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Resumo 

De todos os fenômenos contemporâneos, o menos contestável e o mais fácil de prever com muita 

antecedência, e, talvez, o de consequências mais pesadas é o envelhecimento. Na atualidade, o 

envelhecimento está agregado à vulnerabilidade social que, por muitas vezes, está associado à 

perda ou à diminuição de papel na esfera familiar, na esfera social e na esfera profissional. Neste 

contexto, a Universidade da Maturidade - UMA, vinculada a Universidade Federal do Tocantins 

– UFT, possui uma proposta pedagógica com objetivo de conhecer o processo de envelhecimento 

do ser humano e oferecer a promoção do sujeito que envelhece, estabelecendo transformações 

sociais das conquistas de uma velhice ativa e digna embasada no estatuto do idoso. Este trabalho 

SEMEANDO VIDAS: relato de experiência objetiva demonstrar a efetividade da atividade de 

jardinagem e paisagismo no resgate da autoestima dos alunos idosos da UMA, desenvolvendo de 

forma concomitante uma consciência ambiental, de cidadania e de responsabilidade social. O 

projeto contou com pesquisa bibliográfica e a estreita associação da pesquisadora com os 

participantes de modo interativo, cooperativo e participativo. 
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Introdução  

De todos os fenômenos contemporâneos, o menos contestável, o mais certo em sua 

marcha, o mais fácil de prever com muita antecedência, e, talvez, o de consequências mais pesadas 

é o envelhecimento da população, escreveu Beauvoir (1990). E, desde a Antiguidade, a 

expectativa de vida no nascimento não parou mais. Ao se falar em velhice é preciso olhar a 

complexidade desse campo e suas múltiplas determinações nas relações com a demografia, com 

as perdas biológicas, de funcionalidade, e sociais, no processo de trabalho, de trocas em diversos 

âmbitos (família, amigos, gerações, cultura), e de estilos de vida. O envelhecimento implica 

deterioro ou diminuição da capacidade funcional, mas inseridos num contexto de 

trabalho/aposentadoria, político, cultural, social, familiar e de percepção de si e do mundo. 

Neste contexto, a Universidade da Maturidade - UMA, vinculada a Universidade Federal 

do Tocantins – UFT, possui uma proposta pedagógica com objetivo de conhecer o processo de 

envelhecimento do ser humano para oferecer a promoção do sujeito que envelhece, estabelecendo 

transformações sociais das conquistas de uma velhice ativa e digna embasada no estatuto do idoso. 

Com o aumento da expectativa de vida, a população idosa está cada vez mais numerosa e a 

tendência é que nos próximos 20 anos ela ultrapasse a cifra dos 30 milhões de pessoas, o que 

representará aproximadamente 13% da população. O Estado do Tocantins possui o maior índice 

de idosos da região Norte do país com 10,2% de sua população acima de 60 anos. (DATASUS, 

2002). Diante disso, é fundamental elevar os princípios de uma vida com independência, 

participação, assistência, auto realização e dignidade, conforme os princípios das Nações Unidas 

para o idoso (Resolução 46/91 Aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas 16/12/1991). 
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A UMA se diferencia pelo sistema curricular dinâmico, buscando respeitar a cultura local, 

proporcionando ao acadêmico a possibilidade de conhecer a interdisciplinaridade da 

Gerontologia. Entre as várias disciplinas e atividades ministradas ao longo dos 18 meses estão: 

Fundamentos de Gerontologia, Direito do Idoso, Políticas Sociais do Envelhecimento, Estágio 

Supervisionado, Sexualidade na Maturidade, Informática, Dança, Yoga e Cuidadores de Idosos. 

A Universidade se propõe a integração dos universitários com os alunos de graduação, 

identificando o papel e a responsabilidade da instituição em relação as pessoas da Terceira Idade. 

O trabalho realizado com este projeto configura-se como uma alternativa para as pessoas idosas 

que, em geral, a sociedade exclui. Trata-se de um espaço de convivência social, de aquisição de 

novos conhecimentos voltados para o envelhecer sadio e digno, sobretudo na tomada de 

consciência da importância de participação do idoso na sociedade enquanto sujeito histórico. 

Neste contexto, a acadêmica da UMA, Maria Tenise, em seu processo de conhecimento e de 

interação com os demais acadêmicos da Maturidade, constatou que vários encontravam-se 

desmotivados, apresentando quadro de depressão (alguns em acompanhamento psicológico) em 

decorrência dos problemas de saúde, problemas financeiros e problemas familiares. Mediante a 

possibilidade de desenvolver atividades com este público, a acadêmica propôs realizar o “Projeto 

Semeando Vidas” que tinha como objetivo garantir qualidade de vida resgatando a autoestima 

dos idosos por meio das ações de revitalização da área externa e entorno do prédio ocupado pela 

UMA, por meio da jardinagem e do paisagismo. Os idosos que aderiram ao Projeto acolheram 

integralmente a proposta e os resultados foram além dos esperados inicialmente pela acadêmica. 

Dentre as ações desenvolvidas os idosos doaram mudas de plantas ornamentais, medicinais e 

frutíferas, realizaram a limpeza do terreno, adubação, plantio e manutenção da área cultivada. 

Além das ações práticas, também foram realizadas rodas de conversa com o objetivo de valorizar 

a cultura popular acerca da utilização das plantas medicinais e despertar para preservação 

ambiental, a cidadania e o compromisso social. Foi possível averiguar, dentre os idosos que 

participaram das atividades a mudança de comportamento, resgate da autoestima, motivação, 

empoderamento, autonomia e altivez frente aos desafios da vida cotidiana e melhoria na qualidade 

de vida. A jardinagem é uma boa terapia ocupacional para idosos, podendo ajudar na prevenção 

de algumas doenças como a depressão e na recuperação da autoestima.  

 

Objetivos 

 

      Garantir qualidade de vida, resgatando a autoestima dos idosos por meio das ações de 

revitalização da área externa e entorno do prédio ocupado pela UMA, no âmbito da Universidade 

Federal do Tocantins, utilizando a prática da jardinagem e do paisagismo, desenvolvendo uma 

consciência ambiental, de cidadania e de responsabilidade social. 

 

Metodologia  

Num primeiro momento, a acadêmica vislumbrou a possibilidade de desenvolver alguma 

atividade com os demais acadêmicos idosos nos horários vagos ou ao término das aulas. Em 

contato com alguns idosos, consultando-os sobre a possibilidade de participarem das atividades 

de limpeza da área e o plantio de algumas mudas, um pequeno grupo teve interesse e a partir 

disso, surgiu o “Projeto Semeando Vidas”. 

O Projeto foi apresentado para os acadêmicos idosos, tendo como proposta de trabalho o 

plantio de mudas de flores, frutíferas e medicinais na área externa e do entorno do prédio da UMA 

no âmbito da Universidade Federal. O projeto também previu, concomitante ao trabalho de 

jardinagem, desenvolver ações de consciência e participação ambiental por meio de palestras e 

rodas de conversa. 

A acadêmica realizou pesquisa acerca das técnicas de jardinagem, buscou parcerias para 

a aquisição de material, ferramentas, mudas, dentre outros. Os idosos, além do plantio, doaram 

mudas para o projeto e relataram e compartilharam seus conhecimentos prévios e vivências com 

o cultivo de plantas. Em sua maioria tiveram contato com o plantio ainda na infância e utilizam 

com certa regularidade as plantas medicinais para resolverem doenças simples e sintomas de 

doenças um pouco mais complexas, como: gripes, resfriados, bronquites, tosses, febres, náuseas, 
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mal-estar de estômago e fígado, tonturas, diabetes, pressão arterial alterada, insônia, cólicas 

intestinais, infecções de pele, infecções de urina, dentre outras. O projeto contou com a 

participação de acadêmicos dos cursos de Engenharia Ambiental (orientações acerca dos métodos 

de plantio) e de Medicina (utilização correta das plantas medicinais). 

O projeto acontece há um ano e três meses e conta com a participação de oito acadêmicos. 

Foi elaborado cronograma/escala de trabalho dos idosos para a manutenção da área com o 

controle de pragas, regação e limpeza contínua do terreno. 

Em seguida, foi adotada a metodologia da pesquisa-ação por meio de “Questionário”, com 6 (seis) 

perguntas abertas acerca do conhecimento, vivência e interesse no cultivo e utilização de algumas 

das plantas selecionadas para o projeto. O objetivo da aplicação deste instrumento de pesquisa foi 

verificar o conhecimento prévio (familiar, cultural) acerca da utilização destas plantas, com ênfase 

nas de uso medicinal, visto que alguns dos idosos já as cultivavam em suas residências ou, fazem 

uso regular das mesmas. 

Segundo Thiollen (2008), a pesquisa social tem base empírica; é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação ou problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo. O projeto caracteriza-se, fundamentalmente, pelo trabalho 

coletivo e interativo onde a acadêmica realiza as ações juntamente com os demais acadêmicos 

idosos, havendo troca de experiências, relatos de vida, conhecimento acerca da utilização das 

plantas medicinais e disponibilização de novos conhecimentos. O Projeto contou com pesquisa 

bibliográfica acerca dos temas tratados, registros fotográficos e avaliação escrita. 

As palestras estão previstas para o 2º semestre/2019 e serão ministradas por parceiros, 

ofertadas aos os acadêmicos idosos que tratarão de temáticas relacionadas ao desenvolvimento de 

consciência ambiental, responsabilidade social, cidadania e à utilização correta das plantas para 

uso medicinal. 

As rodas de conversa acontecem regularmente e concomitante ás atividades de plantio. 

I. CRONOGRAMA 

PERÍODO AÇÃO 

MARÇO 2018  Apresentação do Projeto: por meio de conversas 

informais com os demais acadêmicos; 

 Definição e limpeza da área a ser cultivada; 

ABRIL 2018  Estabelecimento das parcerias para a aquisição do 

material; 

 Limpeza da área, cultivo das plantas; 

MAIO 2018  Aquisição das mudas: por meio da Prefeitura de 

Palmas (Estufa) e doação dos demais acadêmicos 

(Maria Tenise e Sr. Rosalvo); 

 Início das atividades de plantio: mudas de flores; 

 Roda de Conversa; 

 Limpeza e manutenção do jardim; 

JUNHO 2018  Orientações para o Projeto: acadêmicos do Curso de 

Medicina (Realização de Palestra), Curso de 

Engenharia Ambiental (Orientações acerca da 

melhor utilização do espaço físico para o plantio das 

mudas); 

 Manutenção do jardim; 

AGOSTO 2018  Ampliação do plantio: mudas de plantas frutíferas; 

 Roda de Conversa; 

 Manutenção do jardim; 

OUTUBRO 2018  Aquisição e plantio das mudas das plantas 

medicinais; 

 Roda de Conversa; 
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 Manutenção do jardim; 

FEVEREIRO 2019  Atividade de revitalização das plantas com uso de 

esterco e veneno para o combate às pragas 

(Formicida); 

MARÇO 2019  Ampliação da área plantada: 2ª parte do jardim; 

 Aquisição de mudas de plantas frutíferas e plantas 

do cerrado, por meio de doações da Prefeitura de 

Palmas (Estufa); 

 Limpeza e manutenção; 

ABRIL 2019  Limpeza e manutenção; 

MAIO 2019  Limpeza e manutenção; 

JUNHO 2019  1ª Palestra: Meio Ambiente; 

SETEMBRO 2019  2ª Palestra: Plantas Medicinais; 

OUTUBRO 2019  Exposição de Painel; 

NOVEMBRO 2019  Avaliação Final do Projeto. 

 

Resultados 

Foi possível evidenciar que os idosos que participaram do PROJETO ficaram motivados 

em poder contribuir com o plantio das mudas, com a possibilidade de trocar experiências e poder 

auxiliar os demais colegas que necessitavam de orientações acerca da utilização correta das 

plantas medicinais. 

Em tratamento de determinadas doenças e enfermidades complexas, faz-se necessário o 

cuidado e a cautela no uso de algumas plantas. Determinadas plantas ao serem consumidas em 

seu estado natural terão certo efeito. Enquanto que, a mesma planta, ao ser consumida na forma 

“seca” ou “desidratada” terá outra aplicação/efeito no organismo. E, faz-se necessário verificar se 

a pessoa que irá consumir a planta não possui algum processo alérgico. 

A maioria dos idosos envolvidos no Projeto utilizam plantas medicinais e, apesar de não 

haver conhecimento científico sobre as plantas, os casos relatados indicam poucas reações 

adversas. Entendem que as plantas medicinais possuem importante papel na comunidade devido 

à carência e ao difícil acesso aos medicamentos, assim como os conhecimentos sobre as plantas 

são amplamente difundidos. 

Estas e outras questões foram tratadas durante os encontros e momentos do plantio e nas rodas 

de conversa onde o idoso teve a oportunidade de compartilhar os conhecimentos que possui, 

aprender novas técnicas e sentir-se mais valorizado e produtivo no processo. 

 

Considerações Finais 

O desenvolvimento deste trabalho com um grupo de idosos permitiu constatar a 

necessidade de articular um grupo de acadêmicos interessadas em manter o espaço que envolve 

o prédio da UMA   limpo, arborizado, revitalizado e favorável ao conhecimento e   aprendizado. 

Além de favorecer o processo de socialização, conscientização, auto estima, trabalho coletivo, 

maior conhecimento da utilização e poder das plantas no que se refere ao ambiente saudável e a 

saúde humana, por meio do plantio de mudas ornamentais, frutíferas e medicinais.   
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