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PERCEPÇÃO AMBIENTAL: PRIMEIRO PASSO PARA TRANSFORMAR UMA REALIDADE. 
Lia Weigert Bressan, Patrícia Dias, Lauro André Ribeiro, Liliana Feoli, Luis Felipe Machado do 
Nascimento (orient.) (PUCRS). 

Percepção Ambiental foi definida como sendo "uma tomada de consciência do ambiente pelo homem", ou seja, como 
cada um percebe o ambiente em que vive, aprendendo a protegê-lo e a cuidá-lo da melhor forma. Este projeto de 
pesquisa visa identificar a percepção ambiental dos participantes colocando-os em contato com situações em que irão 
testar os seus cinco sentidos. O método utilizado para tanto foi a realização de Oficinas de Percepção Ambiental. 
Nestas oficinas os participantes testam todos os sentidos, por exemplo, o sentido audição, escutando um som de 
poluição sonora característico das grandes cidades e logo após um som característico da natureza. Utiliza-se a mesma 
sistemática para testar os demais sentidos, mostrando uma realidade que prejudica o meio ambiente em contraste 
com o que o ambiente natural tem para oferecer. Os resultados são obtidos com os depoimentos e expressões dos 
participantes sobre como seria viver num mundo onde a poluição não fizesse parte de suas vidas. Foram realizadas 
oficinas com três públicos bem distintos. A primeira vez foi feita no Fórum Social Mundial (2005), a segunda para 
crianças entre 5 e 14 anos e a terceira para os funcionários, professores e alunos da Escola de Administração da 
UFRGS. Após a realização destas três experiências foi possível identificar diferentes formas de interação do público 
participante com o que lhe foi apresentado na oficina, mas independente da idade, da formação profissional ou da 
atividade que exerce, as respostas foram semelhantes: as condições ambientais a que os participantes estão 
submetidos são prejudiciais a sua saúde e não são as que eles desejariam ter se pudessem escolher. Perceber uma 
realidade e os danos por ela causados, é o primeiro passo para transformá-la. (PIBIC). 
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