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Introdução

O presente trabalho pretende demonstrar o 
desenvolvimento de ações voltadas à construção do 
desenvolvimento local e melhoria na qualidade de vida 
através da implantação do Paisagismo nas Escolas 
Publicas da cidade do Recife e municípios vizinhos.

A extensão rural-urbana contemporânea que se volta 
a gestão dos processos de desenvolvimento local. No 
sentido de construir o desenvolvimento local, sob a 
ótica socioeconômica e política, para as relações de 
troca, a divisão do trabalho, as relações sociais e as 
novas dinâmicas originadas na interface rural-urbano. 
Onde o meio rural pode ofertar características, antes 
próprias do meio urbano, como atrativos de lazer, 
turismo e moradia para uma população 
majoritariamente urbana Graziano da Silva [1]. 
Analisando a evolução dos rendimentos do trabalho 
principal dos empregados rurais com base nos dados 
das Pesquisas Nacionais de Amostras Domiciliares 
(PNADs), mostrou que as rendas das atividades não-
agrícolas tenderam a ser quase 50% maiores que as 
atividades agrícolas, Del Grossi [2]. Na média do pais, 
em 1990, as rendas rurais não-agrícolas superaram em 
quase um terço a renda “per capita” das atividades 
agropecuárias, Graziano da Silva [1].

A partir da década de 90, intensificou-se a percepção 
do impacto ambiental dos padrões de consumo, 
possibilitando a emergência de um novo discurso 
dentro do ambientalismo internacional. A problemática 
ambiental começa a ser definida, passando a ser 
identificadas principalmente com o estilo de vida e os 
padrões de consumo das sociedades afluentes. Este 
tema vem se tornando, desde então, central para as 
políticas ambientais contemporâneas e uma das 
principais vertentes na busca da sustentabilidade 
PORTILHO [3]. Definindo sustentabilidade como o 
“Uso de bens e serviços que atendem as necessidades 
básicas e trazem uma melhor qualidade de vida, 
enquanto minimizam o uso de recursos naturais, 
materiais tóxicos e emissões de poluentes através do 
ciclo de vida, de forma a não por em perigo as 
necessidades das futuras gerações”, PORTILHO [3].

O conceito de Paisagismo não é apenas a criação de 
jardins através do plantio desordenado de algumas 
plantas ornamentais, é uma técnica artesanal aliada à 
sensibilidade, que procura reconstituir a paisagem 

natural dentro do cenário devastado pelas construções. É 
uma atividade que envolve a criação de espaços agradáveis 
utilizando objetos arquitetônicos e principalmente as 
plantas. É uma atividade que está crescendo bastante, pela 
busca constante de uma qualidade de vida. Requer 
conhecimentos de botânica, ecologia, variações climáticas 
regionais e estilos arquitetônicos, sendo também importante 
o conhecimento das compatibilidades plásticas para o 
equilíbrio das formas e cores.

A finalidade do paisagismo é a integração do homem com 
a natureza, facultando-lhe melhores condições de vida pelo 
equilíbrio do meio ambiente, abrangendo todas as áreas 
onde se registra a presença do ser humano. Até mesmo nos 
desertos só é notada a presença dos seres humanos nos 
oásis, onde existe vegetação nativa ligada à água. Desde as 
áreas rurais até as regiões metropolitanas, o paisagismo 
deve atuar como fator de equilíbrio entre o homem e o 
ambiente.

O paisagismo urbano tem por objeto os espaços abertos 
(não construídos) e as áreas livres, com funções de 
recreação, amenização e circulação, entre outras, sendo 
diferenciada entre si pelas dimensões físicas, abrangência 
espacial, funcionalidade, tipologia ou quantidade de 
cobertura vegetal. 

A criação de jardins internos (paisagismo de áreas 
internas), nas residências, escolas ou em áreas comerciais, 
comprova a necessidade do ser humano em manter-se 
ligado à natureza.

 Um dos itens mais importantes a serem trabalhados para 
obtermos um meio ambiente saudável/sustentável é a 
educação ambiental que deve ser realizada e incentivada 
pela educação formal – como tema transversal, nas 
disciplinas curriculares – ou informal BRASIL [4]. Sendo 
uma das maneiras de se trabalhar essa questão é através do 
Paisagismo, que visa à produção educacional de diferentes 
formas de produção de Artesanatos, propagação e meios de 
produção de cultivares, paisagens, buscando a interação 
dos homens, das plantas e o meio ambiente.

A proposta visa associar a prática do paisagismo à 
conservação ambiental. A operacionalização será através 
do planejamento e da implantação do paisagismo na escola 
de forma interdisciplinar. 

Além disso, o projeto propicia a possibilidade dos alunos 
complementarem sua renda familiar, através do serviço de 
apoio em: jardins, floriculturas, hortas e outros ambientes 
de produção vegetal.



Material e métodos

No início planejou-se visitas à escola objetivando 
mapear os possíveis locais para implantação da 
sementeira e para contato inicial com professores (as) e 
alunos (as). No processo serão realizadas oficinas de 
produção de mudas para motivar os alunos a 
confeccionarem seus canteiros e diferenciadas formas 
de produção. Eles trabalharão com os mais variados 
tipos de plantas agrícolas, florestais, agroflorestais e 
específicas para o paisagismo em casa, na comunidade 
e em cooperativas.

Num momento posterior foi feita a apresentação do 
projeto e inscrição dos (as) alunos (as). Após a seleção 
realizou uma reunião com os (as) inscritos (as) para 
discussão do tema, planejamento das ações e horários 
das aulas. 

As aulas foram realizadas na Escola com duração de 
cinco horas/Aula no período de três meses. Os 
conteúdos trabalhados foram desenvolvidos de forma a 
promover uma participação de todos (as) no processo 
de construção da sementeira, aproveitando as 
potencialidades de cada um (a). As aulas foram 
ministradas por um grupo de graduandos da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, 
integrantes do Projeto Paisagismo nas escolas públicas. 
Este projeto foi coordenado por um professor da 
UFRPE.

Para o desenvolvimento das aulas foram utilizados 
materiais de jardinagem, de escritório, de construção, 
garrafas de PET, etc.

Ao término da confecção da sementeira, fizemos 
uma avaliação das aulas com os (as) alunos (as), para 
verificar o nível de absorção dos conteúdos resultante 
do processo de aprendizagem. Como finalizações das 
atividades na Escola, ao fim da produção de algumas 
mudas, pretendem-se expor os produtos na escola ou na 
comunidade próxima.

Resultados e Discussão

A Sementeira implementada, os jardins 
confeccionados passarão por uma avaliação, 
verificando o cumprimento dos objetivos do projeto, de 
forma a ajustar a atuação com os objetivos 
estabelecidos com base em indicadores e instrumentos 
de avaliação previamente definidos.

Toda a comunidade escolar foi envolvida, 
desempenhando um papel importante na motivação de 
familiares a elaborar uma Sementeira Local, Jardins e áreas 
paisagísticas na sua comunidade. A idéia é fazer com que 
esteja presente em todo o cotidiano do cidadão o acesso a 
Educação Ambiental, não somente a algumas faixas etárias 
que freqüentam as escolas públicas. 

As figuras 1 e 2 mostram a Evolução do número de 
matriculas no Ensino Fundamental e nas escolas do Ensino 
Fundamental que oferecem Educação Ambiental no Brasil 
e a Evolução da Cobertura de matrículas das escolas que 
oferecem Educação Ambiental no Brasil e a Tabela 1 
mostra a Evolução da Cobertura de matrículas da Educação 
Ambiental no Brasil e nas Grandes Regiões – Todos 
2001/2004.

As aulas que foram ministradas para os alunos 
mostraram assuntos que tratam da realidade de cada, 
mostrando uma alternativa aos participantes de manter a 
sementeira, os jardins, o paisagismo nas escolas. 

Nos dias atuais a inclusão social está associada à 
inclusão digital e Ambiental. Democratizar os meios para 
uma nova prática pedagógica é uma ação que deve atender 
a todos os indivíduos, possibilitando melhorias na 
qualidade de vida.
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Figura 1. Evolução do número de matriculas no Ensino Fundamental e nas escolas do 
Ensino Fundamental que oferecem Educação Ambiental – Brasil 2001/2004.

Figura 2. Evolução da Cobertura de matrículas das escolas que oferecem 
Educação Ambiental no Brasil, 2001/2004.

Fonte: Censo Escolar MEC/INEP.

Tabela 1: Evolução da Cobertura de matrículas da Educação Ambiental no Brasil 
e nas Grandes Regiões - 2001/2004.

Brasil e Grandes Regiões 2001 2002 2003 2004

Brasil 71.72 81.19 86.33 94.95

Norte 54.84 67.00 76.25 92.94

Nordeste 64.10 74.43 80.35 92.49

Centro-Oeste 71.60 82.16 87.56 95.80

Sudeste 80.17 89.04 92.62 96.93

Sul 81.58 87.88 91.76 96.93

Fonte: Censo Escolar MEC/INEP.


