidade no ambiente construído é proporcionar condições de 

mobilidade, com autonomia e segurança, eliminando as barreiras arquitetônicas e urbanísticas nas cidades, nos 

edifícios, nos meios de transporte e de comunicação. 

 O espaço, público ou privado, quando acessível é capaz de garantir a todo e qualquer indivíduo a 

locomoção com autonomia e segurança, porém a maioria desses espaços é construída e modificada sem 

considerar a diversidade humana, portanto sem garantir o exercício da cidadania a todos, principalmente 

àqueles com dificuldade de locomoção, o deficiente físico. Segundo Covre (2003) 
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A cidadania é o próprio direito à vida no sentido pleno. Trata-se de um direito que precisa 

ser construído coletivamente, não só em termos do atendimento às necessidades básicas, mas 

de acesso a todos os níveis de existência, incluindo o mais abrangente, o papel do(s) 

homem(s) no Universo. (p.11) 

 Cavalcanti (2014) afirma que o conceito de cidadania parece passar despercebido no contexto dos 

deficientes, o que torna ainda mais restrito o espaço de participação dos cadeirantes na vida em sociedade. 

A cidadania deve ser o exercício dos direitos e deveres de todos, sem distinção, em um Estado. Portanto, 

exercer a cidadania é estar em pleno gozo das disposições constitucionais. Apesar da legislação existente e das 

diversas normas de acessibilidade disponíveis, observa-se que estas não são atendidas de maneira eficaz, 

principalmente quando se trata da mobilidade dos deficientes físicos e de seu acesso a todos os níveis de 

existência.  

 O direito de ir e vir, garantido juridicamente pelo texto constitucional configura um direito 

que caminha ao lado do conceito de cidadania, contudo, este direito tem esbarrado 

diariamente em obstáculos arquitetônicos tornando o espaço público inóspito aqueles que 

possuem algum tipo de deficiência física. (CAVALCANTI, 2014, p. 9) 

 É um direito garantido e ao mesmo tempo violado, tendo em vista a inobservância de práticas que 

garantam de fato a mobilidade do deficiente físico. 

 Honesko & Borges (2011) afirmam que não basta à existência desses direitos, eles precisam ser 

aplicados no dia-a-dia da sociedade. Elas relatam também que por mais que se tente ter uma sociedade justa e 

igualitária, a evolução é amargamente lenta, por causa das inúmeras formas de preconceito, principalmente 

quando se trata da pessoa deficiente, pois sempre foram encaradas como pessoas “diferentes”, de modo que, 

em função disto, acabam sendo isoladas dos demais. 

Ainda segundo Honesko & Borges (2011) quanto mais grave a deficiência, maior é a dificuldade de 

relacionamento social. Os autores supracitados afirmam que cabe ao Estado a função de promover a inclusão 

social através de simples políticas públicas e, à sociedade, o dever fiscalizador, porém, a sociedade não sabe 

lidar com os deficientes, como também falta interesse econômico, por parte do poder público para garantir 

muitos direitos a eles consagrados. Mazzotta & D’Antino (2011) complementam dizendo que 

Sabe-se que quanto mais desconhecidas e supostamente distantes forem as condições 

individuais e sociais das pessoas com deficiência, maiores serão as possibilidades de 

instauração do medo nos relacionamentos interpessoais. A proximidade de uns com os outros 

e a sua interação viabilizam a afirmação do outro como sujeito, e é esse o ponto fundamental 

da necessidade e importância da inclusão social para todos. (p. 386) 

 No cenário público da cidade de Campina Grande – PB há segregação da população por causa das 

limitações físicas. Cavalcanti (2014) relata que é visível a distância entre a lei e a realidade enfrentada pelas 

pessoas portadoras de deficiência que tem seu direito de ir e vir violado pela estrutura urbana da cidade de 

Campina Grande – PB. Ainda segundo Cavalcanti (2014) sobre esta cidade  

Ao voltar o olhar para a cidade podemos perceber que este espaço público não foi construído, 

ou organizado de modo a atender a todos de forma igualitária. Dentro deste contexto, os 

portadores de deficiência buscaram no conceito de cidadania e inclusão social, assim como, 

buscando apoio jurídico na Constituição Federal através do princípio da igualdade e da 

dignidade da pessoa humana tonificar sua participação enquanto sujeitos históricos e sociais 
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na efetivação do direito a acessibilidade através de reivindicações de políticas que permitam 

o acesso ao espaço público. (p. 9) 

 

3. METODOLOGIA  

 

 A pesquisa foi baseada em notícias, dados censitários, análise de documentos, fotos e visitas ao local 

sede do São João de Campina Grande. As fotos foram analisadas apenas do ponto de vista crítico da imagem 

sem comparativo com as normativas que regem a acessibilidade, pois não foi possível obter as medidas do 

local do evento necessárias para análise técnica. 

  

3.1 Notícias 

 Foram utilizadas notícias sobre a acessibilidade no Parque do Povo em 2013 e em 2016 de forma a 

comparar se ocorreram mudanças no cenário onde acontece o “Maior São João do Mundo”. 

  

3.2 Dados Censitários 

A partir de dados censitários do IBGE de 2010 foi possível realizar um comparativo com os dados da 

prefeitura municipal de Campina Grande sobre o público que frequentou o Parque do Povo no ano de 2016. 

 

3.3 Documentos enviados ao Ministério Público 

Foi apresentado um ofício enviado ao Ministério Público, para demostrar a preocupação que existe em 

tornar o local que sedia o evento acessível ao público que possui deficiência física. 
 

3.4 Fotos 

A partir de fotos retiradas pelo professor da UFCG Mrs. Lívio Silva, com o auxílio de um voluntário 

deficiente físico, que testou as rampas de acesso do Parque do Povo durante o evento do ano de 2016, foi feita 

uma análise crítica das fotos que demostram a situação do local do evento do ponto de vista da acessibilidade. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Desde o ano de 2013 é destacada na imprensa a inacessibilidade no local do “Maior São João do 

Mundo”. De acordo com o então vice-governador, Rômulo Gouveia, o Prefeito da cidade de Campina Grande, 

Romero Rodrigues, afirma querer inovar no São João, confirmando ser importante trabalhar em parceria nesse 

projeto que pode tornar o São João da cidade no maior e primeiro evento a ter uma política de acessibilidade, 

recebendo o título de o “Maior evento acessível do mundo”. 
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 Entretanto, é possível detectar que este comentário preencheu apenas uma manchete jornalística, pois 

as Figuras 1, 2 e 3 apresentadas trazem a situação do evento ocorrida em 2016. Mesmo passados três anos do 

anúncio de que o evento se tornaria acessível verifica-se ainda a situação precária nesse quesito.  

A Figura 1 explicita o início de uma das rampas de acesso interno do Parque do povo, apresentando 

um degrau logo no começo da rampa impossibilitando que o deficiente físico consiga subir a rampa sem ajuda. 

A Figura 2 apresenta uma possível inclinação excessiva que reitera que o voluntário não possui autonomia de 

se locomover ou tenha condições de subir a rampa sozinho, necessitando da ajuda de outra pessoa para tornar 

o acesso viável, configurando um local de inacessibilidade. Já a Figura 3 mostra a mesma rampa de outra vista, 

desta vez o deficiente físico estava impossibilitado de descê-la, tendo em vista sua possível inclinação 

exacerbada e, se o mesmo tentasse atravessá-la sozinho poderia até sair ferido do local, pois percebe-se que a 

mesma é de material metálico e, portanto, escorregadio, o que aumentaria as chances de ocorrem acidentes. 

Figura 1-Início da Rampa de acesso dentro do Parque do Povo com destaque para o degrau. 

 

Fonte: Acervo do autores. 

Figura 2-Rampa de acesso dentro do Parque do Povo, dando ênfase para a inclinação. 

 

Fonte: Arcevo dos autores. 

 Figura 3 - Rampa de acesso dentro do Parque do Povo de outra vista, dando ênfase para a inclinação. 
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Fonte: Acervo dos autores. 

 Em matéria publicada pelo site Paraíba online no dia oito de junho de 2016, o professor da 

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG e então coordenador do Fórum Permanente das Políticas 

Públicas para Pessoas com Deficiência, Mrs. Lívio Silva, tece crítica ao São João de Campina Grande devido 

à falta de acessibilidade. O mesmo diz que vem lutando para permanecer sensibilizando o Poder Público da 

cidade; e acrescenta também que vem tentando junto com a prefeitura para quê se introduza uma rota acessível 

do terminal de integração até o Parque do Povo, para que qualquer deficiente físico chegue com autonomia e 

segurança em qualquer ponto da festa, assim como seja implantado um camarote acessível para atender essas 

pessoas. 

 Foi entregue ao Ministério Público em vinte e dois de fevereiro de 2016, um Ofício de nº 005/2016 ao 

Promotor de Justiça da Cidadania e Direitos Fundamentais que atua em Campina Grande, Dr. Antônio Barroso 

Pontes Neto, solicitando a instauração de um plano de Acessibilidade e Mobilidade Urbana para o evento 

“Maior São João do Mundo” 2016. O mesmo requisita que a Prefeitura Municipal de Campina Grande, por 

meio de suas secretarias e entidades, seja a responsável pelas ações que tornem reais a acessibilidade e 

mobilidade no evento em questão, que vem sendo prometida a população desde 2013. O Ofício foi entregue 

pela coordenação do Fórum Permanente sobre políticas públicas de Inclusão da pessoa com deficiência da 

cidade de Campina Grande. 

 O São João de Campina Grande, segundo dados da prefeitura municipal, apresentou em 2016 alguns 

dias de festa um público de mais de 100 mil pessoas, como no dia dois de julho de 2016 que resultaria em 

milhares de pessoas durante os 30 dias de São João. Segundo o IBGE através do censo demográfico de 2010, 

o Brasil possui cerca de 7,0% da sua população com deficiência física ou dificuldade de locomoção. E o “Maior 

São João do Mundo” que recebe pessoas de todos os locais do País e até do Mundo, embora não receba todos 

estes deficientes, recebe parte deles e não apresenta estrutura especializada para esse tipo de público.  

  

5. CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que existe uma preocupação com a acessibilidade por parte das leis, porém são poucos os 

que se dispõem a lutar por essa causa. É necessário mais empenho da população para cobrar os poderes 
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responsáveis, como a prefeitura. A falta de incentivo político e econômico torna a execução dos projetos de 

acessibilidade criados para o Parque do Povo inviáveis. A falta de fiscalização na aplicação das normas como 

o Código de Obras de Campina Grande ( Lei 5410/2013), o Plano Diretor de Campina Grande (09 de Outubro 

de 2006), a NBR 9050/2015 e a Lei de Acessibilidade (10098/2000, BRASIL 2000), deixam os poderes 

públicos de certa forma despreocupados, pois não está existindo punição. 

 O Parque do povo encontra-se sem grandes condições de acessibilidade para os deficientes físicos, 

como foi exposto através das fotos e do ofício entregue ao Promotor de Justiça e da Cidadania e Direitos 

Fundamentais, pedindo a implantação da acessibilidade. Assim, conclui-se que a cidadania não está sendo 

garantida no quesito acessibilidade das rampas para as pessoas com dificuldade de locomoção.  

A pesquisa revela que o município de Campina Grande não estava fazendo o direito à cidadania ser 

cumprido, tendo em vista que deve ser garantido a todos os cidadãos, independente da condição física. A 

dificuldade de “mobilidade humana” no Parque do Povo indica a necessidade do aprimoramento das 

fiscalizações e consequentes punições aos poderes responsáveis. É perceptível que não há facilidade de acesso 

a todos os cidadãos no local do Maior São João do Mundo. Toda essa investigação é justificada na necessidade 

de oferecer o direito de ir e vir, essencial na vida de qualquer cidadão brasileiro. Mitigando os aspectos 

deficientes será possível uma implantação mais eficiente da acessibilidade não só das rampas, mas de todo o 

Parque do Povo. 

 Deve-se ter em mente que tornar um local acessível não é nenhum transtorno, e nem um favor prestado 

a sociedade, é uma obrigação. Todas as pessoas devem ter direitos e deveres iguais e é justo que o respeito seja 

recíproco entre população e poder público, sendo possível à obtenção da cidadania propriamente dita. 
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ENGENHARIA CIVIL E CIDADANIA: UM ESTUDO SOBRE A IMPORTÂNCIA 

DO ESCRITÓRIO ESCOLA NA FORMAÇÃO HUMANISTA DE ESTUDANTES 

DE ENGENHARIA 

Geovana Santos Oliveira1; Sarah Viana Silva Asfora2; Vinícius Medeiros de Morais 3;  

Raquel Freitas Reis 4; Daniel Beserra5 

RESUMO 

O presente estudo trata do aspecto social da atuação do Engenheiro Civil e de oportunidades que a 

Universidade pode trazer para a formação mais humanista de seus graduandos. Neste contexto, 

destaca-se a estrutura do Escritório Escola, considerado como eficiente mecanismo para exercício da 

cidadania. Consiste no projeto onde os alunos, juntamente com professores orientadores, realizam 

serviços ligados a sua formação acadêmica em determinada comunidade. A pesquisa tem por intuito 

propor a consolidação de um Escritório Escola pela Unidade Acadêmica de Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Assim, designa-se como foco da pesquisa a 

comunidade em potencial para ser atendida pelo Escritório, pertencente ao bairro de Bodocongó 

(Campina Grande - PB), no qual o campus I da UFCG está inserido. Esta comunidade que apresenta 

uma parcela de população carente, gerará novas possibilidades de integração Universidade-

Comunidade. São feitos, portanto, os estudos sobre exemplos de Escritórios Escola já existentes - 

além da pesquisa de campo pelo bairro de Bodocongó, para levantamento de dados e realização de 

entrevistas aos moradores. Consequentemente, serão propostas as possíveis formas de atuação de um 

futuro Escritório Escola de Engenharia Civil da UFCG, tomando-se por base as principais carências 

constatadas no bairro de Bodocongó pela pesquisa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cidadania é conceituada como a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um 

Estado. Partindo de tal conceito, compreende-se que a cidadania é a postura que todos os indivíduos 

devem assumir, tomando posse de seus deveres com a sociedade (FERREIRA, 2010). 

Com foco na área da Engenharia, este conceito ainda é timidamente discutido, tendo em vista 

a forma tradicional em que o profissional da área é visto em seu ambiente de trabalho: a sociedade o 

considera como calculista e burocrático, interpretando o trabalho do engenheiro como ortodoxo. Este 

perfil deve-se em parte à forma que o engenheiro é treinado em seu ambiente acadêmico - por muitas 

vezes os alunos de engenharia não são instruídos do conhecimento global de suas responsabilidades, 

conforme coloca Silva Filho (2011) não basta somente uma formação rica em conhecimentos 

empíricos, técnicos e científicos - deve-se, também, saber aplicar esses conhecimentos de forma ética 

e humana. 

Diante desta condição de "mero treinamento" para formação de engenheiros, é de grande 

importância a posição tomada pela Instituição de ensino, a qual deve trabalhar com maneiras de 

desvincular-se dos métodos arcaicos de educação, reafirmando o fato de que "o engenheiro não deve 

ser visto como um técnico especializado que domina a matemática necessária para as análises e 

projetos específicos (...)" (PEREIRA FILHO, 2000). 

Partindo de tal princípio, os cursos superiores devem reforçar seus trabalhos de extensão, para 

que seus estudantes possam aprimorar suas habilidades, tendo, desde o princípio de seu curso 

superior, os primeiros contatos com o mercado de trabalho. Como exemplo de atividades de extensão 

desta natureza, destacam-se os trabalhos realizados por Escritórios Escola de Instituições renomadas 

em todo país. O Escritório Escola consiste em um projeto no qual os alunos, juntamente com 

professores orientadores, realizam serviços ligados a sua formação acadêmica em determinada 

comunidade (JORDAN et al., 2010) - por conseguinte, melhoram o cenário de moradia no local 

trabalhado, por meio da utilização de técnicas do conhecimento específico. 

Tomando desta realidade, já existem instituições de ensino que se mostram engajadas nesta 

causa, a exemplo da Poli-USP, FURB e UFAM. Cada uma implantou um sistema de Escritório Escola 

voltado a comunidade local, seja como atividade de extensão ou curricular, de forma a fornecer aos 

alunos uma experiência real do trabalho comprometido com a população. 

A proposta deste trabalho parte do princípio de que a Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG) pode incluir-se neste quadro, e desenvolver, junto a Unidade Acadêmica de 

Engenharia Civil, incentivos a uma formação mais cidadã e humanista de seus graduandos. Serão 

propostas, através da pesquisa, possíveis formas de atuação de um futuro Escritório Escola de 

Engenharia Civil da UFCG no bairro de Bodocongó em Campina Grande (PB), tomando-se por base 

as principais carências constatadas em um Estudo de Caso da localidade. 

 

1.1 Objetivos 
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1.1.1 Objetivo geral 

Analisar a importância do Escritório Escola, enquanto atividade de extensão, na formação 

humanista e cidadã de estudantes de Engenharia Civil. 

1.1.2 Objetivos Específicos  

a. Identificar formas que a atuação de um Escritório Escola integra a Universidade e seus 

estudantes de Engenharia Civil à comunidade; 

b. Analisar trabalhos sociais realizados por Escritórios Escola já existentes em outras 

Universidades do Brasil; 

c. Realizar Estudo de Caso voltado à identificação das principais carências de aspectos 

ambientais, de saneamento básico, de moradia, de saúde e educação da comunidade do bairro 

de Bodocongó (município de Campina Grande - PB) 

d. Propor possibilidades de atuação de um Escritório Escola do curso de Engenharia Civil da 

UFCG no bairro de Bodocongó (Campina Grande - PB); e identificar os benefícios que a 

implantação do Escritório Escola trará a esta comunidade, especificamente. 

 

1.2 Questões-Problema / Justificativa 

Atualmente, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) não apresenta estruturado 

um Escritório Escola para atuação na área de Engenharia Civil. Partindo do princípio da importância 

de tal ferramenta para a expansão de atividades de extensão, e para uma formação de engenheiros 

cidadãos e humanistas: quais seriam as possibilidades de atuação do Escritório Escola na comunidade 

em que a Universidade está inserida, sendo esta o bairro de Bodocongó (Campina Grande - PB)? 

Quais são, portanto, as necessidades urgentes da comunidade em questão e de que forma a 

comunidade acadêmica pode contribuir para supri-las? 

Partindo da questão-problema central do estudo, faz-se necessário o Estudo de Caso das 

principais deficiências do bairro de Bodocongó (Campina Grande - PB). A partir deste, um programa 

de necessidades poderá ser traçado levando-se em consideração a capacidade de desempenho de 

estudantes de graduação, com assistência de seus docentes. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Atualmente, em nossa sociedade, a indiferença aos princípios básicos de cidadania e 

responsabilidade na formação de estudantes de nível superior gera diversos fatores agravantes que 

são perceptíveis nos mais variados ambientes de trabalho. A noção de cidadania deve ser considerada 

como um dos pilares no cumprimento das atividades dos especialistas, e, no entanto, o 

comprometimento com a comunidade local é cada vez mais raro nas atividades acadêmicas. Formar 
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um cidadão é dar prioridade ao conhecimento sobre direitos e deveres, na condição de ser uma pessoa 

que atua na sociedade de forma ativa, conforme coloca Bonavides (2009): 

(...) cidadania é a condição de acesso aos direitos sociais (educação, saúde, 

segurança, previdência) e econômicos (salário justo, emprego) que permite que o 

cidadão possa desenvolver todas as suas potencialidades, incluindo a de participar 

de forma ativa, organizada e consciente, da construção da vida coletiva no Estado 

democrático. (BONAVIDES et al., 2009) 

Na área da Engenharia Civil, a discussão sobre cidadania revela-se ainda escassa, tendo em 

vista que a formação com base nas ciências exatas e técnicas, transformam os engenheiros em 

indivíduos distanciados de tal tema. Diante desta conjuntura, é necessário viabilizar projetos que 

façam com que o engenheiro revele-se como agente ativo na sociedade, que tem noção de seus direitos 

e deveres diante da comunidade, como afirma Silva Filho (2011):  

Um profissional deste ramo deve apresentar uma visão aberta, crítica, humanista, 

generalista e ecologicamente correta para poder absorver e desenvolver novas 

tecnologias com objetivo de solucionar os problemas em atendimento às demandas 

da sociedade. (SILVA FILHO et al., 2011) 

Assim sendo, a Universidade, poderá exercer influência direta sobre a comunidade em que 

está inserida através de atividades de extensão, além de ser reciprocamente influenciada pela mesma. 

Ou seja, diferentes atividades de extensão possibilitarão aos estudantes uma troca de valores entre a 

universidade e o meio, e funcionará como uma via dupla, em que a Universidade leva conhecimentos 

e assistência à comunidade e também aprende com essas comunidades (SCHEIDEMANTEL et al., 

2004). 

Partindo deste princípio, a formação de um Escritório Escola no âmbito da Universidade 

consiste em um dos mecanismos de extensão para a integração de estudantes de Engenharia com as 

comunidades locais, pondo em prática desde cedo a noção de cidadania. O mesmo consistirá, 

conforme coloca Scheidemantel (2004), em um projeto onde os alunos são orientados por professores, 

e realizam serviços ligados a sua formação acadêmica e melhoram o cenário de moradia no local 

trabalhado. Tal organização poderá ser criada em consonância a interesses de Associações de 

Moradores e até com o apoio de autoridades locais, como a Prefeitura Municipal. 

Relevante exemplo deste tipo de atividade é dado pelo Projeto de Extensão “Construir” da 

Universidade Regional de Blumenau (FURB), realizado desde o início de 2002. O Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo - DAU da FURB, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Relações 

Comunitárias - PROERC, uniu-se a representantes de diversas Associações de Moradores, do 

município de Blumenau (SC), com o objetivo de justamente: 

(i) fortalecer organizações populares e, assim, contribuir no desenvolvimento sócio-

econômico-ambiental de comunidades, especialmente as carentes, prestando 

serviços e orientações técnicas no setor de construção civil de edificações (...) (ii) 

oportunizar aos acadêmicos extensionistas, convivência com a realidade social e 

prática profissional. (SCHEIDEMANTEL et al., 2004) 

Já a Poli-USP (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo) conta, desde 1953, com o 
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Escritório Piloto destinado aos estudantes de Engenharia Civil, o qual foi criado com o intuito de 

aplicar o conteúdo ministrado em sala de aula na prática, e, consequentemente, possibilitar que os 

alunos ampliem sua visão sobre seu papel como cidadão e profissional (POLI USP, 2016). 

A UFAM (Universidade Federal do Amazonas) também realiza trabalho similar: por meio do 

Projeto Tupê, alunos das diversas áreas do conhecimento, como a engenharia, saúde e humanas, 

realizam trabalhos que visam beneficiar a comunidade local, que passa por muitas dificuldades, 

envolvendo a falta do saneamento básico e energia, dificuldades de deslocamento fluvial e/ou 

rodoviário, e entre outros problemas. Por intermédio de um planejamento, o projeto visa criar uma 

gestão ambiental e sustentável, melhorando assim a vida dos moradores. (ANDRADE et al., 2002) 

A Universidade Positivo (Curitiba - PR) implantou, desde 2005, o projeto do Escritório 

Modelo do curso de Engenharia Civil, em que os alunos, em sua maioria recém-chegados à 

universidade, realizam diversas atividades ligadas ao curso de forma voluntária, no contexto de 

comunidades carentes do estado do Paraná. Estas atividades, além de gratificarem a comunidade, 

ajudam o estudante a compreender as questões humanas, tornando essa experiência algo essencial 

para seu perfil como profissional, como afirma Jordan (2010):  

Logo nas primeiras atividades, é possível verificar que os alunos que participam 

ampliam a sua visão para as questões sociais, humanas, ambientais e do mundo do 

trabalho, tornando-se a cada dia um aluno mais atento, mais integrado, 

transformando-se num Engenheiro mais completo. (JORDAN et al., 2010) 

A Rede de Ensino Doctum (Minas Gerais) vem realizando um projeto que segue também esta 

linha de trabalho: o Escritório Escola Engenheiros do Povo - como o nome já identifica, um escritório 

de serviços de engenharia para o atendimento de comunidades carentes, as quais não tem o acesso a 

este tipo de serviço. O projeto conta com 35 alunos do primeiro e segundo período dos cursos de 

engenharia civil e elétrica. Em entrevista aos alunos que participam do projeto, o colunista Ranieri 

Bento afirma "Na conversa com os estudantes é visível o envolvimento e a consciência que estes 

jovens estão adquiridos neste modelo de aprendizagem." (DOCTUM, 2014) 

A Universidade de Passo Fundo (UPF) oferece o projeto de extensão Escritório Escola ao 

graduandos do curso de Engenharia Civil, partindo de conceitos como Tecnologias Sociais e 

Sustentabilidade, busca promover ações que atendam segmentos populacionais excluídos, com a 

produção de projetos de engenharia que visem a inclusão social. Assim, são desenvolvidos projetos 

de engenharia civil para as populações com maior vulnerabilidade (UPF, 2016). Utiliza-se a 

metodologia de desenvolvimento de produtos com Engenharia Simultânea (E.S.), para redução do 

tempo de lançamento de novos produtos no mercado. 

A seguir é apresentada uma análise-resumo das principais atividades realizadas pelos 

Escritórios Escola em questão. Estas atividades são de suma importância para a efetivação das 

propostas ao futuro Escritório Escola de Engenharia Civil da UFCG (Tabela 1). 

 

 



V SEMPE – Seminários de Métodos de Pesquisa da Unidade Acadêmica de Engenharia Civil/ 

Centro de Tecnologia e Recursos Naturais/ Universidade Federal de Campina Grande  

Campina Grande, agosto-setembro de 2016 

 

Engenharia Civil e Cidadania:Um Estudo sobre a Importância do Escritório Escola na formação humanista de 

Estudantes de Engenharia 

164 

Tabela 1 - Análise-Resumo de Atividades dos Escritórios-Escola 

ESCRITÓRIO ESCOLA 

ESTUDADO 
PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS 

Universidade Regional de Blumenau 

(FURB) 

- Projetos de equipamentos comunitários, creches, ginásios de esportes, 

postos de saúde e sedes de Associações de Moradores; 

- Palestras técnicas para os alunos com a participação de empresas 

fornecedoras de materiais da Construção Civil; 

- Palestras para a comunidade sobre preservação do meio ambiente, 

enfocando a reciclagem do lixo doméstico, do entulho, e da água; 

- Visitas em obras similares às projetadas para melhor compreensão; 

- Levantamento planialtimétrico dos terrenos doados pela Prefeitura; 

Poli-USP (Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo) 

- Prestação de assessoria técnica a pessoas e comunidades carentes, 

oferecendo alternativas sustentáveis, eficientes e que garantam uma melhor 

qualidade de vida à população de baixa renda; 

- Interação junto às Cooperativas de Catadores, buscando uma compreensão 

da realidade do manejo de resíduos em São Paulo e no mundo; 

- Questão da moradia urbana: contato com os movimentos de moradia 

baseada na construção colaborativa; 

Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM) 

- Programa Tupé/UFAM, em parceria com o Programa Nacional de 

Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios (PRODEEM - 

MME), implantou sistemas de geração de energia solar para o posto de saúde 

e a escola locais, com a participação da comunidade do Tupé; 

- Realização de atividades de educação ambiental, abordando aspectos de 

segurança pessoal e de sustentabilidade, utilizando materiais e práticas 

adequadas a cada público alvo; 

- Elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia, e construção de um 

alojamento, para permanência dos professores da escola local, dotado das 

instalações de água, esgoto e energia. 

Universidade Positivo 

- Levantamentos topográficos de terrenos, planta topográfica e memorial 

descritivo; 

- Desenvolvimento de projetos (arquitetônico, elétrico, hidráulico, etc.) e 

orçamentos para a comunidade carente. 

Rede de Ensino Doctum 

- Projeto de reforma de Abrigo de crianças carentes para reconstrução do 

sistema elétrico, ampliação da sede, construção de sala de jogos e biblioteca, 

restauração do parquinho e quadra de esportes e construção de área verde; 

- Mapeamento de áreas de risco, com orientação a sociedade e informação 

as autoridades; 

- Revitalização da principal avenida da cidade com obras de acessibilidade, 
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captação de água fluvial e iluminação econômica 

- Automatização do sistema de monitoramento e alarme em risco de 

enchentes. 

Universidade de 

Passo Fundo (UPF) 

- Projeto de captação de água da chuva para usos não potáveis para a Escola 

Estadual Salomão Ioschpe, de Passo Fundo: levantamentos da quantidade 

necessária de água para sanitários, jardinagem, limpeza de calçadas ou regar 

a horta. 

- Casa Modelo para a APAE de Soledade, adaptada a pessoas com 

necessidades especiais. 

Fonte: Elaboração dos Autores. 

3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho destina-se ao estudo de possibilidades de atuação de um Escritório Escola 

de Engenharia Civil da UFCG no bairro de Bodocongó (Campina Grande - PB) - assim sendo, para 

que os objetivos específicos citados anteriormente sejam alcançados, a pesquisa segue a metodologia 

descrita a seguir. 

 

3.1 Características da Pesquisa 

A pesquisa classifica-se como aplicada, pois busca colocar em prática os conhecimentos 

adquiridos em consultas a referências especializadas, além da análise de atividades realizadas por 

Escritórios Escola já existentes. Quanto aos objetivos, é exploratória, pois os estudos são feitos tanto 

em fontes bibliográficas, quanto através de pesquisas de campo e visitas a áreas carentes, 

caracterizadas por déficit habitacional, no bairro de Bodocongó (Campina Grande - PB). É 

classificada também como pesquisa descritiva, uma vez que é feita a descrição das características de 

áreas carentes do bairro de Bodocongó.  

Os procedimentos técnicos utilizados para desenvolver a pesquisa são:  

 revisão bibliográfica, explorando informações pertinentes à temática;  

 pesquisa de campo, para a constatação da atual situação da população carente na conjuntura 

do bairro de Bodocongó; 

 método de entrevistas padronizadas, utilizando-se de formulários com questões fechadas, 

pelas quais os entrevistados avaliaram 5 itens de acordo com a eficiência de tais serviços 

oferecidos à comunidade: transporte público, educação pública, assistência médica, 

saneamento básico e segurança pública - a partir da interação com os moradores do bairro, 

as entrevistas também foram de caráter qualitativo, pois os mesmos puderam expor suas 

críticas e justificar suas respostas. A amostra foi não-aleatória acidental, com 50 

entrevistados. 
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Os tipos de dados coletados são dados primários e secundários. São priorizados os dados 

primários, os quais serão coletados pelo estudo sobre o bairro: serão relatadas as principais carências 

do bairro de Bodocongó (acerca da moradia, educação, saneamento básico, questões ambientais, etc.). 

Tais levantamentos serão apresentados em tabelas e gráficos. Os dados secundários também serão 

levados em consideração, através da análise de dados divulgados por instituições, organizações, 

arquivos e censos que digam respeito à população-alvo.  

 

3.2 Caracterização do Público Alvo 

O público alvo da pesquisa é a população carente do bairro de Bodocongó de Campina Grande 

- PB, a qual enfrenta dificuldades de uma região com alto déficit habitacional.  

Conforme dados estatísticos do IBGE (2010) sobre o bairro de Bodocongó, a população total 

do bairro é de 13.788, sendo 6.534 homens e 7254 mulheres. A maior parcela da população está entre 

a faixa etária de 40 a 49 anos, com 1.879 habitantes, correspondendo a 15% da população do bairro, 

conforme pode ser constatado a seguir (Gráfico 1): 

Figura 1 – Gráfico “População residente, por grupos de idade, no bairro de Bodocongó.” 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

4. ESTUDO DE CASO 

 

O Estudo de Caso sobre o bairro de Bodocongó (Campina Grande - PB) visa identificar as 

principais carências da comunidade em termos de saneamento básico, padrão construtivo das 

moradias, espaços de atratividade à comunidade, instituições, ocupações irregulares e ilegais, meios 

de transportes e acessibilidade - questões que poderão ser trabalhados pelo Escritório Escola da 

UFCG. A principal fonte da pesquisa trata-se de levantamentos das visitas técnicas. 
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O Bairro do Bodocongó, segundo informações da Secretaria de Planejamento de Campina 

Grande (CAMPINA GRANDE, 2006) situa-se na zona oeste da cidade, na bacia do Açude de 

Bodocongó, em uma área com topografia bastante acidentada. O bairro possui infraestrutura razoável, 

mas tem baixa qualidade ambiental nas áreas próximas ao açude e córregos, pois estes sofrem os 

efeitos da poluição. Certas áreas ocupadas nesta localidade são altamente densificadas, devido a 

ocupações não-planejadas. Os espaços menos densificados do bairro comportam-se como terrenos 

baldios e apresentam vegetação daninha, comum ao estado de abandono. 

 

4.1 Saneamento Básico 

A partir das visitas ao local, os moradores do bairro de Bodocongó queixam-se da 

precariedade de saneamento básico em alguns setores, os quais não têm esgotamento sanitário. E em 

setores que são servidos, constatou-se a falta de manutenção apropriada para que esta infraestrutura 

seja considerada adequada ou suficiente para região.  

O Censo Demográfico do IBGE (2010) evidencia que a maioria das residências possui 

esgotamento sanitário e abastecimento de água através das redes gerais de esgoto e de distribuição de 

água, porém mais de 500 residências ainda se encontram sem esgotamento sanitário (Gráfico 2). São 

dados do Censo 2010, acerca da forma de abastecimento de água, no bairro de Bodocongó: 

 Total de domicílios: 3938 

 Rede geral de distribuição: 3.918  

 Poço ou nascente na propriedade: 3  

 Outra forma de abastecimento: 17  

Sobre o destino do lixo, o Censo 2010 (IBGE, 2010) registrou que a coleta de lixo pelo serviço 

de limpeza pública funciona bem, pois os dados coletados são que dos 3.938 domicílios particulares 

considerados no levantamento, todos têm o lixo coletado diretamente pelo serviço de limpeza. 

Figura 2 – Gráfico “Tipo de esgotamento sanitário, no bairro de Bodocongó”. 

 
Fonte: IBGE (2010) 
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No entanto, a realidade examinada nas visitas é contrária aos dados estatísticos, e muitas áreas 

ainda apresentam deficiência de coleta de lixo, gerando acúmulo de resíduos, poluição ambiental e 

diversos malefícios à comunidade. Os moradores consultados queixam-se muito deste aspecto, além 

da contradição de haver áreas com esgotamento sanitário bem próximas a áreas que ainda não 

receberam tais benfeitorias, já que o esgoto é escoado nas vias públicas, gerando desconforto aos 

moradores. Nas imagens apresentadas a seguir, podem ser observados tais carências de determinados 

setores do bairro (Figuras 1, 2 e 3). 

Figuras 3, 4 e 5 – Ruas sem esgotamento sanitário e com acúmulo de resíduos (R. Florípes 

Coutinho, R. José do Precipício, R. Manoel Joaquim Ribeiro). 

 

Fonte: Acervo dos autores (2016). 

 

4.2 Padrão construtivo das moradias 

O padrão construtivo das moradias no bairro de Bodocongó pode ser considerado entre os 

níveis médio, baixo e baixíssimo, conforme constatou-se nas visitas locais. Predomina, no entanto, o 

médio padrão, pelas melhorias de infraestrutura feitas em setores mais desenvolvidos do bairro. 

Construções de baixo e baixíssimo padrão concentram-se nas áreas próximas aos bairros da 

Ramadinha, Malvinas, Dinamérica e Centenário, onde existem ocupações irregulares. Destaca-se a 

precariedade ou mesmo ausência de infraestrutura e saneamento básico em determinados trechos 

(Figura 4), além da irregularidade das ocupações, pois algumas moradias foram construídas após a 

entrega de conjuntos habitacionais pelo poder público, e essas construções, precárias nas suas funções 

e materiais construtivos, passam a ser áreas de risco aos próprios moradores. 
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Figura 6 – Casas de baixo padrão à rua Damião José Rodrigues. 

 

Fonte: Acervo dos autores (2016). 

 

4.3 Espaços de atratividade à comunidade 

Os moradores do bairro de Bodocongó apresentam diferentes interesses para atividades de 

lazer e socialização, dependendo do trecho considerado. Nas visitas ao local, constatou-se a 

importância das mercearias e outros pequenos comércios, localizados geralmente às esquinas das 

quadras (Figura 5), que funcionam não só como suprimento da população local como também servem 

de pontos de encontro, pois o bairro é carente de áreas de convivência especializadas, como praças. 

Outros espaços que atraem a comunidade são alguns terrenos desocupados, os quais são utilizados 

por crianças e adolescentes para atividades de lazer, como futebol, empinar pipas, etc. (Figura 6), os 

quais não têm estrutura adequada, bem como oferecem risco aos seus usuários. 

Figura 7 – Pequenos comércios à rua Florípes Coutinho. 

 

Fonte: Acervo dos autores (2016). 
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Figura 8 – Terreno desocupado, espaço de lazer da comunidade, à rua Maestro Nilo Lima.  

 

Fonte: Acervo dos autores (2016) 

A Feirinha do Severino Cabral, por exemplo, localizada à rua João Sérgio de Almeida, tem 

grande potencial para ser um ponto de encontro da população (Figura 7). Pelos relatos feitos pelos 

moradores do bairro, a Feirinha tem muita importância ao bairro, pois presta serviços que não são 

encontrados em outros setores da vizinhança. No entanto, ainda não é considerada um local de grande 

atrativo para socialização da comunidade devido à falta de segurança pública na área. 

 

Figura 9 – Feirinha do Severino Cabral, à rua João Sérgio de Almeida.  

 

Fonte: Acervo dos autores (2016). 

 

4.4 Instituições 

Em caráter institucional incluem-se edificações de práticas religiosas, educacionais, de saúde 

pública, além de uso mais específicos como posto da CAGEPA, Centro de Assistência Social e Clube 

de Mães. O bairro é servido por quatro Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF). Estas unidades 
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dividem o bairro em setores ou áreas de abrangência de atendimento, podendo esta divisão incluir 

setores de bairros vizinhos, como o Bela Vista, Ramadinha e Pedregal. São as unidades básicas de 

saúde: UBSF Bodocongó I, UBSF João Rique, UBSF Ramadinha II, UBSF Nely Maia.  

Nos setores visitados do bairro não foi constatada a existência de um posto policial 

permanente, situação alarmante à realidade do bairro, uma vez que vários moradores relatam 

problemas de segurança pública do setor. 

Acerca de unidades escolares, o bairro está bem servido nos três níveis de ensino (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), fato que coloca Bodocongó em potencial para 

realização de atividades que integrem a Universidade à Escola. Existem no bairro escolas públicas e 

também particulares, totalizando: 

 Cinco Escolas Particulares: Centro Educacional Pitágoras, Colégio Universo, Escola 

Amelie Dias De Sousa, Escola Joaquim Padre Neto, Espaço Educacional Carmela Veloso; 

 Quatro Escolas Estaduais (E.E.): E. E. Ademar Veloso Da Silveira, E. E. Itan Pereira, Es. 

E. Reitor Edvaldo Do Ó, E. E. Severino Cabral; 

 Seis Escolas Municipais (E.M.): Creche Municipal Félix Araújo, E. M. Cícero Virgínio, E. 

M. Manoel Francisco da Mota - SESI, E. M. Padre Antonino, E. M. Presidente Kennedy 

(Figura 8), E. M. Professora Nely De Lima e Melo. 

 

Figura 10 – Escola Municipal Presidente Kennedy , à rua Florípes Coutinho. 

 

Fonte: Acervo dos autores (2016). 

 

4.5 Ocupações irregulares e ilegais 

Ocupações ilegais foram identificadas em setor próximo ao bairro do Dinamérica, ao sul de 

Bodocongó, onde há ocupação irregular de terrenos pertencentes ao poder público. Constatou-se a 

precariedade das edificações e o baixo padrão de vida dos moradores. Em resumo, este setor foi 

considerado como sendo um dos mais carentes do bairro em questão, tanto por aspectos de segurança 

pública, quanto de saneamento básico e infraestrutura. 
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Figura 11 – Ocupações irregulares em terreno da Prefeitura Municipal, à rua Isolda Barros 

Torquato.  

 

Fonte: Acervo dos autores (2016). 

 

4.6 Meios de transportes  

De acordo com a pesquisa in loco com os moradores do bairro, observou-se a preferência pelo 

uso de transporte coletivo: tanto pelo fato da topografia do bairro ser acidentada, que dificulta a 

locomoção dos moradores a pé, fato que torna a escolha do ônibus mais comum - apesar de haver 

insatisfação com o serviço das frotas de ônibus, que gera muito tempo de espera a população. Os 

ônibus seguem pelas vias arteriais do bairro, tais como R. João Sérgio de Almeida, Av. Engenheiro 

Lourival de Andrade, R. Antonio Vieira da Rocha, R. Florípes Coutinho. Pela pesquisa também foi 

constatado que os moradores do bairro fazem muito uso de motocicletas (que são encontradas 

trafegando principalmente nas vias principais), em detrimento de automóveis.  

 

4.7 Acessibilidade 

A falta de planejamento da ocupação, o crescimento desordenado da população e o terreno 

acidentado do bairro são fatores que comprometem a acessibilidade nas vias públicas. As calçadas 

apresentam altos desníveis, são ocupadas por rampas e escadas improvisadas pelos próprios 

moradores, e consequentemente não oferecem as condições necessárias para pessoas com 

necessidades especiais. Nas vielas, por exemplo, a situação é ainda mais precária, uma vez que, 

devido à baixa renda da população, as ocupações são irregulares e as vias são totalmente desprovidas 

de intervenções. A seguir imagens demonstram tais aspectos dos setores pesquisados (Figuras 10, 11 

e 12): 

Figuras 12, 13 e 14 – Exemplos de problemas de acessibilidade, à R. Florípes Coutinho e R. 

Professor João Rodrigues. 
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Fonte: Acervo dos autores (2016). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados da pesquisa puderam ser manifestados tanto pelos levantamentos das visitas in 

loco, quanto pelas entrevistas feitas aos moradores. 

 

5.1 Entrevista aos moradores 

Em caráter de avaliação qualitativa das principais carências atuais no bairro de Bodocongó, 

entrevistas foram feitas a partir do formulário aplicado a 50 representantes da população (amostra 

não-aleatória acidental), de forma que foi possível assimilar a opinião dos principais interessados em 

futuras intervenções no bairro - afinal, consistem nos maiores prejudicados em face das precariedades 

perceptíveis na localidade. 

O entrevista apresenta perguntas diretas, tratando de aspectos como transporte público, 

saneamento básico, segurança pública, assistência médica e educação pública, e qual seria o grau de 

satisfação com estes fatores no contexto do bairro de Bodocongó, entre: muito bom, bom, ruim e 

péssimo. A seguir é apresentado o gráfico com os resultados obtidos (Gráfico 3):  

 

 

 

Figura 15 – Gráfico “Resultados das entrevistas feitas aos moradores.” 
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Fonte: Elaboração dos autores. 

 

A avaliação do transporte público como "ruim" ou "péssimo" justifica-se por haver poucas 

linhas de ônibus que servem ao bairro, o que gera muito tempo espera aos moradores - além da má 

qualidade do serviço oferecido por tarifas consideradas altas. Conforme muitos moradores 

consultados relataram, a topografia acidentada e ruas estreitas do bairro dificultam o tráfego e podem 

ocasionar acidentes, visto que crianças brincam nas ruas, onde trafegam carros, motocicletas e ônibus 

(além de não existirem áreas de lazer qualificadas no setor).  

Durante as visitas, é alarmante o escoamento de esgoto a céu aberto em algumas áreas, afora 

a dificuldade no abastecimento de água, tendo em vista o atual racionamento de água na cidade, 

alguns moradores queixam-se que tal fornecimento é bastante prejudicado, principalmente nos limites 

do bairro, e regiões mais altas.  

Os habitantes queixam-se também da insegurança e da quantidade crescente de assaltos 

devido ao mau policiamento da região. A menor quantidade de reclamações foi dada quanto a 

assistência médica - mas, segundo informações de alguns entrevistados, nem sempre há médicos 

disponíveis para atender a população - a UBSF Bodocongó I, por exemplo, está há 4 meses sem 

realizar atendimentos de Odontologia, devido a falta de manutenção dos equipamentos necessários 

para realização das consultas. Quanto a educação pública, classificada em sua maioria como boa, 

sofre pela inexistência de creches, e moradores reclamam da dificuldade de conciliar o trabalho com 

responsabilidades familiares. 

 

5.2 Mapa de Áreas Carentes 
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Assim sendo, as áreas mais carentes do bairro de Bodocongó são definidas pelo estudo, a 

partir dos dados que foram coletados pela pesquisa, considerando-se aspectos de infraestrutura e 

saneamento básico, de qualidade construtiva das moradias, serviço de transporte público, assistência 

de saúde à população, bem como a segurança pública e educação. A seguir é apresentado o mapa com 

estas áreas destacadas em vermelho (Figura 13). 

Estas poderão ser as áreas com mais potencial para os trabalhos do Escritório Escola, pois 

nelas foram constatadas as principais deficiências dos fatores considerados pela pesquisa. Estas áreas 

são, portanto, identificadas pela numeração: 

1. Área 1: área próxima aos bairros da Ramadinha e Malvinas; 

2. Área 2: setor próximo ao Condomínio Vila Nova da Rainha; 

3. Área 3: área próxima ao bairro do Dinamérica; 

4. Área 4: área próxima aos bairros do Dinamérica e Centenário. 

Figura 16– Mapa demonstrativo de áreas mais carentes do bairro.  

 

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de imagem de satélite (GOOGLE, 2016). 

 

5.3 Propostas de intervenções 

Sendo assim, diretrizes são traçadas para o trabalho de um Escritório Escola de Engenharia 

Civil da UFCG na área do bairro de Bodocongó. Estas diretrizes estão de acordo com as deficiências 

e potencialidades explicitadas pela pesquisa à área pesquisada. Neste sentido, podem ser estudados 
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fatores que devem ser mantidos e incentivados, elementos que devem ser modificados e qualificados, 

bem como novos elementos que inexistem em setores específicos do bairro.  

 

Tabela 3 - Propostas de Atividades para o Escritório-Escola 

PRINCIPAIS PROBLEMAS POTENCIALIDADES DIRETRIZES 

- Segurança pública deficiente 

- Infraestrutura e saneamento falhos 

em áreas pesquisadas 

- Topografia acidentada e problemas 

de acessibilidade nas vias 

(obstáculos íngremes) 

- Ocupações irregulares em vielas 

- Ausência de espaços de 

convivência 

- Escassez de espaços verdes e bem 

arborizados 

- Feirinha do Severino Cabral 

desvalorizada pela população 

- Falta de manutenção em 

equipamentos comunitários 

- Existência de setores de 

atratividade à comunidade: 

mercearias, escolas, igrejas etc. 

- Bairro predominantemente 

residencial, de caráter mais familiar 

- Interesse da população por espaços 

para atividades esportivas e de lazer 

- Terrenos ociosos com boa 

localização – potencial de criação de 

novos espaços 

- Localização central da Feirinha do 

Severino Cabral no bairro 

- Grande quantidade de unidades 

escolares, tanto particulares, como 

estaduais e municipais 

- Criação de postos policiais 

permanentes 

- Incremento da infraestrutura  

- Qualificação das moradias de baixo 

e baixíssimo padrão 

- Incentivo aos pontos de encontro já 

existentes (reforço da identidade da 

comunidade)  

- Criação de espaços de lazer e 

esporte qualificados 

- Valorização da Feirinha do 

Severino Cabral, com criação de 

novos equipamentos comunitários 

- Integração da Universidade às 

escolas do bairro, com realização de 

atividades de conscientização 

Fonte: Elaboração dos Autores. 

Os principais fatores que devem ser incentivados são as áreas de atratividade da população, 

como as áreas de lazer, as áreas com pequenos comércios, e em destaque a Feirinha do Severino 

Cabral, que consiste em área com grande potencial para socialização da comunidade. Adicionalmente, 

consideram-se as unidades escolares como foco para a realização de atividades de conscientização 

sobre temáticas ambientais, sociais e educativas, a exemplo do que é realizado por Escritórios Escola 

existentes em outras universidades brasileiras. 

Os principais fatores que devem ser modificados e qualificados são as áreas de ocupação 

irregular ou até mesmo de risco, que são totalmente inadequadas para a ocupação, devido à má 

condição higiênico-sanitária, com exposição a esgoto a céu aberto e pela má qualidade das 

construções - muitas das quais foram consideradas como sendo de baixo e baixíssimo padrão. 

Também podem ser levadas em consideração as ruas com falhas de infraestrutura, os terrenos baldios 

com acúmulo de lixo, e os equipamentos urbanos já existentes, porém necessitados de manutenção. 
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Assim, pode ser proposta a introdução de novos equipamentos e serviços no bairro, como: a 

criação urgente de postos policiais permanentes para assegurar a manutenção da ordem pública, pois 

tal medida é muito reivindicada pela população em virtude da atual insegurança ali vivenciada. Faz-

se necessária também a introdução de novos equipamentos para convivência da população, uma vez 

que os espaços existentes (terrenos baldios usados como área de lazer) são pouco qualificados a este 

tipo de uso. Estes espaços de convivência podem ser, por exemplo, praças e playgrounds nos terrenos 

ociosos identificados na pesquisa, considerando que parcela da população é interessada por práticas 

esportivas e de lazer. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Escritório Escola revela-se como um projeto que integra fortemente a Universidade à 

comunidade, e desperta nos graduandos uma identidade com a sociedade na qual eles estarão atuando 

como profissionais - mais conscientes de seus deveres e da importância da cidadania. A exemplo dos 

projetos de extensão de outras Universidades brasileiras, as atividades dos Escritórios Escola superam 

as expectativas das propostas iniciais e fazem com que os estudantes de Engenharia Civil já tenham 

contato com o mercado de trabalho desde cedo, fato que incentiva a permanência neste campo de 

atuação. 

A própria realização do Estudo de Caso para a identificação das principais carências do bairro 

de Bodocongó (Campina Grande - PB), e a interação com os moradores da localidade manifesta a 

importância da integração do trabalho acadêmico à comunidade, devido às precariedades alarmantes 

encontradas e às diversas possibilidades levantadas para pôr em prática o conhecimento adquirido 

durante o curso de Engenharia Civil. 

Assim sendo, esta perspectiva de atuação de um Escritório Escola do curso de Engenharia 

Civil da UFCG no bairro de Bodocongó (Campina Grande - PB) volta-se primordialmente para a 

melhoria da qualidade de vida de sua comunidade local, através da valorização das áreas de 

convivência do bairro (a exemplo da Feirinha do Severino Cabral e dos pequenos comércios), das 

áreas de lazer para as crianças e adolescentes, além da melhoria das moradias e da infraestrutura de 

setores prejudicados, além da criação de novos equipamentos comunitários e de utilidade pública, a 

exemplo de postos policiais (que consistiram nas principais reclamações dos moradores consultados).  

Evidentemente, muitas das propostas necessitam de apoio de entidades como Associações de 

Moradores ou Cooperativas, e de autoridades locais, como a Prefeitura Municipal, Câmara de 

Vereadores ou Programas Nacionais de Incentivo, a exemplo dos Escritórios Escola citados pela 

pesquisa. Mas outras atividades podem ser realizadas logo de início nas escolas do bairro de 

Bodocongó, como campanhas de conscientização ambiental e social, ou mesmo palestras acerca do 

curso de Engenharia Civil e da atuação do Escritório Escola a alunos do Ensino Médio, para estimular 

o interesse dos jovens acerca do ensino superior 
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GRADUAÇÃO SANDUÍCHE EM ENGENHARIA – RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Júlio César Câmara dos Santos1; Luan Florêncio dos Santos Félix2; Rosires Catão Curi3
  

RESUMO 

No mundo globalizado de hoje, se exige no mercado de trabalho cada vez mais que os profissionais 

tenham conhecimento de línguas estrangeiras e algum tipo de experiência internacional. O modo mais 

comum utilizado atualmente pelos estudantes universitários para adquirir esta experiência é a 

graduação sanduíche no exterior, através do programa Ciências sem Fronteiras. Este programa, assim 

como outros, oferece ao estudante a oportunidade de ter contato com uma outra realidade acadêmica, 

tecnológica, cultural, profissional e social, possibilitando-lhe auferir diversos benefícios através da 

experiência. Neste artigo, é relatada e analisada a experiência do primeiro autor, que teve a 

oportunidade de fazer 1 ano e 1 mês de intercâmbio em engenharia civil na Hofstra University, em 

Nova York, EUA, por meio do programa citado. Após o relato são apresentadas estratégias para o 

estudante que deseje participar da graduação sanduíche no futuro, a fim de orientá-lo com vistas a 

otimizar o aproveitamento da sua experiência no exterior. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, o mundo vem passando por enormes transformações em decorrência do 

surgimento de meios de comunicação cada vez mais rápidos, baratos e acessíveis. As distâncias, que 

há muito já haviam sido encurtadas pelo telefone, pelos aviões, pelos satélites artificiais e pelo fax, 

foram enormemente reduzidas pelas redes de internet e computadores. O mundo ficou muito menor, 

passou-se a viajar muito mais, as empresas expandiram-se muito além das fronteiras de seus países 

de origem. 

Esta nova realidade vem exigindo profissionais com uma formação mais especializada, 

capazes de enfrentar os desafios oferecidos por este mundo muito “menor”, muito mais 

internacionalizado e muito mais competitivo. Não é mais suficiente que o profissional tenha apenas 

sólidos conhecimentos em sua área de trabalho; é necessário que conheça outras realidades e outras 

culturas, que se adapte com facilidade a novas situações de vida e de trabalho, que conheça vários 

idiomas, que tenha contato com organizações e pessoas em diferentes partes do mundo. 

 

O mercado nacional estabelece uma série de critérios para valorar o profissional brasileiro. 

Para a maioria das vagas em empresas no Brasil, são analisadas: experiência profissional, 

perfil, educação universitária, pós-graduação, responsabilidade social, domínio de outras 

línguas e experiência internacional dos candidatos. Nas empresas multinacionais, um peso 

ainda maior é dado ao domínio das línguas estrangeiras e à experiência internacional. Muitas 

vezes, o domínio das línguas estrangeiras e a experiência internacional definem a vaga, 

tornando as demais qualificações secundárias. (Curi, 2008). 

 

Em função disto, muitos estudantes de cursos superiores buscam complementar seu currículo 

com alguma forma de experiência internacional. E um dos programas de formação deste novo 

profissional é o de graduação sanduíche no exterior, por permitir que os estudantes tenham contato 

com uma outra realidade acadêmica, tecnológica, cultural e social, que aprendam um outro idioma, 

que estabeleçam contatos com pessoas e instituições do exterior. 

A maneira mais comum entre estudantes de graduação e pós-graduação de participar de um 

intercâmbio é pelo programa Ciências Sem Fronteiras, o qual encontra-se momentaneamente 

encerrado desde 2015 devido à crise financeira que o Brasil se encontra. Porém, muitos esperam que 

o programa volte a funcionar em um futuro próximo, quando o país estiver mais estabilizado 

economicamente. 

Entre muitos benefícios pessoais e culturais que o intercâmbio internacional pode trazer, os 

principais são:  

 Aprendizado ou aprimoramento de uma nova língua;  

 Exposição a uma nova cultura e valores;  

 Exposição a novos ideais e modos de pensar; 

 Mudança interior que reflete no intercambista, a percepção de novas realidades que interferem 

diretamente na noção de mundo a ser desenvolvida pelo estudante. 

 Vivência de diversidade humana, aprendizado de como se relacionar com pessoas de outros 

países e ambientes, suas regras de convivência, comunicação, limites pessoais, etc.;  

 Experiência de vida, onde o indivíduo muitas vezes tem sua primeira experiência morando 

longe de sua família, forçando-o a sair de sua zona de conforto; 



V SEMPE – Seminários de Métodos de Pesquisa da Unidade Acadêmica de Engenharia Civil/ 

Centro de Tecnologia e Recursos Naturais/ Universidade Federal de Campina Grande  

Campina Grande, agosto-setembro de 2016 

 

Graduação Sanduíche em Engenharia – Relato de Experiência 

182 

 Participação de eventos culturais exclusivos da região visitada;  

 Criação de amizades internacionais;  

    E quanto ao desenvolvimento profissional, temos: 

 Realização de networking profissional;  

 Oportunidade de participar de estágios, pesquisas e projetos. Fazendo com que o indivíduo 

seja capaz de aprender sobre novas ferramentas e métodos de gerenciamento de pessoas e 

projetos. 

 Oportunidade de participar de programas de educação exclusiva da região visitada;  

 Experiências com instituições e pesquisadores de alto mérito científico; proporcionando um 

contato com modelos de ensino diferenciado. 

 Conhecimentos práticos sobre novas tecnologias utilizadas na engenharia não muito comuns 

no Brasil. 

- Trazer o conhecimento adquirido de um outro país para o Brasil, ajudando na propagação de 

novos conceitos e ideias, novas maneiras de lidar com situações de engenharia.  

No entanto, a grande maioria dos estudantes de graduação que fazem intercâmbio não 

conseguem usufruir completamente dos benefícios listados acima. A maioria dos brasileiros que 

viajam para outro país perdem grandes oportunidades de interação, exposição social, profissionais e 

acadêmicas, e consequentemente desenvolvimento, por falta de informação, orientação e suporte.  

O primeiro autor participou da graduação sanduíche através do programa ciências sem 

fronteiras, onde teve a oportunidade de residir e cursar engenharia civil no campus da Hofstra 

University, localizada em Nova York, Estados Unidos, durante o período de julho de 2014 a agosto 

de 2015. 

Desta forma, o objetivo geral deste artigo é relatar e descrever a experiência pessoal do autor 

no programa ciências sem fronteiras, e conscientizar os alunos de graduação de engenharia para um 

maior aproveitamento de suas atividades no exterior. Para o aluno interessado na graduação 

sanduíche, são indicadas alternativas e estratégias de inserção social, profissional e acadêmica para 

que o mesmo aprimore e maximize sua experiência no exterior e seja capaz de aproveitar uma 

totalidade maior dos benefícios pessoais e profissionais citados acima. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS 

 

2.1. Considerações Iniciais 

O Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão e 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do 

intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto dos Ministérios 

da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas 

respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino 

Tecnológico do MEC. 

O programa concedeu aproximadamente 78.980 bolsas para graduação (71% do total) de estudo 

no exterior, tendo a perspectiva de oferecer o total de 101 mil bolsas até 2015. Existem iniciativas do 

CNPq na preparação prévia dos estudantes de graduação para exercerem a mobilidade. No entanto, 
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há a demanda por mais discussões quanto às experiências vivenciadas no exterior e como elas podem 

contribuir na expansão de ações em pesquisa, empreendedorismo e inovação nas universidades 

brasileiras. 

A participação do aluno no Ciências sem fronteiras é essencial para a quebra de paradigmas, 

o desenvolvimento da capacidade do jovem brasileiro, a maximização de canais de parceria 

para internacionalização da UFCG, e a gênese de um profissional forjado em sonhos, 

curiosidade e compromisso com a excelência. Desta maneira, a oportunidade de mobilidade 

acadêmica no exterior pode ser construtiva para ambas as partes, aluno e comunidade 

acadêmica da instituição de origem, desde que haja o compartilhamento da qualidade da 

experiência e do aprendizado no exterior. Isso dependerá da postura e responsabilidade do 

aluno quando do seu retorno e, principalmente, do preparo prévio e direcionado promovido 

por seu orientador no Brasil, mostrando a importância do envolvimento docente na 

experiência dos bolsistas de mobilidade acadêmica do Ciências sem Fronteiras. (Kern, 2013). 

 

2.2. Seleção 

Avaliação documental: A princípio foi feita a análise de documentos gerados pela 

Universidade que comprovavam a excelência acadêmica do candidato. 

 

Avaliação prática: Após a avaliação documental, realizou-se uma prova prática de inglês 

denominada TOEFL (Test of English as a Foreign Language), em que o aluno é submetido a realizar 

tarefas que exigem as seguintes habilidades: 

 Leitura e Interpretação de textos em inglês; 

 Escutar e Interpretar conversações em inglês; 

 Escrever em inglês; 

 Falar em inglês; 

De acordo com a proficiência do estudante no teste, ele é então classificado por grupos, que 

determinarão se o aluno deverá participar de algum curso de adaptação à língua inglesa antes de 

começar o período letivo no exterior. Os estudantes são classificados da seguinte maneira:  

Grupo A – Não é necessário realizar curso de inglês 

Grupo B – É necessária a realização um curso de adaptação de 3 meses antes do primeiro período 

letivo. 

Grupo C – É necessário realizar um curso de adaptação de 6 meses antes do primeiro período letivo. 

 

2.3. Início das atividades no exterior 

Ao chegarem no exterior, a maioria dos alunos, com exceção de alguns, se dirigiram a 

instituições de ensino diferentes daquelas em que permaneceriam durante os semestres letivos, para 

que participassem do programa de inglês.  
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No caso do autor, não foi necessário o curso de adaptação ao inglês, sendo assim o início das 

atividades no exterior diretamente no começo do período letivo de outono. Em ambos os casos, a 

adaptação geralmente se dá de maneira acelerada.  

Também são realizados os primeiros encontros culturais. Os contatos culturais, como viagens, 

visitas a museus e pontos turísticos vieram de encontro aos anseios dos recém-chegados no país. 

A participação das primeiras atividades e encontros culturais no exterior são fundamentais ao 

intercambista, pelo fato de serem onde as primeiras conversações em outra língua começam, e é 

geralmente a fase em que a maior parte das novas amizades e contatos são consolidados. 

 

 2.4. Semana de Adaptação e Escolha das Disciplinas 

Após o curso intensivo de língua para os que necessitaram, os estudantes se dirigiram às 

respectivas instituições de ensino, onde acontecem cerca de duas semanas de adaptação, orientação e 

encontros interativos entre os novos estudantes, incluindo também os estudantes estrangeiros 

veteranos da instituição.  

Após a fase de adaptação e orientação, escolhe-se as disciplinas a serem cursadas no semestre 

de outono, visando pelo primeiro autor a combinação de um ou mais dos seguintes critérios:  

 

 A equivalência das disciplinas por parte da instituição brasileira;  

 Contato com disciplinas diferentes relacionadas com o curso, não oferecidas pela 

instituição brasileira, a fim de trazer novos conhecimentos teóricos, práticos e 

tecnológicos para o Brasil. 

 Disciplinas que envolvessem interação entre os integrantes do curso, como projetos de 

dimensionamento, projetos de pesquisa, disciplinas com foco na prática, etc. 

 

Quanto à escolha das disciplinas, muitos alunos assumem que seja praticamente impossível o 

aproveitamento de disciplinas, e escolhem disciplinas mais simples em função de ter mais tempo para 

o desenvolvimento cultural e pessoal, deixando assim o desenvolvimento profissional de lado. Em 

consequência disto, a grande maioria dos alunos conseguem aproveitar apenas cerca de 1 disciplina 

ao voltar da graduação sanduíche, fazendo assim com que atrasem significantemente a conclusão do 

curso no Brasil, sendo este atraso um dos maiores fatores de desincentivo aos demais alunos que 

pretendem futuramente participar de uma graduação sanduíche. 

Desta forma, é importante enfatizar que o aproveitamento de disciplinas é possível e viável, 

dependendo da dedicação e organização do aluno. Mesmo não priorizando completamente o 

aproveitamento integral dos estudos em relação a universidade brasileira, foi possível pelo autor 

aproveitar 6 de um total de 8 disciplinas cursadas durante o intercâmbio. Para isto, é necessário que 

o aluno esteja mais atento à ementa das disciplinas mesmo antes de chegar ao país destino e ter 

proatividade no regresso à universidade de origem, ativamente conversando com os professores, 
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discutindo alternativas para que seja possível o aluno aproveitar os conhecimentos adquiridos no 

exterior e aprenda ainda mais através dos complementos realizados para tal aproveitamento.  

No caso da engenharia civil, principalmente nas disciplinas de final da graduação, os 

conhecimentos de muitas normas técnicas nacionais são essenciais no aprendizado do aluno e 

desenvolvimento de um bom profissional. Portanto, neste caso tanto o aluno quanto o professor têm 

que ter em mente que um complemento é necessário para que seja possível o aprendizado e 

envolvimento direto com tais normas, como por exemplo através de projetos. 

 

2.5. Primeiro Semestre Letivo (Fall Semester) 

O início das aulas foi um período de adaptação ao “novo” sistema de ensino de engenharia. 

Duas dificuldades surgiram claramente nesta fase, a compreensão dos termos técnicos e o 

enquadramento ao sistema de ensino diferenciado do país. No caso dos Estados Unidos, a carga 

horária das disciplinas é consideravelmente menor (cerca de 4 matérias de 45 horas de carga horária 

por semestre, em comparação à cerca de 6 matérias de 60 horas de carga horária por semestre nas 

instituições brasileiras). Porém, o aluno possui mais projetos e atividades de casa para realizar, 

fazendo assim com que a quantidade de tempo necessário dedicado pelo aluno às atividades 

acadêmicas seja bem maior quando comparado ao Brasil. 

Apesar das dificuldades, que são comuns nesta fase, o aprendizado foi efetuado de maneira 

gradual, às custas de estudos extraclasse.  

Nesta fase já é possível tomar proveito de muitas oportunidades que surgem ao longo do curso, 

como o envolvimento em projetos de pesquisa ou projetos para engenharia em grupo, workshops, 

congressos, visitas técnicas, etc. Dependendo assim do aluno em sair de sua zona de conforto e ser 

proativo para procurar por tais atividades, que nem sempre estão claramente ofertadas. 

É importante salientar que dentre as variadas oportunidades e opções disponíveis ao aluno, 

estágio ainda não é uma delas nesta fase, pois o visto do graduando internacional (Tipo J1) não nos 

permite estagiar durante o semestre letivo, apenas durante o verão (Estágio de verão).  

Do ponto de vista cultural, várias oportunidades de visitas e eventos patrocinados pela 

universidade surgem ao longo do semestre, como por exemplo: festivais, exposições, visitas a 

museus, jogos, obras, parques, etc.  

Mais detalhes sobre oportunidades ao aluno de graduação, tanto culturais quanto profissionais, 

serão discutidas mais à frente. 

 

2.6. Férias de Inverno (Winter Break) 

Após o término do período de outono, é concedido aos alunos um recesso de 1 mês. Também 

é depositado pela CAPES aos intercambistas uma ajuda de custo adicional para esta época, que pode 

ser utilizado como o estudante desejar. 
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Durante as férias de inverno, é o período perfeito para o aluno desviar brevemente do foco 

profissional e acadêmico e aproveitar o tempo livre para participar de eventos culturais, viagens com 

amigos, passear pela cidade, visitar museus, parques, etc. 

 

2.7. Segundo Semestre Letivo (Spring Semester) 

No segundo semestre, a escolha dos cursos foi feita de forma mais criteriosa. Fato devido a um 

maior conhecimento e domínio, por parte do aluno, da língua, dos termos técnicos, da instituição de 

ensino, da estrutura do curso, dos professores e da bibliografia. O aproveitamento das disciplinas em 

termos de absorção de conteúdo em geral é melhor e o idioma mais consolidado. 

Nesta fase o aluno já tem mais oportunidades de ingressar em projetos por conhecer mais os 

professores, e também deve estar mais atento à workshops e aplicações para o estágio ou pesquisa de 

verão. 

 

2.8. Férias de Verão (Estágio de Verão) 

O programa de graduação sanduíche da CAPES prevê um estágio de verão, que dura em torno 

de 2 a 3 meses, permitindo que o aluno interessado fique mais tempo nos Estados Unidos. O aluno 

neste caso, encerra o vínculo acadêmico com a faculdade atual, e viaja para o local do estágio, 

adquirindo um novo lugar para morar e recebendo uma bolsa de custo adicional pela CAPES. Esta 

fase é considerada pelo autor como a mais importante do ano vivido no exterior, tanto pelo 

aprendizado técnico e pelo aprimoramento da língua estrangeira quanto pela vivência pessoal. Por 

isso esse assunto deve ser tratado com mais atenção pelos três atores principais do programa: a 

CAPES, a instituição de destino e o aluno. 

A procura de empresas e aplicação para estágios fica a cargo do próprio aluno. Alguns estágios 

são remunerados e outros não. O aluno tem a opção de aplicar para estágios, pesquisas e treinamentos. 

No caso do primeiro autor, foi escolhido um treinamento em liderança e lógica dedutiva na 

engenharia civil, oferecido pelo Dr. Dean Kashiwagi, Arizona State University. Este treinamento 

durou 3 meses, e foi importante para o conhecimento dos métodos mais eficazes de gerenciamento 

de pessoas e projetos existentes nos Estados Unidos, assim como o desenvolvimento pessoal de uma 

mentalidade e conceitos pouco ou não existente previamente no autor, além de proporcionar uma 

melhora significativa na fluência do idioma, que era muito solicitado através de apresentações 

semanais de grande porte e discussões sobre os mais variados conceitos de liderança e gerenciamento 

de pessoas.  

Após o estágio, encerra-se então o intercâmbio do aluno nos Estados Unidos. Ao retornar ao país 

de origem, é o momento em que benefícios da experiência se evidenciam e o aluno passa a perceber 

o quando mudou durante o intercâmbio. Entre as diferenças mais notáveis na personalidade ao final 

do intercâmbio, temos: 

 Aumento da capacidade criativa;  
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 Ganho de “jogo de cintura” para lidar com diversidade; 

 Melhoria acentuada do domínio de um novo idioma, possibilitando ao aluno um leque de 

acesso à informação muito maior em relação ao indivíduo que é fluente apenas em Português; 

 Aquisição de novas ideias e visões sobre possibilidades profissionais; 

 Maior visibilidade de oportunidades de melhoria de sistemas, processos e organizações no 

Brasil;  

 Ampliação da curiosidade intelectual;  

 Estabelecimento de uma ampla rede de contatos, etc. 

 

3. ESTRATÉGIAS DE INSERÇÃO ACADÊMICA NOS ESTADOS UNIDOS 

 

A seguir, são apresentadas várias oportunidades de inserção acadêmica para a maximização da 

experiência do aluno na graduação-sanduíche, com base na observação e experiência do autor, e no 

uso de informações de outros artigos acadêmicos.  

 

3.1. Participação em Projetos Independentes 

No ambiente acadêmico, é possível realizar projetos independentes sobre a orientação de um 

professor, fazendo com que o aluno aprenda de uma maneira mais prática e aprofundada. Projetos 

independentes consistem no desenvolvimento, individualmente ou em grupo, de um projeto ao longo 

do semestre, que deve ser apresentado aos professores e orientadores no final do semestre. 

Na maioria das faculdades americanas, para se graduar, os alunos precisam desenvolver dois 

desses projetos independentes, chamados de Senior design Project, uma espécie de Trabalho de 

Conclusão de Curso para as universidades americanas. A escolha do foco do projeto também se dá 

similar ao do TCC das universidades brasileiras, onde o aluno pede permissão ao professor da área 

desejada para participar do projeto. No caso da engenharia civil, os alunos podem escolher projetos 

focado em engenharia estrutural, sanitária, geotécnica e hidráulica. 

 

3.2. Participação em Projetos de Pesquisa 

Assim como a participação em projetos independentes, o aluno também pode participar em 

projetos de pesquisa realizados pela universidade americana. Tendo neste caso, um foco mais 

científico que os projetos independentes. 

Para a participação nestes projetos de pesquisa, recomenda-se procurar o professor responsável 

pela pesquisa, ou o departamento do curso para mais informações. 

 

3.3. Palestras e Eventos nas Universidades 
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A participação em palestras e eventos na universidade permite o estabelecimento de conexões 

entre pessoas com interesses em comum e novos conhecimentos. Todas as universidades promovem 

eventos específicos nos seus departamentos.  

A participação em palestras e eventos de engenharia são importantes para adquirir 

conhecimentos essenciais na formação acadêmica do estudante, principalmente pelo fato de ser 

informação proveniente de um outro país, muitas vezes proporcionando ao aluno conhecimentos de 

tecnologias, metodologias ou conceitos que não seriam adquiridos no Brasil. 

 

3.4. Congressos e Simpósios 

Congressos e simpósios são excelentes opções de aprendizado, atualização e networking na 

área de discussão do evento. Também é possível participar destes eventos submetendo artigos, 

apresentações e divulgando projetos. Os congressos são eventos perfeitos para encontrar e conhecer 

indivíduos com interesses em comum na área profissional e acadêmica, além de proporcionar ao aluno 

um amplo leque de informação em um curto período de tempo. 

 

3.5. Visitas Técnicas 

Nos cursos de engenharia, a maioria das disciplinas preveem visitas técnicas ou algum tipo de 

atividade prática relacionada à mesma. A presença nestas visitas é opcional ao aluno, pelo fato de 

geralmente envolverem viagens a lugares distantes ou metrópoles. É importante que o estudante não 

dispense ou subestime o aprendizado adquirido nestas viagens, que podem trazer tanto conhecimento 

quanto uma interação maior entre os estudantes do curso e os professores. 

 

3.6. Mentoria e Tutoria 

Sobre mentoria e tutoria: 

O movimento americano de mentoria está em ascensão. Isto se deve a uma crescente 

preocupação global de contribuição social, à divulgação da cultura de mentoria, e ao 

reconhecimento de sua importância como parte do processo educativo. A mentoria consiste 

em um relacionamento de confiança, não exclusivo, formal ou informal, profissional ou não, 

entre duas ou mais pessoas, com vistas a prover suporte, aconselhamento, amizade, exemplo 

construtivo, orientação e incentivo para desenvolver alguma competência ou característica 

de caráter do indivíduo mentorado.  

Já tutoria consiste em uma forma de mentoria adaptada ao meio acadêmico, comumente 

realizada entre professores e alunos, podendo ser voltada à pesquisa ou abranger outros 

aspectos educativos do aluno.  

Vantagens de ser mentorando  

O mentorando se beneficia das experiências do mentor. O mentor é capaz de apontar 

caminhos que o mentorando jamais pensou ou visualizou, criar oportunidades de carreira, 

além de indicar a melhor maneira de agir em determinadas situações, poupando tempo e 

esforço. Cada mentor está mais apto para ajudar em alguns aspectos, porém ninguém pode 
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abranger 100% das necessidades de seu mentorando. Por isto é comum se ter vários mentores, 

cada qual focando um aspecto e ótica diferente do mentorando.  

Como achar um mentor  

O melhor local para buscar mentores é em sua instituição, organização ou universidade. Para 

escolher mentores, o mentorando deve verificar se seus interesses estão relacionados à 

educação continuada, à projeção de sua carreira, ao estabelecimento de novas conexões com 

pessoas-chave, ou à orientação pessoal. Depois, o mentorando deve buscar conhecer as 

pessoas de sua organização e aprender o máximo sobre elas, escolher as pessoas mais 

adequadas aos seus interesses, entrar em contato com elas explicando porque as escolheu e 

como gostaria que lhes ajudasse.  

(Curi, 2008). 

 

 

4. ESTRATÉGIAS DE INSERÇÃO PROFISSIONAL NOS ESTADOS UNIDOS 

 

De maneira análoga ao tópico anterior, são apresentadas diferentes oportunidades de inserção 

profissional para a maximização da experiência do aluno na graduação-sanduíche. 

 

4.1. Participação em Eventos de Networking e Workshops 

Eventos de networking profissionais e sociais são rotina nos EUA, e objetivam estabelecer 

relacionamentos profissionais. Geralmente, estes encontros são promovidos pelas próprias 

universidades americanas, facilitando assim a locomoção e participação do aluno. 

Nos EUA, networking profissional é levado com muito mais seriedade do que no Brasil. 

Nessas reuniões, as pessoas estabelecem contatos breves onde comunicam sua formação, seu 

trabalho e seus interesses profissionais, descobrem os interesses em comum, distribuem seu 

cartão profissional, e seguem para novo contato com a próxima pessoa. (Curi, 2008). 

Estes eventos são importantíssimos para o aluno de graduação-sanduíche que pretende 

conseguir um estágio de verão.     

 

4.2. Estágio de Verão 

Como já enfatizado anteriormente, o estágio de verão é a fase mais importante na formação 

acadêmica e profissional do aluno de graduação-sanduíche. Proporcionando ao estudante uma 

oportunidade indispensável ao desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional. 

A procura por empresas e a aplicação para o estágio é bem mais complicada quando comparada 

ao Brasil, e deve ser antecipada e planejada pelo aluno desde o começo da experiência no exterior. 

Geralmente, esta procura fica a cargo do aluno, podendo ou não ter orientação da faculdade 

americana. 

A grande maioria das universidades americanas possuem um departamento dedicado 

exclusivamente ao treinamento para entrevistas, avaliação de currículo, etc. Portanto, principalmente 
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para o aluno brasileiro, é importante procurar este departamento para se enquadrar nos padrões 

profissionais do país de intercâmbio. 

          A ferramenta mais utilizada na procura de estágios nos Estados Unidos é o internships.com 

(http://www.internships.com/) 

O IIE (Institute of International Education) também fornece aos estudantes do Ciências sem 

Fronteiras uma ferramenta para procura de estágios de verão (https://iie-csm.symplicity.com/) 

 

4.3. Treinamentos e Cursos 

Eventualmente, as universidades oferecem treinamentos e cursos interessantes ao aluno, que 

muitas vezes passam despercebidos. 

É interessante o aluno estar atento a tais cursos, que podem representar um conhecimento 

exclusivo que não seja tão comum no Brasil. No caso da engenharia civil, temos como exemplo: 

cursos de softwares estruturais e ferramentas essenciais ao engenheiro, treinamentos de liderança, 

lógica, gerenciamento de projetos, apresentação oral em público, etc. 

Geralmente estes cursos já são inclusos no programa da universidade, fazendo com que o aluno 

de graduação tenha acesso grátis na matricula do curso. Se o curso ou treinamento for pago, há a 

possibilidade da CAPES em conjunto com o IIE cobrirem o custo. 

 

5. ESTRATÉGIAS DE INSERÇÃO CULTURAL NOS ESTADOS UNIDOS 

 

Para o estudante no exterior, a inserção cultural se dá pelos eventos da universidade e interação 

do estudante com outros grupos que não sejam apenas de brasileiros. 

É importante que o aluno saia da sua zona de conforto e interaja ativamente com pessoas ou 

grupos de culturas e línguas diferentes. A maioria dos estudantes brasileiros tendem a aplicar para as 

universidades no exterior onde já estudam muitos brasileiros, resultando que, pela grande quantidade 

de brasileiros já presentes no local, estes estudantes se isolem em grupos de apenas brasileiros na 

maior parte do tempo.  

Ao final do intercâmbio, podemos ver claramente a diferença do nível de fluência em inglês e 

conhecimento cultural entre aqueles que não se isolaram em grupos brasileiros e aqueles que 

procuraram se relacionar, de forma deliberada, com outras culturas. 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

http://www.internships.com/
https://iie-csm.symplicity.com/
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O programa da CAPES de graduação sanduíche tem tido muito êxito em atingir as 

expectativas de internacionalização para os estudantes de engenharia. Os objetivos destes alunos, 

quando proativos e bem orientados, vem sendo atingidos. Ao final do intercâmbio, a grande maioria 

dos estudantes atingiram os seguintes objetivos:  

 O estudante tem um contato íntimo com uma outra cultura e uma outra realidade, 

 Conhecem um outro sistema educacional, 

 Conhecem novos sistemas de trabalho em seus estágios,  

 Aprimoram ou ficam fluentes em um outro idioma,  

 Consolidam contato com instituições e professores do exterior,  

 Fazem amizades internacionais,  

 Conhecem outro país e outros lugares. 

 

É esperado pelos autores, que os futuros intercambistas possam utilizar da visão e experiência 

de intercâmbio descritas neste artigo, como orientação para obter um melhor aproveitamento em suas 

experiências internacionais. O uso de parte ou toda totalidade das estratégias de inserção acadêmica, 

profissional e cultural pode beneficiar o estudante e ajudá-lo a desenvolver uma série de benefícios 

pessoais, profissionais e acadêmicos, assim como também trazer conhecimento de novas tecnologias, 

metodologias e conceitos para o Brasil. 
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IMPACTOS SOCIAIS DAS OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

Guilherme Callou Ribeiro e Silva1, Pedro Vitor Cartaxo Tavares2, Rodolfo Calado dos Santos3, 

Vitor Ferreira Torquato4 

RESUMO 

A drenagem urbana, sendo um dos sistemas que compreende o saneamento básico, é um serviço 

essencial para garantia de saúde e bem estar da população. A má gestão por parte das obras de 

drenagem, o uso e ocupação do solo de forma desordenada, bem como as condições topográficas e 

climáticas podem trazer sérios problemas de inundações e alagamentos, gerando transtornos 

econômicos, sociais e de saúde. Para esse trabalho de pesquisa, é feita uma análise dos impactos 

oriundos das obras de drenagem na Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. É feita ainda, 

uma discussão com base em um questionário, realizado com os alunos da UFCG, na qual são 

levantadas questões sobre o sistema de drenagem na universidade. Conclui-se que a universidade 

apresenta falhas nas suas obras de drenagem, e que os problemas apresentados são de longa data, 

mostrando assim a falta de gerenciamento por parte dos setores gestores da universidade. 

 

Palavras-chave: Lei n° 11.455/07; Macrodrenagem; Impactos sociais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O uso e ocupação irregular do solo, a impermeabilização e o lançamento de resíduos nos 

corpos d’água, contribuem para o aumento de inundações, prejudicando a drenagem gerando assim 

impactos sociais e ambientais. Segundo Tucci e Gens (1995), tais fatores aliados à má gestão da 

drenagem urbana podem causar prejuízos irreversíveis para o meio natural e para o ambiente urbano. 

No Brasil, o sistema de drenagem urbana é regido pela lei n° 11.455/07, que estabelece as 

diretrizes para o saneamento básico no país. O sistema de drenagem determina juntamente com as 

políticas de desenvolvimento urbano e regional, melhorias para a qualidade de vida da sociedade em 

geral. Fazendo uma breve análise da lei, podemos afirmar que a sociedade deve ser contemplada com 

uma gestão de manejo de águas pluviais cabível. 

A referida lei tem como princípio básico a disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de 

serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas 

redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado.  

De acordo com Fugitaet al; (1980), o sistema de drenagem urbana pode ser classificado de 

acordo com suas dimensões, em sistemas de microdrenagem, que inclui a coleta e afastamento das 

águas superficiais ou subterrâneas através de pequenas e médias galerias, fazendo ainda parte do 

sistema todos os componentes do projeto para que tal ocorra. Macrodrenagem inclui, além da 

microdrenagem, as galerias de grande porte (D > 1,5m) e os corpos receptores tais como canais e rios. 

Podemos considerar que a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), apresenta o 

sistema de macrodrenagem, composto por sarjetas e galerias, além de um canal principal que corta a 

universidade recebendo águas pluviais e esgotos clandestinos de áreas urbanizadas adjacentes. De 

acordo com as curvas de nível fornecidas pela prefeitura universitária, a instituição apresenta 

declividade favorável na maioria das zonas construídas, que conduzem o escoamento para um lago.  

O presente trabalho de pesquisa busca realizar uma análise dos impactos sociais gerados pelas 

obras de drenagem na área que compreende a UFCG, tomando por base os fundamentos e princípios 

determinados pela lei n° 11.455/07. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Analisar as obras de drenagem urbana da Universidade Federal de Campina Grande, 

abordando o impacto causado pelas mesmas no âmbito social, utilizando a lei 11.445/07 como 

referência para estudo e pesquisa. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

Demarcar as responsabilidades sociais da prefeitura universitária quanto às obras que estão 

sendo executadas no ano de 2016; 

- Verificar os impactos sociais causados pela implementação dos sistemas de drenagem urbana 

dentro da universidade; 

- Analisar as diretrizes que regem as fiscalizações perante cada construção, viabilizando a menor 

possibilidade de divergência entre comunidade acadêmica e prefeitura universitária; 
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1.2 Justificativa 

O grupo de alunos da UFCG, propõe o estudo das relações “Universidade versus Estudantes”, 

por meio da análise das conseqüências referentes ao sistema de drenagem, sendo elas o mal cheiro 

emitido pelos canais e lagos em dias de chuva e verificando a existência de conexões clandestinas 

com a rede. Além de observar a preocupação do órgão federal em manter essas obras em perfeito 

funcionamento provendo um serviço de qualidade a comunidade acadêmica. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é o gerenciamento ou 

controle de fatores físicos que podem ser prejudiciais ao bem-estar físico, mental e social de uma 

sociedade como um todo. Saneamento pode ser caracterizado como conjunto de ações que buscam 

alcançar a melhoria da saúde ambiental e da sociedade. (GUIMARÃES; CARVALHO & SILVA; 

2007) 

Com base no conceito de promoção de saúde feito pela OMS desde a conferência de Ottawa, 

Japão, em 1986, as condições ambientais presentes em determinadas localidades são fatores que 

influenciam na transmissão de doenças. Provendo da qualidade de água, ar e condições do solo no 

ambiente onde está presente determinada população, loteamentos, bairros e comunidades (OMS, 

2016). 

No Brasil, a maioria das cidades sofre com problemas de alagamentos, inundação, cheias, as 

quais são decorrentes de uma série de fatores, como por exemplo: a ocupação desordenada das áreas 

de escoamento natural das águas pluviais e a falta de um sistema de drenagem urbana que possa evitar 

que esses alagamentos ocorram. Os dois fatores elencados dependem diretamente da ação do poder 

público na área de habitação e saneamento básico. 

Um exemplo de uma boa gestão de águas urbanas ocorre quando as águas da drenagem servem 

como fonte de recurso hídrico, ou seja, quando são novamente usadas para reabastecimento de 

aquíferos, na dessedentação de animais, na lavagem de ruas, ou para efeito de estética urbana. 

Segundo Barros (2005), diversos fatores contribuem para a ocorrência de inundações urbanas: o 

aumento do escoamento superficial para um mesmo índice de precipitação, devido à 

impermeabilização descontrolada da superfície e à ocupação de áreas prioritárias para a recarga de 

lençóis freáticos torna o sistema projetado obsoleto. Aumento do quantitativo de sedimentos 

carreados pelas águas pluviais, onde esses sedimentos se originam a partir da erosão de solos 

desmatados, para o parcelamento do solo, resultando do lançamento de resíduos sólidos e lixo nos 

canais de drenagem, que entopem e reduzem sua capacidade de escoamento. Os Planos Diretores não 

consideram as características hidráulicas da bacia e não inserem em seu conteúdo regras de ocupação 

e impermeabilização que permitam controlar a ocupação urbana. A construção de obras de arte, tais 

como viadutos e pontes sobre córregos, não respeita as características destes e podem causar 

obstruções ao escoamento. A inexistência de legislação específica para a drenagem urbana e, quando 

existe, não permite a correta fiscalização e o controle das ocupações e obras irregulares. A área de 
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abrangência dos projetos é definida erroneamente, ao não considerar a bacia hidrográfica, 

transferindo a vazão e, consequentemente, as inundações de uma cidade para outra. A falta de 

informações hidrológicas confiáveis atrapalha o dimensionamento do sistema.  A inexistência de um 

órgão gestor e coordenador especificamente da drenagem, ficando a gestão pulverizada em diversos 

órgãos que não trabalham de forma coordenada. 

O sistema de drenagem urbana faz parte do conjunto de melhoramentos públicos em uma área 

urbana, dentre os elementos presentes em tais áreas sejam: redes de abastecimento de água, coleta de 

esgotos sanitários, de cabos elétricos e telefônicos e etc. A preferência é que o saneamento público 

seja feito de forma organizada, onde todos os elementos dispostos sejam devidamente projetados para 

todos os melhoramentos públicos. O sistema de drenagem deve ser disposto e construído para 

benefício da população, pois a qualidade do sistema acarreta em benefícios e malefícios. A principal 

vantagem do planejamento refere-se à redução de custos futuros. Quanto mais cedo as questões da 

drenagem forem examinadas, melhores resultados poderão ser obtidos no plano urbanístico, quando 

são executados estudos considerando efeitos de curto prazo, geralmente as repercussões são negativas 

a comunidade (BARROS, 2005). 

O engenheiro Saturnino de Brito é tido como o patrono da engenharia sanitária e ambiental 

no Brasil, uma vez que é de suma importância dar destaque ao sistema da cidade de Santos (1907), 

onde até os dias atuais encontram em funcionamento. Os sistemas foram criados para controle dos 

insetos nas áreas onde apresentavam alagamentos.  

A UFCG optou pela utilização de pisos Inter travados, que permite a impermeabilização das 

águas de chuva. Porém, esse tipo de piso não foi executado para esse tipo de material, pois mesmo 

sendo um material que possibilita a infiltração da água, há um acúmulo de água em áreas onde esses 

pisos foram colocados. Os blocos B e parte do bloco A sofrem com esse problema de alagamento 

(PREFEITURA UNIVERSITÁRIA, 2011). 

As condições inadequadas dos serviços de saneamento possuem tendência a gerar índices 

significativos de morbidade causada por doença infecciosa. Como exemplo, as ocasionadas por 

vetores que poderá ser provocada pela carência dos serviços destinados à drenagem urbana. 

Geralmente, doenças são transmitidas pelo contato com águas contaminadas: presença de esgoto, 

água parada, rio poluído, etc, o que contribuem para o aparecimento de insetos e parasitas que podem 

transmitir doenças. Todos esses problemas facilmente vistos na UFCG. 

As doenças infecciosas relacionadas com a água podem ser causadas por agentes microbianos e 

agentes químicos e de acordo com o mecanismo de transmissão destas doenças, podem ser 

classificadas em quatro grupos. 
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2.1  Caracterização da área de estudo  

O Campus de Campina Grande localiza-se no bairro de Bodocongó, ocupando uma área de, 

aproximadamente, 31 hectares com uma área construída de 78.536,79 m², de acordo com dados da 

Prefeitura Universitária da UFCG (2011). 

A UFCG, fundada em 1952 como escola politécnica do estado da Paraíba, posteriormente 

tornou-se parte da Universidade Federal da Paraíba no ano de 1970 e em 2002 foi desmembrada 

tornando-se a UFCG. A instituição no período 2015.1, possui 7440 alunos de graduação e docentes. 

É uma instituição com 31 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento; (PREFEITURA 

UNIVERSITÁRIA, 2015).  

A tabela 1, a seguir, apresenta os dados referentes a uso e ocupação do solo, bem como seu 

tipo. 

Tabela 1 – Dados de uso e ocupação do solo na UFCG. 

 

 

Os valores adotados para curva número (CN), foram definidos com base em estudos feitos 

na Universidade Federal de Marília. A universidade apresenta aproximadamente 68% de áreas 
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impermeáveis referentes aos blocos e calçamentos, o que torna o escoamento superficial elevado 

devido a pouca área permeável dentro da universidade. A tabela 2 mostra os dados referentes à 

precipitação média no ano de 2015 e no mês de Janeiro no ano de 2016.  

 

Tabela 2 - Precipitação no ano de 2015 e 2016. 

 

 

Com base na tabela 2, vemos que os meses mais chuvosos são Junho e Julho, com isso os 

estudos e dimensionamentos devem ser baseados nesses valores garantindo um grau de segurança e 

confiabilidade maior, evitando desastres, como por exemplo, os ocorridos no período de 2011, no 

qual a ponte da UFCG desabou e salas foram alagadas.  

 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Através de questionário respondido por alunos da UFCG, foi constatado que a maioria se sente 

prejudicado por problemas do próprio sistema de drenagem, que acaba sendo subdimensionado, 

devido a conexões clandestinas nas redes e canais receptores. Problemas estes como: pequenos 

alagamentos e mau cheiro emitido pelo lago que recebe as águas do canal que corta a universidade. 

Boa parte dos alunos que responderam esse questionário, mostraram conhecimento em relação ao 

episódio ocorrido no ano de 2011, onde devido às fortes chuvas, houve o desabamento da ponte que 

corta o canal, feita para o acesso ao CAA, que causou um grande transtorno a população universitária. 

Foi perguntado também quais soluções poderiam ser pensadas afim de melhorar o sistema como um 

todo, melhorando assim o bem-estar da população universitária. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Gráfico “Você já ouviu falar em sistemas de drenagem urbana?” 
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     Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Figura 2 – Gráfico “Se sim, você acha que os sistemas de drenagem na UFCG são eficiente?” 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Figura 3 – Gráfico “Você já sentiu prejudicado por conta de algum problema relacionado ao sistema 

de drenagem?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Figura 4 – Gráfico “Você tem conhecimento do alagamento acontecido em 2011, no qual a ponte 

de acesso que atravessa o canal veio a desabar?” 
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Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Dentre as respostas propostas para mitigar os problemas enfrentados na UFCG destaque 

para: 

 - Melhor dimensionamento dos canais de águas pluviais;  

 - Melhores investimentos e planejamento com relação aos estudos de drenagem na 

universidade; 

 - Utilização de jardins de inverno; 

- Mudanças na abordagem quanto ao laguinho. Tanto no que diz respeito a finalidade e a 

forma de tratamento do mesmo. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os efeitos do escoamento das águas pluviais não controlados podem converter em ônus 

econômico cada vez maior e representam uma ameaça para a saúde, segurança e bem-estar da 

comunidade.  

O sistema de drenagem faz parte do conjunto de melhoramentos públicos existentes na área 

urbana e é conveniente que seja planejado de forma integrada com os demais setores do saneamento 

ambiental e de urbanização. 

Como medidas mitigadoras recomendam-se o incentivo fiscal para a manutenção da 

permeabilidade dos solos, o reaproveitamento das águas de chuvas, projetos em parceria com 

professores e alunos de engenharia da instituição e a criação de mais áreas verdes na universidade. 
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Vieira de Lucena4; Rennan Andrade Tavares5 

 

RESUMO 

 

A necessidade de aprovação em avaliações realizadas durante toda a vida acadêmica faz com que os 

alunos busquem maneiras de burla-las, com o objetivo de se beneficiar ou beneficiar terceiros. Esse 

trabalho tem por finalidade, tentar entender os motivos que levam os alunos a utilizarem métodos de 

“cola” nos processos avaliativos realizados durante a sua graduação e buscar possíveis soluções 

para o problema elencado. Foram realizados questionários estruturados, não disfarçados e 

intencionais com o objetivo de levantar dados sobre a utilização desse método de corrupção, os 

dados foram tabulados e analisados, buscando entender o problema e sugerir possíveis soluções que 

poderiam ser postas em prática posteriormente. 
 

Palavras-chave: Corrupção; Métodos Avaliativos; Graduação; Formação profissional / acadêmica. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um(a) indivíduo (pessoa) em um Estado 

(FERREIRA, 1986). A corrupção é uma prática que vai de encontro com a cidadania, atitudes que 

fingem a prática cidadã são tidas como corruptas. “Colar” em avaliações pode ser enxergada como 

corrupção, contudo, para alguns é vista com normalidade, ou seja, não veem problema em “colar” 

em avaliações. 

Segundo Batista (2000) “a corrupção ou inclinação para ser corrupto ou corruptor, é um dos 

ingredientes da natureza humana, acionado pelo egoísmo que por sua vez, aciona a ambição, ambos 

são muito dinâmicos. Logo, a corrupção e seus terríveis efeitos também o são.”. A corrupção é algo 

inerente ao homem e a vida acadêmica não está livre de tais atos. 

 

O homem é por natureza egoísta e ambicioso, portanto, extremamente competitivo, fruto 

do processo de seleção das espécies, por isso, sujeito à lei do mais forte ou ao principio 

de comer ou ser comido, num mecanismo inteligente que alimenta a ambição, sem o qual 

as coisas não se transformariam dinamicamente, pois na natureza ou no universo, tudo é 

dinâmico, nada é estático. (BATISTA, 2000). 

 

A competividade do mundo atual, a busca por ser sempre o melhor, o primeiro, acaba 

acarretando em uma competição muitas vezes desigual, e em alguns momentos as pessoas por 

sentirem a necessidade de sobressair sobre os outros, acabam indo atrás de mecanismos que as 

auxilie no alcance dos seus objetivos. Esses mecanismos nem sempre são lícitos, e acabam por 

atrapalhar o progresso da sociedade. 

Ao longo de sua formação educacional, os alunos deparam-se com diversos mecanismos de 

avaliação que tem por principal finalidade, ou deveria ter, de verificar os conhecimentos adquiridos 

por eles sobre determinado conteúdo. As provas são os meios mais comuns de avaliações, elas 

causam em alguns alunos sentimentos de pânico, receio e medo nos discentes, isso porque alguns 

deles mesmo absorvendo os conteúdos estudados em sala sentem-se inseguros nas avaliações. 

Diante disso, alguns utilizam-se de mecanismos que visam facilitar a obtenção de notas nessas 

avaliações, as chamadas “colas”, alguns as chamam de “pesca”, “fila”, independente do nome, todas 

tem uma mesma finalidade, obter êxito nas provas. 

Segundo Lima (2004) “o sistema tirânico de atribuir notas e médias finais, concentrado no 

poder autocrático do professor, tem estimulado desvios éticos na formação escolar”, esses desvios 

são as colas. A cola é aperfeiçoada a medida que surge a necessidade, então os alunos vão ficando 

mais engenhosos e desenvolvendo mais habilidades para tal atividade. “Para Lima (2004) alguma 

verdades devem ser ditas sobre a cola, os alunos da educação infantil enxergam a cola, os alunos do 

fundamental exercitam a cola, os alunos do ensino médio habituam-se a colar e os alunos do ensino 

superior aperfeiçoam a cola”. 

Segundo  relatos  de  professores,  a  “cola”  na  UFCG  –  Campus  I  é  algo  corriqueiro, 

professores do curso de Engenharia Civil relataram diversas situações envolvendo tais atividades. A 

“cola”, segundo alguns docentes, interfere no processo de aprendizagem dos alunos, podendo em 

um futuro próximo acarretar que esses discentes que colaram acabem por cometer erros em suas 

profissões, colocando em algumas situações a vida de pessoas em risco. Inúmeros são os acidentes 

causados por profissionais mal preparados, seja rompimento de barragens, pontes e viadutos que 
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caíram, prédios desabando, tudo isso afeta diretamente a vida das pessoas, que podem se ferir ou até 

mesmo morrer nessas tragédias. 

É comum a utilização de métodos de “cola” em avaliações. Inúmeros são os casos relatados 

por professores e alunos de práticas que visão o beneficio próprio ou de terceiros. Essas práticas 

acabam por manchar a imagem da instituição, principalmente pelo nível de profissionais que serão 

formados. Vale ressaltar também que inúmeros alunos que se dedicam aos estudos e não usam 

métodos ilegais acabam por não terem êxito em algumas provas, enquanto outros que se utiliza de 

inúmeros recursos de “cola” conseguem lograr êxito em diversas avaliações sem ao menos terem 

estudado. 

O medo de tirar notas abaixo da média e consequentemente reprovar nas disciplinas por falta 

de tempo para estudar, devido as limitações do cotidiano de cada estudante, a falta de interesse em 

disciplinas que não consideram importante o suficiente para se estudar e não aprender os conteúdos 

expostos pelos professores levam os alunos a optarem por métodos para se beneficiar e conseguirem 

alcançar notas satisfatórias. 

Entender as causas que levam os alunos a colarem nas avaliações é de fundamental 

importância para a continuidade do processo de formação educacional do discente. A "cola" é 

consequência de uma aprendizagem inadequada, isso pode se dá devido tanto ao aluno quanto ao 

professor, o aluno por falta de interesse em realmente entender o assunto, fazendo com que o 

professor  não  seja capaz  de ajuda-lo,  e do  professor  quando  passa o  conhecimento  de forma 

desleixada e despreocupada com o aprendizado. Diante disso, é de fundamental importância o 

conhecimento das “colas", pois elas podem auxiliar os professores e coordenações competentes a 

criarem novos métodos de avaliação, novas metodologias de aulas, outros mecanismos que auxiliem 

no aprendizado pleno do aluno, diminuindo assim a incidência dessas atitudes por parte dos alunos. 

Esse artigo tem por finalidade entender o(s) motivo(s) que leva(m) os alunos da graduação em 

Engenharia Civil da UFCG-Campus I a utilizarem métodos que burlam o regulamento da instituição 

no que se refere às avaliações e as possíveis soluções que podem ser tomadas para diminuir a 

incidência dessas atividades. 

Os meios utilizados para o alcance dos objetivos  foi o levantamento de dados obtidos 

através de questionários. Buscou-se entender os motivos que levaram os alunos a colarem, as 

opiniões deles a respeito das “colas”, as possíveis soluções para o problema. 

 

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Embora o termo "Jeitinho Brasileiro" seja muito utilizado no nosso cotidiano, quase não se 

dispõe de bibliografias que tratem do assunto, principalmente na área relacionada á educação. Isto 

se explica pelo pouco interesse que o tema desperta entre os pesquisadores. Diante disso, resolveu- 

se utilizar principalmente da investigação sócio-antropológica de alguns autores que dissertaram e 

pesquisaram sobre jeitinho brasileiro e a busca por métodos que favoreçam a aprovação nas 

disciplinas. 

O jeitinho é um mecanismo social característico da cultura brasileira, e envolve a quebra de 

regras, leis, ou padrões (DUARTE, 2006), buscando sempre beneficiar-se em alguma atividade. 

Para Souza (2005) o jeitinho atua como um mecanismo de superação de dificuldades. Essas 
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dificuldades podem ser entendidas no contexto das colas, como a dificuldade em aprender os 

conteúdos, ou mesmo falta de tempo para estudar. 

Segundo  Lima  (2004),  o  modo  adotado  para  a  obtenção  de  notas  e  médias  finais, 

concentrado no poder do professor, tem estimulado desvios éticos na formação escolar.  A “cola” 

está enraizada na vida escolar, pois o aluno se habitua às facilidades que a mesma propicia. Martins 

(2001) em um dos seus artigos procura sintetizar em etapas a consolidação do processo: 

Os alunos na educação infantil enxergam a cola como uma forma de mostrar aos 

familiares  e  mestres  o  rápido  desenvolvimento  cognitivo.  [...]  No  segundo momento, 

os alunos no ensino fundamental exercitam a cola como afirmação de maturidade, de 

afirmação pessoal: ‘Eu pesco, eu passo’. Já não tão diferente do que ocorrerá com os 

alunos no ensino médio que se habituam a colar e, finalmente, os alunos na educação 

superior aperfeiçoam a cola. 

Para tentar resolver o problema da cola, é necessário primeiramente entender o porquê dos 

discentes cometerem tal ato, pois daí pode-se saber o que mudar no sistema de avaliação para 

melhorar sua eficácia. 

Eliminar ou diminuir a cola em sala de aula ajudará o estudante a se dar melhor na hora de 

conseguir um emprego, pois como comenta Lima (2004) o mercado de trabalho deseja pessoas tão 

competentes quanto equilibradas emocionalmente, com posturas éticas nos conflitos e contradições 

no  mundo  empresarial,  que  garantem  não  só  a  prosperidade,  mas  a  própria  integração  e 

solidariedade de seus funcionários. 

 

 

3.  METODOLOGIA 

 

 

Foi realizado um trabalho de pesquisa bibliográfica na Internet com o intuito de reunir e 

selecionar material sobre o assunto. Foram pesquisados temas provenientes de artigos, seminários e 

livros. O material selecionado foi dividido por assunto a ser descrito, analisando-se o conteúdo de 

cada um. Em seguida foi elaborada uma discussão sobre o jeitinho brasileiro e a busca por métodos 

que favoreçam a aprovação nas disciplinas. 

Para elaboração da pesquisa, foi utilizado métodos de levantamento de dados baseado em 

questionários. Esses questionários  foram distribuídos de maneira eletrônica para os alunos em 

estudo, através de grupos de WhatsApp restrito as pessoas em análise e através dos e-mails desses 

alunos, tendo sempre o  cuidado de ser o mais  objetivo possível, pois as taxas de retorno de 

questionários longos são bem menores do que questionários mais sintetizados. 

Os questionários distribuídos foram do tipo Quantitativo-Descritivo; a amostragem foi não 

Aleatória e intencional. Os alunos questionados foram os do curso de graduação em engenharia 

civil da UFCG – Campus Campina Grande, sendo ele estruturado e não disfarçado. 

Os  questionários  continham  7  questões  de  múltipla escolha  onde  era  possível  escolher 

apenas uma opção, e outras 3 questões de múltipla escolha, onde era possível escolher mais de uma 

opção. Todos os dados obtidos foram tabulados e analisados. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A primeira pergunta do questionário era: “Você conhece alguém que já "colou" em alguma 

prova?”, as opções de respostas eram: Sim ou Não. Era permitida a escolha de apenas uma 

alternativa. Os dados obtidos para essa pergunta foram  

 

Figura 1 - Gráfico   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

Diante dos dados mostrados no Figura 1, pôde-se perceber que todos os questionados já 

conheceram alguém que colou em prova, isso mostra que tal atividade é algo muito comum nas 

avaliações. 

A segunda pergunta do questionário se direcionava especificamente as atitudes da pessoa em 

questão, a pergunta era: “Você já utilizou algum método de ‘cola’ em prova?”, as opções de 

respostas eram: Sim, Não ou Não lembro. Era permitida a escolha de apenas uma opção de resposta. 

As respostas para a pergunta foram: 

 

Figura 2 – Gráfico “Você já utilizou algum método de "cola" em prova?” 

 

 

Fonte: Elaboração dos autores.  

 

Pôde-se  perceber  com  as  respostas  apresentadas  no  Figura  2,  que  cerca  de  76%  dos 

entrevistados já colou em alguma prova, ou seja, a “cola” não é algo incomum, pelo contrário, 

é algo que está presente no cotidiano dos alunos. 
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Buscando entender os motivos que levam os estudantes a colar, foi elaborada uma questão 

que permitia a escolha de mais de uma alternativa, a pergunta era: Por quais motivos você "colou"? 

As respostas obtidas foram: 

 

Figura 3 - Gráfico “Por quais motivos você "colou"?” 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Motivo 1 - Medo de tirar notas abaixo da média e/ou reprovar na disciplina 

Motivo 2 - Falta de tempo para estudar 

Motivo 3 - Não conseguir apreender os conteúdos expostos pelo professor 

Motivo 4 - Não considerar a disciplina importante o suficiente para estudar para ela 

Motivo 5 - Preguiça de estudar  

Motivo 6 - Nunca “colei” 

Motivo 7 - Outros 

Diante dos resultados da Figura 3, ficou evidenciado os principais motivos que levam os 

alunos a colarem nas avaliações. O medo de reprovar nas disciplinas e tirar notas baixas é o 

principal motivo que leva cerca de 52% dos alunos a utilizarem a cola. 

Logo atrás dele vem um motivo que pode ter diversos fatores exercendo influência sobre ele, 

que é não conseguir aprender os conteúdos expostos em sala elencado por cerca de 33% dos 

questionados. Esse motivo pode evidenciar um problema na didática de algumas disciplinas, alguns 

professores não buscam entender os reais motivos pelos quais os alunos utilizam a cola, para alguns 

a cola é um último recurso, utilizado em casos de extrema necessidade. Inúmeros alunos estudam e 

buscam aprender e entender o conteúdo, contudo, não conseguem e veem na cola uma maneira de 

sanar o problema. É necessário que os professores aprimorem suas didáticas de aula, incentivando e 

almejando sempre um ótimo desempenho dos alunos. 

Outro problema apontado por cerca de 30% dos entrevistados é a falta de tempo para 

estudar. Isso é muito comum nas graduações, são muitas avaliações, trabalhos e listas de exercícios 

que  requerem  muito  tempo  e  dedicação  dos  estudantes,  tempo  esse  que  muitas  vezes  não  é 

suficiente, fazendo com que alunos fiquem sem tempo para estudar e acabem vendo na cola uma 

solução para essa dificuldade. 
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Duas respostas ficaram empatadas com 18,9%, uma delas diz respeito a preguiça de estudar 

para as disciplinas e a outra a importância das disciplinas. Diante disso, pôde-se perceber que os 

alunos estabelecem prioridades em relação às disciplinas a serem estudadas, deixando algumas de 

lado e utilizando-se de cola para passarem na referida disciplina. O outro, diz respeito à falta de 

comprometimento  e/ou  empenho  com  uma  disciplina,  fato  esse  que  pode  ser  resultado  de 

disciplinas com metodologias cansativas, retrogradas que não afloram no aluno a necessidade de 

aprofundar seus conhecimentos naquele conteúdo. 

Cerca de 16% dos entrevistados relatou que nunca colou, ou seja, a ampla minoria nunca 

utilizou de cola em avaliações. Os 5,4% que indicaram o motivo 7, ou seja, elencaram outro motivo, 

não deixaram claro qual seria. 

A quarta pergunta diz respeito a atitude do aluno em relação a passar cola, a pergunta feita 

foi: Você já passou “cola”? Existiam 3 opções de resposta, Sim, Não e Não lembro, sendo possível 

escolher apenas uma delas. As respostas estão no Figura 4. 

 

Figura 4 - Você já passou "cola" para alguém? 

 
Fonte: Elaboração dos autores.  

 

Um fato bem interessante mostrado no Gráfico 4 é a quantidade de alunos que já passaram 

cola,  comparando  esses  dados  com  o  do  Gráfico  2,  fica  evidenciado  que  cerca  de  10%  dos 

estudantes nunca colaram, mas já passaram cola, 86,5% é um índice considerável de alunos que já 

passaram cola, isso pode evidenciar a normalidade existente no ato de passar cola e/ou colar. 

Apenas 10,8% dos entrevistados afirmam nunca terem passado cola. 

Tentando entender os motivos que levam os estudantes a passarem cola, fez-se uma nova 

pergunta, para os discentes, a pergunta era: “Por quais motivos você já passou “cola”? Era 

possível a escolha de várias opções, além de acrescentar alguma que não estivesse indicada. 

 

Figura 5 - Gráfico “Por quais motivos você passou "cola"?” 



V SEMPE – Seminários de Métodos de Pesquisa da Unidade Acadêmica de Engenharia Civil/ 

Centro de Tecnologia e Recursos Naturais/ Universidade Federal de Campina Grande  

Campina Grande, agosto-setembro de 2016 

 

“Jeitinho” brasileiro e a busca por métodos que favoreçam a aprovação nas disciplinas: uma análise desse 

pensamento na formação dos alunos de graduação do curso de Engenharia Civil da UFCG-CAMPUS I 

208 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

 

 

Motivo 1 - Benefícios (financeiro, acadêmico) Motivo 2 – Amizade 

Motivo 3 – Nunca passei cola 

Motivo 4 – Outros 

 

Pôde-se perceber diante dos dados mostrados no Figura 5, que cerca de 84% dos 

entrevistados, indicam a amizade como principal motivo para passarem cola para outro aluno. 

Apenas 13,8% indicaram nunca terem passado cola nenhum dos questionados alegaram terem 

recebido  algum  tipo  de  vantagem  para  passar  cola.  As  pessoas  que  alegaram  o  motivo  4,  e 

indicaram um outro motivo, tinham o mesmo sentido de “Amizade”, sendo assim, tinha a opção 2 

como motivo. 

Outra pergunta realizada, referia-se a ser correto ou não o ato de colar, a pergunta era: “Você 

acha correto colar ou passar cola?”, as respostas possíveis eram, Sim, Não ou outros. Era possível 

escolher apenas uma alternativa.  

 

Figura 6 – Gráfico “Você acha correto colar ou passar cola?” 

 
 

Fonte: Elaboração dos autores.  
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Pelo exposto na Figura 6, 78,4% das pessoas não acham correto colar ou passar cola, mas, 

outro fato interessante é que para 18,9% deles, é correto colar ou passar cola. Os outros 2,7% 

indicaram respostas relativistas, dizendo que dependia da disciplina. É evidente, ao comparar o 

pensamento exposto na Figura 6 com os pensamentos das Figuras 2 e 4, é que a maioria acha errado 

colar ou passar cola, no entanto, a maioria deles já praticou tal ato, acarretando em um paradoxo, a 

maioria não acha correto, mas já fez. 

Tentando direcionar as atividades de colar ou passar cola para a ideia de corrupção, outra 

pergunta foi realizada, era a seguinte: “No seu entendimento a cola é um ato de corrupção ou uma 

forma de se beneficiar de alguma situação (Jeitinho brasileiro)?”, as respostas possíveis eram, Sim, 

Não ou outros. Era possível escolher apenas uma opção como resposta. 

 

 

Figura 7 – Gráfico “No seu entendimento a cola é uma ato de corrupção ou uma forma de se 

beneficiar de alguma situação?” 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Cerca de 82% dos entrevistado, veem a cola como sendo um ato de corrupção ou do jeitinho 

brasileiro, 13,5% não consideram isso um ato de corrupção. Os 5,4% que optaram por levantar 

novas possibilidades de respostas, não fugiram muito do sim ou não em suas “outras” respostas, 

alguns indicaram que dependo do caso a cola não é um ato de corrupção, inclusive segundo um dos 

questionados, receber uma informação sobre como resolver uma questão não é corrupção, para ele 

corrupção seria pegar uma questão pronta e apenas transcrever. 

A maioria dos questionados, entendem que a cola é um ato de corrupção, e mesmo tendo 

ciência  de tal  ato,  já praticaram  tais  atividades.  As  comparações  entre  as  respostas  obtidas  e 

expostas nas Figuras 2,4, 6 e 7, acabam por acarretar alguns novos questionamentos sobre a formação 

cultural do brasileiro, mesmo sabendo que  tal prática pode ser encarada como sendo um ato de 

corrupção, por quê praticá-la? A corrupção está intrínseca a formação ética, cultural e ideológica do 

brasileiro? É possível solucionar esse problema? 

A formação dos profissionais no curso de Engenharia é bastante complexa, buscando 

relacionar a cola com a formação profissional, elaborou-se uma questão referindo-se a formação 

profissional, a pergunta era: “Você acha que estudantes que colam tendem a ser profissionais menos 

qualificados?”, as respostas possíveis eram, Sim, Não ou Não Sei. 
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Figura 8 - Gráfico “Você acha que estudantes que colam tendem a ser profissionais menos 

qualificados?” 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

  

Essa pergunta foi uma das mais equilibradas, gerando resultados bem equivalentes, 43,2% 

concordam que estudantes que colam não tendem a ser profissionais menos qualificados, já 40,5% 

acha que eles tendem a ser profissionais menos qualificados, e 16,2% não souberam opinar sobre tal 

questionamento.  Baseado em diversos questionamentos sobre os malefícios da cola, elaborou-se 

uma questão pensando nas consequências da cola na vida pessoal e profissional dos envolvidos nela, 

a pergunta era: “Você acredita que a "cola" prejudica o aprendizado ou interfere de alguma forma 

na vida pessoal e/ou profissional desses alunos?”, as respostas possíveis eram, Sim, Não ou outros. 

 

Figura 9 – Gráfico “A cola prejudica de alguma forma na vida pessoal e/ou profissional dos 

alunos?” 

 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

 Cerca de 57% dos alunos acreditam que a cola prejudica o aprendizado, interferindo 

de alguma forma na vida pessoal e/ou profissional deles e 37,8% dos questionados não acredita 

que a cola  interfira,  outros  relativizaram.  Alguns  indicaram  que  depende  da  disciplina,  para  

alguns existem disciplinas que a cola poderia realmente interferir na vida profissional, como o das 
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disciplinas específicas, enquanto em outras disciplinas mais gerais e pouco relacionadas a profissão 

não interferiria na vida pessoal ou profissional. 

A  última  pergunta  realizada  visava  levantar  e/ou  identificar  possíveis  soluções  para 

minimizar as “colas” nas avaliações, a pergunta era a seguinte: “Quais soluções abaixo você acha 

que são eficazes para minimizar as "colas" nas avaliações?”, os questionados poderiam escolher 

mais de uma solução, além de acrescentar outras.  

 

 

Figura 10 – Gráfico “Quais soluções você acha que são eficazes para minimizer as “colas” nas 

avaliações” 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Solução 1 – Recolher os aparelhos eletrônicos dos alunos 

Solução 2 - Proibir o uso de bonés e casacos 

Solução 3 - Reorganizar as cadeiras da sala, com o objetivo de aumentar a distância entre os alunos 

Solução 4 - Maior fiscalização dos examinadores Solução  

Solução 5 - Maior punição aos alunos envolvidos Solução  

Solução 6 - Maior "deduração" por parte dos alunos Solução  

Solução 7 - Fazer diferentes tipos de provas 

Solução 8 - Outros 

 

Inúmeras  soluções  visando  minimizar  as  “colas”  nas  avaliações  foram  indicadas  pelos 

alunos. Para 74% deles, uma maior fiscalização por parte dos examinadores da prova seria a 

solução mais considerável para tal questionamento. Já para 64,9% dos alunos, a elaboração de 

diferentes tipos de provas seria alternativa na busca para solucionar tais problemas. Enquanto que 

51,4% acreditam que reorganizar a sala seria a solução, 43,2% viram no recolhimento de 

aparelhoseletrônicos uma maneira de evitar a “cola”, a punição para os alunos envolvidos foi 

escolhido por 37,8% dos entrevistados, para a minoria proibir o uso de bonés e casacos ou “dedurar” 

os alunos seria a solução. Outras soluçõespropostas  foram não evitar a cola, além de 

disponibilizar as fórmulas nas provas. 

 



V SEMPE – Seminários de Métodos de Pesquisa da Unidade Acadêmica de Engenharia Civil/ 

Centro de Tecnologia e Recursos Naturais/ Universidade Federal de Campina Grande  

Campina Grande, agosto-setembro de 2016 

 

“Jeitinho” brasileiro e a busca por métodos que favoreçam a aprovação nas disciplinas: uma análise desse 

pensamento na formação dos alunos de graduação do curso de Engenharia Civil da UFCG-CAMPUS I 

212 

5.  CONCLUSÃO 

 

A pesquisa mostra que todos os que responderam ao questionário conhecem alguém que já 

utilizou métodos de cola, a maior parte já utilizou esses métodos e já passou cola por amizade. A 

maior parte concorda que colar não é correto e é um método de corrupção, podendo prejudicar o 

aprendizado e interferir de alguma forma a vida pessoal e profissional dos alunos que utilizam esses 

métodos. 

O medo de tirar notas abaixo da média e/ou reprovar na disciplina, disciplinas e professores 

conhecidos por serem mais carrascos mostram ser uma das principais razões para os estudantes 

utilizarem métodos ilegais para conseguirem notas satisfatórias. 

 

A falta de tempo para estudar foi um problema identificado por alguns entrevistados como 

sendo um grande problema que motiva a utilização da “cola”. Cada estudante tem uma rotina, o 

horário da instituição pode fazer com que o estudante tenha pouco tempo vago para estudar 

principalmente em cursos integrais, nos quais os alunos são obrigados a passarem o dia nas 

instituições. Muitas vezes as universidades não possuem estrutura para os alunos estudarem fora de 

sala de aula, alguns discentes também conciliam trabalho com estudo causando uma redução do 

tempo para estudar e muitos veem na cola uma forma de alcançar notas satisfatórias nas avaliações. 

Não conseguir apreender os conteúdos expostos pelo professor, matérias mais difíceis e 

professores com pouca habilidade de passar conteúdo ou até mesmo desleixo ao dar aula, fazem 

com que seja necessário o aluno darem um jeito de alcançarem suas metas. 

Algumas soluções foram indicadas pelos alunos como maneiras de minimizar as “colas” nas 

avaliações, a maioria apontou que uma maior fiscalização por parte dos responsáveis em aplicar a 

prova seria já um avanço no combate a esse ato, bem como fazer diferentes tipos de provas, 

confiscar aparelhos eletrônicos, punir os envolvidos, reorganizar a sala buscando aumentar a 

distância entre os alunos. 

Ficou perceptível com a pesquisa, a ideia de relativização, alguns alunos mesmo acreditando 

que a “cola” seja um ato de corrupção, já colaram ou passaram cola, ficou percebida também a ideia 

de que existem disciplinas mais importantes que outras, e que colar em uma prova é diferente de 

colar em outra. A pesquisa revela que o combate as colas deve ser incentivado, pois, segundo boa 

parte dos alunos questionados, a cola pode interferir na vida pessoal e/ou profissional deles, podendo 

resultar em futuros profissionais desqualificados que podem cometer erros, colocando assim em 

algumas situações a vida de pessoas em risco. 

Todos os objetivos da pesquisa foram alcançados. Algumas hipóteses foram confirmadas 

outras foram negadas, algumas foram: o principal motivo que leva os alunos a passarem cola é a 

amizade e não em troca de benefícios financeiros. Dentre os objetivos alcançados estão as soluções 

apresentadas para combater a “cola”. 
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MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS APÓS IMPLANTAÇÃO DO RACIONAMENTO 

DE ÁGUA NA VIDA DOS ALUNOS DA UFCG 

Carlos Augusto Torreão Mota Filho1; Rebecka Marques Gomes da Silva2; Tathiane Ribeiro Bezerra3; 

Jeovanesa Regis Carvalho4 

RESUMO 

A crise no abastecimento de água é um problema discutido mundialmente, e afeta a vida de todos, 

incluindo os estudantes da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), visto que os dias sem 

água, em razão aos baixos níveis de água nos diversos reservatórios do Estado, estão se tornando cada 

vez mais frequentes em sua rotina. O uso racional da água merece uma atenção especial, para que o 

problema não se agrave ainda mais. Há estudos em vários lugares, inclusive nos laboratórios de 

Hidráulica e Saneamento da UFCG, que procuram alternativas para ajudar no racionamento que todos, 

inclusive os estudantes, estão vivendo. A atitude que começou dos gestores das águas, devido à 

necessidade de cerca de 19 municípios, entre eles Campina Grande, onde fica localizado o Campus I da 

UFCG, criou uma maior necessidade dos alunos realizarem mais estudos e buscas por melhores 

alternativas para práticas do cotidiano. 

 

Palavras-chave: Crise hídrica, racionamento, alternativas. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento da população, houve um aumento na demanda dos recursos naturais 

limitados, dentre eles, os recursos hídricos que são muito afetados com a poluição e as variações 

climáticas. Baseado nisso surgiu à necessidade de pensar em meios de produção e abastecimento mais 

eficazes, bem como em atitudes particulares de cada um para conservar e racionalizar a água.  

Os estudantes da UFCG passam boa parte de sua semana sem água disponível através do 

abastecimento público, o que os leva a procurar meios de conviver com a escassez e repensar em atitudes 

e em gastos desnecessários. 

Os principais objetivos ligados ao uso racional da água são: impor medidas para redução do 

consumo, substituir os aparelhos convencionais por poupadores de água, reduzir as perdas no 

sistema hidráulico, criar um sistema de captação e reutilização da água da chuva, etc. Antes de 

qualquer ação para reduzir o consumo de água é necessário que se faça um levantamento do uso 

da água na determinada edificação, ou seja, é preciso definir os indicadores de consumo de água. 

(RODRIGUES, 2009) 

A necessidade de se adequar diante do atual cenário onde a disponibilidade de água é reduzida 

desperta a criatividade e novas formas de agir e pensar quanto ao racional uso da água. Visando essa 

nova realidade e sendo tomado os alunos da UFCG campus I como campo de estudo, é realizado esse 

Projeto Pesquisa a fim de verificar o pensamento dos alunos quanto a rotina frente ao racionamento de 

água. 

 

4.3 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral  

Ao fim dessa pesquisa será possível verificar a compreensão dos estudantes da UFCG sobre a 

necessidade da adoção de economia de água e se há possibilidade de adotar essas práticas para a vida 

cotidiana das pessoas. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 

 Verificar o pensamento dos estudantes da UFCG à respeito da necessidade de poupar água; 

 Quantificar a parcela dos estudantes que desenvolvem práticas de economia de água; 

 Relacionar os estudantes, seus cursos de graduação e sua orientação à respeito da economia de 

água; 

 Apresentar atitudes disponibilizadas pela UFCG para se adequar ao racionamento e conscientizar 

os estudantes; 

 Contribuir para a educação ambiental; 

 Descobrir através de questionários o conhecimento e comportamento dos estudantes frente ao 

racionamento. 

 

1.2 Justificativa 
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O trabalho com o tema “A cultura do racionamento de água na vida do estudante da UFCG”, 

deverá apresentar para os estudantes da UFCG uma visão ampla que envolve a crise no abastecimento 

dos recursos naturais, em especial dos recursos hídricos, e a sustentabilidade deste recurso para as 

gerações futuras. O projeto deve ser desenvolvido visando proporcionar aos estudantes a ampliação da 

consciência sobre as questões relativas à água no meio ambiente, e assumir de forma independente e 

autônoma atitudes e valores voltados à sua proteção e conservação. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1  Crise hídrica e educação ambiental 

 

O ciclo hidrológico, embora possa parecer um mecanismo contínuo, com a água se movendo de 

uma forma permanente e com uma taxa constante, é na realidade bastante diferente, pois o movimento 

da água em cada uma das fases do ciclo é feito de um modo bastante aleatório, variando tanto no espaço 

como no tempo (VILLELA & MATTOS, 1975). As variações desse ciclo junto ao uso irracional da água 

trouxeram ao atual cenário de crise hídrica. 

Os recursos hídricos e os ecossistemas relacionados que os mantêm, estão ameaçados pela 

poluição, pelo uso insustentável, pelas mudanças no uso do solo e pelas mudanças climáticas, entre 

outras. A ligação entre estas ameaças e a pobreza é clara, pois os pobres são os primeiros a serem afetados 

e, com mais intensidade (HAIA, 2016) 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo se ao poder público e à coletividade, o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (Constituição federal, artigo 225, 

1988) 

Para Somlyody & Varis (2006), o agravamento e a complexidade da crise da água decorrem de 

problemas reais de disponibilidade e aumento da demanda, e de um processo de gestão ainda setorial e 

de resposta a crises e problemas sem atitude preditiva e abordagem sistêmica. 

Atualmente questões ambientais, em destaque aos problemas hídricos, são de enorme relevância 

para a sociedade, pois vivemos em um ambiente em que o hábito de economizar não é comum. Tendo 

em vista esse problema se faz necessário uma nova consciência e comportamento para minimizar os 

desperdícios  a fim de amenizar os impactos e suas consequências. 

Alternativas surgirão para que o homem possa se comprometer não só em desenvolvimento, mas 

com a manutenção dos recursos oferecidos pelo meio ambiente. A educação ambiental deve propiciar 

essa mudança de comportamento, agregando novos conceitos e valores para a preocupação com as 

necessidades do mundo atual. 

Reconhecer-se a si mesmo, como sujeito da história pode ser mais complicado e penoso do que 

tentar reconhecer o outro sob o mesmo aspecto. Reconhecer o outro não significa 

necessariamente apreciá-lo, mas sem, respeitar sua história e individualidade. (REIGOTA, 2003, 

p.10, apud QUADROS, 2007) 

 A educação ambiental deve vir desde a educação primária nas escolas, de forma a trabalhar junto 

ao conhecimento uma cultura de economia e preservação do meio ambiente. 

Nos séculos que virão, os jovens deverão saber como criar uma civilização que funcione com 

energia solar, conserve a biodiversidade, proteja solos e florestas, desenvolva empreendimentos 

locais sustentáveis e repare os estragos infligidos à Terra. Para oferecer essa educação voltada 

para o meio ambiente, precisamos transformar nossas escolas e universidades. (ORR, 1993, p. 2, 

apud QUADROS, 2007) 
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2.2  Adoção do racionamento de água 

 

 Racionamento: a disponibilidade hídrica é estocástica, isto é, está associada a uma função 

probabilística, ou seja, em certos períodos, mesmo com uma receita adequada e sem caronistas, a 

disponibilidade de água pode requerer um racionamento por motivos puramente hidrológicos (MOTTA, 

1998). 

 O racionamento de água e rumores da real falta de água para o abastecimento público tem gerado 

problemas que vão muito além do cotidiano dos cidadãos em suas residências, atingindo a economia em 

inúmeros segmentos e também os trabalhadores (KAWABE, 2015). A reestruturação da utilização de 

água no cotidiano das pessoas tornou-se um processo brusco e obrigatório. 

 O Açude Epitácio Pessoa, conhecido popularmente por Açude de Boqueirão, está localizado em 

plena região semiárida do estado da Paraíba, na zona rural do município de Boqueirão, região dos Cariris 

Velhos. A capacidade de armazenamento do açude é de 436.000.000 m3 e o número de de ligações de 

água em prédios residenciais e comerciais em Campina Grande era de 81.796 em 2003. Construído entre 

os anos de 1951 e 1956 tinha por objetivo a geração de energia elétrica e irrigação. Em 1952, em função 

de uma crise por água em Campina Grande, foi construída a primeira adutora para abastecimento urbano. 

 O Açude está situado na bacia hidrográfica do Alto da Paraíba, que juntamente com as sub-bacias 

hidrográficas do Rio Taperoá e do Médio e Baixo Paraíba constituem a bacia hidrográfica do Rio Paraíba. 

A bacia inteira abrange uma até de 19.088,5 km2, o que corresponde a 34% do território paraibano. O 

clima de toda a região da bacia hidrográfica é tropical quente e seco, com máximas de 37ºC e mínimas 

de 16ºC. A precipitação média na região é de 600 mm/ano, caracterizando-se um clima semi-árido.  

Figura 1 - Bacia hidrográfica do Rio Paraíba 

 
 

 

Figura 2 -  Mapa georreferenciado do Açude Epitácio Pessoa 
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 Em 1999, de acordo com dados da AESA, o açude chegou a 15% de sua capacidade. E frente a 

possibilidade de escassez de água, Campina Grande enfrentou seu primeiro racionamento de água, com 

a suspensão de água três vezes por semana. No ano de 2004, cinco anos após o início do racionamento o 

açude transbordou, encerrando o racionamento. 

Através de uma ação judicial, foi decretado, a partir do dia 03 de março de1999, que as águas do 

açude Epitácio Pessoa se destinariam exclusivamente para o consumo humano e animal. Sendo 

suspensa qualquer irrigação a montante da bacia hidrográfica. Isto gerou conflitos entre os 

agricultores, que ficaram impedidos de utilizar a água para a irrigação. Mobilizações populares 

se organizaram em forma de protestos a favor do direito dos irrigantes. Houve também a 

diminuição da comunidade ribeirinha, devido à escassez da água (LIMA et al., 2013) 

 Atualmente, depois de passados 12 anos após o primeiro racionamento, segundo as pesquisas da 

AESA (Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba) em setembro de 2016 o açude 

Epitácio Pessoa chega 6,8% de sua capacidade total. Sendo essa uma das maiores crises hídrica da 

história. 

 Deve-se ressaltar que o artigo 13 da Lei 9433/1997 em seu parágrafo único é claro ao expressar 

que: “A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo desses”. A crise no açude 

Epitácio Pessoa foi resultado de uma Irrigação descontrolada na bacia do reservatório, construção 

descontrolada de outros reservatórios na bacia hidrográfica a montante do açude boqueirão, 

monitoramento deficiente na bacia e confuso contexto institucional de gestão de recursos hídricos. 

(GALVÃO et al.,2014). 

O consumo descontrolado, antes da crise, atingiu valores estimados em 1 m³/s para irrigação a 

montante do reservatório, em 1 m³/s para abastecimento de Campina Grande e em cerca de 0,25 m³/s 

para diversos usos agrícolas e urbanos a jusante do reservatório. (GALVÃO et al.,2014). 

A Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba visando uma solução temporária adotou o 

racionamento dividindo a cidade em 2 zonas e um sistema de captação flutuante, com capacidade de 

vazão menor. Obrigando os campinenses a adaptarem-se a novas rotinas e buscarem outras soluções para 

a convivência com o racionamento. 

 

2.3  Cultura de racionamento e economia 
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 Com a adoção do racionamento, as pessoas passaram a adotar essa economia de água no seu 

cotidiano, sendo a água vital para a vida e saúde das pessoas e manutenção dos ecossistemas, sendo um 

requisito básico para o desenvolvimento de países (HAIA, 2000). A população tende a adotar atitudes 

sustentáveis e de reutilização para apaziguar o racionamento. 

 Dessa forma, o racionamento tem trazido muitas lições, todas voltadas para a economia, que vão 

desde o reuso da água do banho para fins menos nobres, até a instalação de captação de água da chuva. 

O Hospital Universitário da cidade de Campina Grande- PB fez uma grande reforma em suas 

instalações a fim de substituir seu sistema hidrossanitário convencional por equipamentos poupadores 

de água. Por meio de uma avaliação econômica, pode-se constatar que o investimento nessa troca teria 

um retorno em 12 meses, além disso, o HUAC obteve uma redução significativa de 25% no seu consumo 

de água anual (GUEDES, 2009). 

 Na Universidade Federal de Campina Grande há o desenvolvimento de um projeto que trata 

esgoto e faz sua reutilização como água para a indústria e a agricultura. O projeto é coordenado pela 

UFCG e foi proposto pela Agência Nacional de Águas (ANA) em parceria com a Prefeitura Municipal 

de Campina Grande (PMCG) e do Governo do Estado da Paraíba, por intermédio da Agencia Executiva 

de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA) e da Companhia de Água e Esgoto do Estado da 

Paraíba (CAGEPA). (MENDES, 2010) 

 Enfrentando o racionamento desde dezembro de 2014, espera-se que os moradores de Campina 

Grande, em especial os estudantes da UFCG já tem embasamento para adequar a necessidade de 

economia de água para além da época de racionamento. Desde atitudes básicas como evitar vazamentos 

de torneiras, chuveiros e etc, como também reutilização de água. 

 Sendo o racionamento uma situação provisória, é esperado que as informações disseminadas em 

época de escassez de água transformem a economia de água em uma cultura permanente mesmo após 

sua interrupção. E no âmbito de Campina Grande, esperasse que os estudantes da Universidade federal 

de Campina Grande sejam protagonistas em práticas para tal economia. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Localização e caracterização da área de estudo 

 

O estudo foi realizado na Universidade Federal de Campina Grande, campus I localizado no 

município de Campina Grande – PB. De acordo com informações da UFCG foram contabilizados 13.249 

alunos, dos quais 6,8 mil são graduandos no campus I. 

 

3.2 Período e agentes da coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de junho à outubro de 2016 referente ao período 

2016.1 do calendário acadêmico da UFCG. Um grupo de três alunos matriculados na disciplina 

Metodologia de Pesquisa e Comunicação Científica, onde os mesmos são autores deste trabalho, 

realizaram a coleta de dados. 

 

3.2.1 Procedimentos metodológicos 

 

O diagnóstico foi feito mediante questionários aplicados a uma amostra de 364 alunos graduandos 

na UFCG, campus I. De forma abreviada, as perguntas abordaram temas relacionados aos hábitos diários 
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referentes ao uso da água. Os dados foram organizados e analisados quantitativamente em gráficos, sendo 

eles feitos usando a planilha Excel. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Sendo o objeto de estudo os alunos da UFCG, campus I Campina Grande, segundo informações 

da Pró-Reitoria de Ensino da universidade existem cerca de 6,8 mil alunos vinculados á instituição  em 

seus 22 cursos de graduação disponíveis. Para a realização do estudo com um nível de confiança de 95% 

e um erro amostral de 5%, se faz necessário a participação de 364 alunos para uma amostra 

representativa. 

Com a aplicação de questionários foi possível obter a resposta de 371 alunos, tornando a amostra 

representativa para a pesquisa. Onde foi possível traçar um perfil dos alunos pesquisados, conforme 

exposto na Figura 1 e na Tabela 1, é possível notar que a maior parte dos alunos entrevistados (aprox. 

50%) cursam engenharia e estão na faixa etária de 20 à 24 anos (que representa 49,9% do total). 

 

Figura 3 - Gráfico “Média das idades dos alunos” 

 

 
 

Fonte: Elaboração dos autores. 
 

 

 

 

Tabela 1 - Percentagem de alunos de acordo com o curso de graduação. 
 

Curso Quantidade de Alunos Percentagem 

Administração 15 4% 

Arquitetura e Urbanismo 18 4,8% 

0

18,9

49,9

29,1

0,3

Idade Média dos alunos da UFCG

Menos de 16 16 a 20 20 a 24 24 a 28 Mais de 32
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Arte e Mídia 10 2,7% 

Ciências da Computação 20 5,4% 

Ciências Econômicas 16 4,3%  

Ciências Sociais 8 2,2% 

Comunicação Social 11 3% 

Design 23 6,2% 

Enfermagem 8 2,2% 

Engenharia 177 47,6% 

Estatística 17 4,6% 

Licenciatura 17 4,6% 

Meteorologia 7 1,9% 

Medicina 5 1,3% 

Música 3 0,8% 

Psicologia 9 2,4% 

Outros 8 2,2% 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Ainda segundo a pesquisa, foi encontrado que 71% dos alunos não residiam em Campina Grande 

antes do início do curso, sendo assim notável que para alguns casos a situação de crise hídrica já fazia 

parte de sua rotina, enquanto para outros não. Onde 78,5% dos alunos afirmam haver mudanças em sua 

rotina após a instalação do racionamento. 

Com a instalação do racionamento 83,9% dos alunos desenvolveram hábitos para a economia de 

água. De acordo com as respostas dadas no questionário foi possível destacar hábitos como: Diminuição 

de tempo de banho, adesão de baldes para a lavagem de carros, garagens, áreas externas, etc., reutilização 

de água de banho e de máquinas de lavar roupa para usos externos, mais atenção para vazamentos, 

diminuir a quantidade de água da descarga com a colocação de garrafas PET, entre outras ideias. 

De acordo com a influência da UFCG, apenas 61,8% dos alunos afirmam ser orientados em seus 

respectivos cursos a respeito da economia de água e 96,8% concordam ser importante o desenvolvimento 

de programas pela UFCG que incluem alunos e estimulem a economia de água. No entanto 82,5% dos 

alunos não conhecem projetos de economia/reutilização de água desenvolvidos pela UFCG. 

Demonstrando que ainda há falta de investimento e divulgação destes programas para o incentivo a 

economia. 

De acordo com o Gráfico 2 84,7% dos alunos acreditam que o racionamento de água é solução 

para a crise hídrica, ou discordam mas não conhecem outros métodos de maior eficiência. Onde pode-se 

concluir que a disponibilidade de informações à respeito da crise hídrica ainda é escassa para grande 

parte dos alunos. 
[...]O abastecimento de Campina Grande é emergencial. Não sabemos se há condições de esperar 

a transposição do Rio São Francisco. Ela será possivelmente uma das primeiras regiões a serem 

beneficiadas por essa transposiçãoo (LIRA, 2016). 
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Figura 4 - Gráfico “Racionamento de água como melhor solução para crise hídrica.” 

  

Fonte: Elaboração dos próprios autores. 

Ao fim 50,8% dos pesquisados afirmam que não houve adaptações, como construção de novos 

reservatórios, inclusão de sistema de reuso de água, compra de carros pipa, etc, em suas residências após 

o início do racionamento, logo, apesar da mínima diferença e fazendo comparação aos resultados obtidos 

sobre a mudança de rotina com a adesão ao racionamento, é possível a percepção de que os alunos 

conseguiram adequar a economia de água ao atual cenário de crise hídrica, sem que seja necessário se 

realizar novos gastos para a obtenção de água. 
[...]Desde a última semana, uma loja da cidade vendeu uma média de 2800 caixas d’água somando 

as de pequeno e grande porte. Em três horas da abertura da mesma loja, foram registradas mais 130 

caixas vendidas, apenas na manhã deste sábado, 16 (Paraíba Online, Jul. 2016) 

Tomando o levantamento realizado pela TV Paraíba sobre o aumento da venda de caixas d’água 

torna-se possível a comparação a respeito da falta de informação do resto da população de Campina 

Grande, frente aos alunos da UFCG, pois esse aumento de vendas demonstra carência de técnicas de 

economia de água nas residências e que a população está preocupada inicialmente com o aumento na 

reservação de água em suas residências, e dependendo do poder aquisitivo e da consciência de cada 

usuário não refletir em mudança de hábitos a fim de racionalizar o uso da água, sendo os mais 

prejudicados a população de baixo poder econômico, tendo em vista o custo da aquisição de caixas 

d’água além das mudanças no sistema hidrossanitário de suas residências para aqueles mais econômicos 

entre outras possibilidades de mudança frente ao racionamento fazendo com que essa população tenha 

hábitos menos saudáveis, consequentemente impactando na saúde da população.  

Figura 5 - Gráfico “Modificações nas residências após o início do racionamento” 

 

Fonte: Elaboração dos próprios autores. 
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Figura 6 - Gráfico “Mudança na rotina diária após a adesão do racionamento.” 

 

  
Fonte: Elaboração dos autores. 

 
 

5. CONCLUSÕES  

 

Em resumo, o presente estudo evidenciou que a disseminação de informação à respeito da 

necessidade de poupar água melhora a consciência sustentável da população e em especial dos alunos da 

UFCG. Além disso, quando comparados os dados é possível perceber que a mudança na rotina diária 

para a economia de água deve tornar-se hábito comum aos estudantes mesmo após o encerramento do 

racionamento. 

Apesar do estudo demonstrar que os estudantes de graduação da Universidade Federal de 

Campina Grande estão imersos a informações a respeito do andar do racionamento e da possível exaustão 

do açude Epitácio Pessoa, ainda se faz necessário disseminação dos programas de economia e reuso de 

água desenvolvidos para a UFCG e o estímulo para a participação dos alunos nesses projetos. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa foi possível notar que os estudantes da UFCG mostraram 

estar conscientes da necessidade de adotar uma cultura de sustentabilidade, já que foi possível se observar 

o grande número de desenvolvimento de técnicas para a economia de água. Entretanto, levando em 

consideração que a maioria dos alunos atingidos pela pesquisa cursam engenharia foi possível perceber 

que é o curso que mais dissemina essas informações e a deficiência nesse âmbito a respeito dos outros 

cursos.  
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OS DEVERES DOS CIDADÃOS RESIDENTES EM CAMPINA GRANDE - PB 

FRENTE À ESCASSEZ HÍDRICA DA CIDADE 

Jader Sales de Brito Junior1; Milena Daleth do Amaral Vieira2; Samah de Paula Araújo Mano3; 
Datia Paula Marques Maia Lucena4

 

RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta discussões primeiramente sobre paradeiro do reservatório Epitácio Pessoa, 

responsável pelo abastecimento hídrico da cidade de Campina Grande e região, e também reflexões 

sobre os deveres dos cidadãos residentes na cidade com relação ao uso deste recurso, para que se 

estabeleça um debate quanto à responsabilidade da população. Com o auxílio de artigos, notícias e 

análises críticas redigidas sobre a situação, busca-se tanto aprofundar o conhecimento a respeito das 

causas pelas quais o açude está em tal situação, como criar um senso de necessidade à tomada de atitudes 

nos moradores da região, e apresentar medidas cabíveis tanto aos cidadãos comuns, como aos políticos 

e gestores do recurso em questão, para que se prolongue o período de disponibilidade das águas do 

reservatório, até que seja constatada a situação de impropriedade para o consumo humano, também 

conhecido como volume morto. A discussão é estabelecida através de um questionário que é proposto 

aos cidadãos, em que se busca obter informações tanto de opinião quanto de experiência pessoal. Espera-

se que esta pesquisa conscientize os leitores, a partir da abordagem da importância e da urgência das 

atitudes a serem tomadas, após a demonstração do projeto, e apresentação das soluções. 

Palavras-chave: Açude Epitácio Pessoa; Crise Hídrica; Gestão; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A situação em que se encontra o açude de Boqueirão, responsável pelo abastecimento de Campina 

Grande e mais 18 municípios da Paraíba, é preocupante, e as consequências da escassez de água  são  

vivenciadas  por  toda  a  população  há  mais  de  um  ano,  quando  teve  início  o racionamento  de  

suas  águas,  em  6  de  dezembro  de  2014.  Notícias em  jornais  televisivos  e impressos e rádios são 

vistas sistematicamente, desde o período em que se iniciou o racionamento, e as previsões são sempre 

de maiores crises e maior período semanal de racionamento de água, de modo que no mês de julho de 

2016 se iniciou a quarta etapa do racionamento. Jornais de nível nacional, estadual e municipal, como 

o G1 e o Paraíba Agora, alertam sobre a diminuição no nível de água do açude, que conforme o passar 

do tempo, vem diminuindo, e não possui previsões para reabastecimento, o  que  reforça  a preocupação  

dos  cidadãos  dependentes  deste  recurso  natural oferecido pelo reservatório em questão. 

Através de um estudo sobre as condições em que o açude Epitácio Pessoa se encontra, bem como 

a forma como ele está sendo gerenciado, o projeto tratará a respeito da importância das atitudes 

individuais e coletivas, domésticas e industriais, assim como sobre possíveis medidas que cabem aos 

gestores do recurso hídrico do açude visando melhorias para a população abastecida por este 

reservatório que, segundo jornal local, chega a ser de mais de 1 milhão de cidadãos. 

 

 

 

1.1 Objetivos 
 

 

1.1.1    Objetivo geral 

 

O presente trabalho pretende analisar e estabelecer os deveres dos cidadãos (comuns ou 

governantes), propondo minimizar as causas relacionadas à crise no reservatório Epitácio Pessoa, sejam 

elas ligadas à má gestão ou ao uso inadequado de seu recurso hídrico. 

 

1.1.2    Objetivos Específicos 

    Analisar as propostas já adotadas pelo governo; 

    Sintetizar as estratégias com caráter de urgência a serem implementadas pelo poder público; 

    Elaborar alternativas que minimizem os efeitos do uso inadequado do recurso em questão; 

 

 

 

1.2   Justificativa 
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Diminuição do uso irresponsável dos recursos hídricos do reservatório Epitácio Pessoa; incentivo 

à tomada de atitude por parte dos gestores quanto à preservação do reservatório e à otimização do uso 

de seus recursos; proporcionar economia no volume de água gasto, a partir das soluções apresentadas. 

 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

De acordo com gráfico da variação do volume de água armazenado no Açude Epitácio 

Pessoa nos últimos 10 anos, publicado pelo site da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado 

da Paraíba (AESA), temos vivenciado desde 2013 os menores índices, com perspectivas de que a 

situação se torne cada vez mais crítica. De uma capacidade de 400 milhões de metros cúbicos de água, 

desde o começo do ano de 2016 o volume observado tem sido abaixo de 50 milhões de metros cúbicos, 

estando no mês de setembro com aproximados 30 milhões de metros cúbicos. 

 

Em resolução conjunta entre a Agência Nacional das Águas (ANA) e a Agência Executiva de 

Gestão das Águas (AESA) em 17 de agosto de 2015, a vazão média mensal do reservatório Epitácio 

Pessoa foi limitada à 650 1/s a partir de primeiro de novembro de 2015, sendo permitida anteriormente 

uma vazão de 881 1/s, a fim de que o uso de seu recurso hídrico fosse garantido até o final do ano de 

2016. 

 

Em texto histórico publicado pelo site Retalhos Históricos, por Josemir Camilo, a água que os 

tropeiros acharam na grande campina e que se tornou um ponto de cruzamento de várias tropas de 

várias regiões, fez Campina Grande passar de povoado à vila. “No entanto, seria a água o problema 

fundamental da expansão local. A partir de 1820, foi mandado construir o Açude Velho. Na seca de 

1877, abriram-se cacimbas, porque o Açude Novo, de água potável, havia secado. Em 

1888, foi a vez de o Açude Velho secar. A cidade era mal provida de água portável, dizia já Irineu 

Jóffily, possuindo apenas duas fontes de domínio particular, que não abasteciam nos anos mais 

secos. "Grande parte do povo bebia a água salobra de cacimbas do riacho Piabas". Em 1927, João 

Suassuna inaugurou o abastecimento de água a partir de Puxinanã, com água não tratada e pouca. Na 

interventoria de Argemiro começaram-se as obras de abastecimento d'água da barragem de Vaca Brava, 

em Areia, entrando em funcionamento, em 1939, com 7 chafarizes. Planejado para abastecer a sede 

municipal, com cerca de 22.000 habitantes, a adutora previa um abastecimento de apenas 35 mil 

habitantes, o que, em uma década, continuaria a crise. Boqueirão passou a ser o sonho que se arrastaria 

de 1951 a 1957, e até um órgão, a Sanesa, foi criada, em 1955. A população campinense passava 

bastante dificuldades, pois a cidade, em 57, não viu água durante cinco dias, devido a rompimento  da  

adutora  de  Vaca  Brava.  Mesmo  assim,  depois  de  inaugurado,  o  sistema  de Boqueirão entraria em 

colapso. Só depois normalizado. No entanto, até hoje a água potável tem sido um grande problema para 

Campina Grande: a água salobra de Boqueirão apresenta um índice de cerca de 0,5 gr de sal por litro, o 

máximo tolerado pelo organismo humano, segundo a ONU, agravando-se no verão.” (CAMILO, 

Josimir) 
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Um relatório divulgado no dia 18 de novembro de 2015 pelo Centro Nacional de Monitoramento 

e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI),  aponta para um cenário de poucas chuvas na região Nordeste entre fevereiro e maio de 2016, 

o que agrava ainda mais os impactos da seca que atinge a região, e, consequentemente, a cidade de 

boqueirão, onde está localizado o reservatório Epitácio Pessoa, demonstrando a urgência das medidas 

à serem tomadas. 

De acordo com o mapa do ano de 2009 fornecido pela CAGEPA a cidade de Campina Grande 

possui 48 bairros e todos são ligados a rede de abastecimento de água, mas apesar de todos os bairros 

serem abastecidos existe a possibilidade do surgimento de novos bairros que não foram citados  no  

mapa  certamente  por  conta  da  ausência  do  serviço  de  abastecimento.  Portanto  é necessário um 

estudo mais detalhado e aprofundado acerca da rede de abastecimento de água nos bairros de Campina 

Grande para se ter uma visão mais ampla da atual realidade da rede de água no município. 

De acordo com o 11º boletim de Monitoramento dos Reservatórios da Região Semiárida, 

publicado pelo Instituto Nacional do Semiárido (Insa/MCTI), o volume hídrico armazenado nos 

reservatórios da região nordeste é de apenas 24% da capacidade total de acumulação. Em todo o 

Semiárido 54% dos reservatórios estão em colapso ou em estado crítico. 

O INSA (Instituto Nacional do semiárido) alerta que no Brasil, cerca de 40% do desperdício de 

água é devido ao uso irresponsável dentro das residências, tornando notório o estudo específico destas 

formas de desperdício, e como evitá-las. 

Segundo redação do Jornal da Paraíba, a população de Campina Grande e das outras 18 cidades 

abastecidas pelo açude Epitácio Pessoa vivencia hoje uma das maiores crises hídricas da história, e 

caminha para uma situação ainda mais crítica, por estar na iminência de um colapso de água, contando 

com apenas 8,3% de sua capacidade de armazenamento. O prefeito de Campina Grande, Romero 

Rodrigues, ainda segundo a redação, informou que vem sendo elaborado um “plano B” no tocante 

ao abastecimento de água nessa cidade, que consiste na montagem de um equipamento denominado 

perfuratriz, que permitirá a perfuração de poços em áreas públicas como hospitais e escolas. 

 

3. METODOLOGIA 
 

3.1 Técnica de Coleta de Dados 

Para  obtenção  dos  dados  da  pesquisa,  foi  aplicado  aos  cidadãos  campinenses  um 

questionário online (visando maior espaço amostral), formulado pelos autores do presente artigo. 

Através de questões abertas, e objetivas de múltipla escolha, acerca das opiniões e sugestões do publico 

estudado, tendo em vista melhorias na atual situação do Açude Epitácio Pessoa. 

 

3.2 Amostragem 

 

Com a aplicação do questionário, foram consultados um total de 52 pessoas. Não houve 

preferência por nenhum grupo ou característica específica, como idade, sexo ou nível de escolaridade, 

sendo requerido apenas residência na cidade de Campina Grande, estado da Paraíba 
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3.3 Redação das Questões 

Segue abaixo as perguntas presentes no questionário aplicado:  

I. Qual a sua faixa etária? 

II.      Há quanto tempo reside na cidade de Campina Grande? 

III.      Você já vivenciou algum período de racionamento semelhante ao da cidade em 

questão? 

IV.      Em sua opinião, quem exerce maior influência à crise hídrica: o cidadão comum ou o 

poder público? 

 V. Em sua opinião, que porcentagem de responsabilidade tem o cidadão 

campinense na crise hídrica desta cidade? 

VI.      Que medidas você tem adotado para diminuir o gasto de água no dia a dia? 

VII.      Em sua opinião, as medidas tomadas pelo governo têm sido: 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

Figura 1 – Gráfico  “Qual a sua faixa etária?” 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 
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Figura 2 – Gráfico “Há quanto tempo reside na cidade de Campina Grande?” 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Figura 3 - Gráfico “Você já vinvenciou algum period de racionamento semelhado ao da  cidade em 

questão?” 

 

 

Fonte: Elaboração dos autores.
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Figura 4 – Gráfico “Em sua opinião, quem exerce maior influência à crise hídrica: o cidadão 

comum ou o poder público?” 

 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

 

Figura 5 – Gráfico “Em sua opinião, que porcentagem de responsabilidade tem o cidadão 

campinense na crise hídrica desta cidade?” 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autores. 
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Figura 6 – Gráfico “E sua opinião, as medidas tomadas pelo o governo têm sido:” 

 

 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

 

Em virtude dos fatos mencionados, conclui-se que a maioria dos entrevistados (92,3%) 

nunca  passou  por  um  racionamento  semelhante  ao  atual  da  cidade  anteriormente,  e  61,5% 

concordam que o maior influenciador à crise é o poder público e suas decisões com relação a gestão 

do recurso hídrico do reservatório em questão. Muitas foram as medidas tomadas pelos cidadãos 

que responderam o questionário para colaborar na diminuição do gasto de água, entre elas estão: 

 

- Diminuído o tempo nos banhos; 
 

- Utilizar água de máquina de lavar, para lavar a calçada; 
 

- Utilização da sobra da água da maquina de lavar roupas para dar descargas; 
 

- Tomado banhos mais rápidos; 
 

- Reutilizar água do banho para descargas entre outras coisas; 
 

- Uso racional da água e conscientização das pessoas que residem comigo para a economia 

da água; 
 

- Reduzindo a lavagem de roupas; 
 

- Lavando carro a seco, racionando água no condomínio; 
  

- Utilização de caixa d'água para armazená-la; 
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- Eliminando gastos com coisas desnecessárias e policiando o tanto de gasto; 
 

- Coleta da água do banho; 
 

- Banhos rápidos, descarga com baldes, uso de apenas um banheiro; 
 

- Evitando dar descarga frequentemente; 
 

- Lavar pratos apenas uma vez no dia; 
 

- Uso do menor volume possível de água, captação da água da chuva (quando possível), e 

reuso da água para outros fins, como a descarga. 
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