
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS ( PÔSTER )

NOME: FABRICIA RAMOS PEREIRA

TÍTULO: JARDINS DA VILA: CONSTRUINDO MEMÓRIAS VERDES PARA A MELHOR IDADE 

AUTORES: GRAZIELA FLEURY COELHO DE ARAÚJO, FABRICIA RAMOS PEREIRA, FABRÍCIA RAMOS PEREIRA, GRAZIELA FLEURY COELHO DE ARAÚJO, ALEX MACIEL LOBATO

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAEx

PALAVRA CHAVE: JARDINS TEMÁTICOS; TERCEIRA IDADE; QUALIDADE DE VIDA; EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

RESUMO

O avanço do envelhecimento da população brasileira aponta para a necessidade de ações que contribuam para a qualidade de vida da terceira idade. O intuito deste projeto é

promover educação ambiental e aumentar a qualidade de vida dos idosos do asilo da Vila Vicentina através da revitalização dos jardins e promoção do uso da área externa. O

projeto foi dividido em etapas com a revitalização geral das áreas verdes e a construção de jardins ao redor do quiosque erguido em parceria com a sociedade civil. Para a

escolha das espécies ornamentais plantadas nesta área e reconhecimento das demandas dos moradores para o paisagismo, foi aplicado um questionário com questões fechadas

e abertas que abrangeram desde dados gerais sobre o gosto e uso dos jardins à informações dos vegetais que que faziam parte da vivência e memória afetiva dos residentes e

funcionários do asilo. A maioria dos entrevistados concordou com a importância das áreas verdes no local apontando para a necessidade da manutenção dos jardins e da

construção de hortas de plantas medicinais e hortaliças. Apesar de expressarem o gosto geral por plantas ornamentais e citarem muitas espécies comuns no paisagismo, as mais

populares foram as rosas, margaridas e lírios, sendo a primeira eleita como a de maior significado afetivo. Os idosos demonstraram interesse por oficinas de jardinagem,

registrando que gostariam de aprender e ter uma maior ocupação ao longo do dia na Vila. A aplicação do questionário permitiu o desenvolvimento das ações do projeto com

maior alinhamento e parceria com a comunidade do asilo que adquiriu uma sensação de pertencimento e gosto pelas áreas novas ajardinadas. A construção do jardim do

quiosque foi realizada com grande expectativa dos moradores que demonstraram entusiasmo e interesse pelo projeto. As ações realizadas até o momento tem promovido uma

dinâmica diferente no local com interação dos idosos nas áreas ajardinadas e aumento do interesse em manter os jardins bem cuidados.
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