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INTRODUÇÃO 
 
O projeto Transformando Espaços, Transformando Vidas, desenvolve o trabalho de 
paisagismo produtivo e educação ambiental em instituições beneficentes na cidade de 
Passo Fundo/RS, sendo o Lar Emiliano Lopes o local deste estudo. A educação 
ambiental quando trabalhada de forma interdisciplinar no processo educacional, visa 
uma formação socioambiental, estimula a mudança de conduta, hábitos, atitudes e 
valores (PAISAGISMO, 2014). Segundo Kaplan e Kaplan (1995), ambientes verdes em 
escolas propiciam uma melhora na concentração e interesse dos alunos e também 
estimula a saúde mental. Este trabalho tem como objetivo revitalizar os espaços 
externos do local em estudo e fazer uma abordagem das necessidades e desejos dos 
usuários, com o intuito de estimular as relações socioambientais, remodelando as 
áreas existentes por meio do envolvimento direto com o paisagismo, propondo a 
transformação do pátio através de ações sustentáveis, despertando a conscientização 
sobre a educação ambiental. 
 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
De acordo com Cuba (2010) ‘’A escola é um espaço privilegiado para estabelecer 
conexões e informações, como uma das possibilidades para criar condições e 
alternativas que estimulem os alunos a terem concepções e posturas cidadãs, cientes 
de suas responsabilidades e, principalmente, perceberem-se como integrantes do 
meio ambiente’’. 
Na Instituição em estudo, as atividades foram iniciadas a partir de um levantamento da 
área e da topografia, seguida de um contato inicial com os funcionários e moradores 



 

 

através da aplicação de entrevistas a fim de revitalizar o pátio escolar a partir do 
projeto pensado, sem causar impactos ambientais e sociais negativos.  Nas entrevistas 
foram abordadas questões referentes ao reconhecimento das crianças sobre o pátio 
do Lar, a visão delas sobre o mesmo, as atividades que elas gostariam de realizar e se 
estão ou não autorizadas a fazê-las, sobre o interesse em fazer atividades com 
materiais recicláveis e o que elas gostariam que melhorasse no ambiente externo. 
Analisando os resultados constatou-se que todas as crianças reconhecem o pátio e que 
as principais atividades nele são brincadeiras, sendo que 45% das crianças o 
consideram razoável. Conforme se pode observar a (Figura 01) nos anexos, os 
resultados mostraram que a maioria das crianças gostaria de usufruir da quadra de 
vôlei e jogar bola, porém a quadra encontra-se em condições ruins. Também, que as 
crianças desejam mais cor no pátio para torná-lo mais divertido. A reunião e entrevista 
com os funcionários foi semelhante ao das crianças, assim como as respostas, o que 
comprova que as necessidades são as mesmas, como mostra a (Figura 02) apresentada 
nos anexos. 
Com base na avaliação das entrevistas realizadas aos internos e funcionários do Lar 
Emiliano Lopes e também com um estudo do local, foi possível elaborar um programa 
de necessidades buscando atender, na medida do possível, os anseios expostos pelos 
usuários nos levantamentos realizados, sempre pensando na utilização de materiais 
reutilizados e de baixo custo. Como propostas de desenvolvimento da reestruturação 
do pátio do Lar, pensou-se na possibilidade de pintura do atual playground e quiosque 
existente, com remodelação dos brinquedos e criação de bancos com pneus e outros 
materiais. Está sendo proposto a repintura da quadra existente, assim como o 
cercamento e cobertura da mesma. Na área de intervenção possui um banhado o qual 
não pode ser acessado pelos internos do Lar, para que esta APP seja mantida, não 
oferecendo perigo aos usuários do pátio, o projeto propõe a colocação de uma 
barreira física. Nos muros existentes a pintura e aplicação de arte para tornar o 
ambiente mais descontraído e alegre, assim como a colocação de jardim e horta 
vertical incentivando o cultivo de plantas e o cuidado das mesmas. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
 
Projetos que estimulem ações socioambientais aproximando a comunidade acadêmica 
com a sociedade são fundamentais para humanizar a formação universitária, assim 
como incentivar a comunidade a pensar nestas questões e exercer valores 
humanitários que são essenciais na vida em sociedade. Espera-se que o resultado das 
ações desenvolvidas no Lar seja positivo, contribuindo na vida social dos internos. 
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ANEXOS 

 
Figura 01: Análise dos resultados das entrevistas realizadas com as crianças do Lar Emiliano Lopes. 

 
FONTE: Elaborado pelos autores com base nos dados obtidos. 
 

Figura 02: Análise dos resultados das entrevistas realizadas com os funcionários do Lar Emiliano Lopes. 

 
FONTE: Elaborado pelos autores com base nos dados obtidos. 


