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Resumo: O aumento da população idosa reflete numa maior preocupação em relação às perspectivas e 

condições de vida destes sujeitos. A implantação desse projeto objetivou: Construir coletivamente um espaço de 

cultivo de produtos naturais, proporcionar o contato com a terra e a produção de temperos, ervas medicinais e 

hortaliças, que serão utilizadas pelos alunos da Universidade Aberta a Terceira Idade (UATI). Realizou-se a 

implantação de uma horta no campus central da Universidade Estadual de Ponta Grossa e a aplicação de um 

questionário para 22 alunos da UATI – UEPG. Os alunos relataram conhecer as atividades do projeto e o 

consideraram importante para a comunidade universitária. O desenvolvimento de uma horta com o idoso 

contribui com sua interação social, possibilita a diversificação de atividades e a incorporação de novos 

conhecimentos. É necessária a ampliação da divulgação do projeto, de modo que mais alunos da UATI possam 

ser contemplados. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Horta da Universidade Aberta a Terceira Idade (UATI). 

PROJETOS VINCULADOS 

Universidade  Aberta a Terceira Idade. 

PÚBLICO-ALVO  

Alunos idosos vinculados ao Programa da Universidade Aberta a Terceira Idade da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O Projeto Horta da UATI tem suas atividades executadas no campus central da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, no município de Ponta Grossa – Paraná. 

JUSTIFICATIVA 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), a faixa etária composta 

por indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos é a que mais cresce, chegando a 3,26% 

ao ano. De acordo com as projeções, em 2030, a população idosa chegará a 1,4 bilhões de 

pessoas, e em 2050, a 2,1 bilhões (ONU, 2015). Dados relevantes são expostos também pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que aponta crescimento significativo na 

expectativa de vida do brasileiro, passando de 45,5 para 75,5 anos, no período compreendido 

entre os anos de 1940 a 2015.  

Com isso, aumenta-se também a preocupação acerca do envelhecimento, uma vez que 

este é um processo comumente associado a limitações físicas, perdas cognitivas e isolamento 

social. Esses indivíduos passam então, a ter novas demandas relativas à saúde, educação e 

economia, de forma que não se tornem um grupo alienado e marginalizado 

(SCORTEGAGNA, 2016). Nesse sentido, são imprescindíveis políticas e medidas que 

proponham a inclusão e participação ativa do idoso no cotidiano, aliadas a uma melhoria na 

sua qualidade de vida (SENAC/SC, 2013). 
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Quando colocada em ambiente universitário, uma horta traz consigo a utilização de 

espaços ociosos, tornando-os agradáveis e úteis para o cultivo de variadas espécies. Devido à 

proximidade com o local de estudo, o cultivo pode servir como fonte de consumo e como 

tema de atividades didáticas desenvolvidas em sala (ENO; LUNA; LIMA, 2015). Além disso, 

a inserção da agricultura em meio comunitário, permite a interação social do idoso, 

estimulando sua autoestima, criatividade e organização (MORITZ, 2016). 

A Horta da UATI, é um projeto extensionista vinculado ao programa Universidade 

Aberta para a Terceira Idade da UEPG, e, através da proximidade com que o idoso está dessa 

ação, auxilia no seu acesso à informação, ampliando seus conhecimentos relacionados ao 

cultivo, consumo e manejo. Além do mais, promove um incentivo à alimentação balanceada e 

à saúde, oferecendo alimentos, temperos e ervas medicinais de qualidade de forma facilitada 

ao idoso. O projeto possibilita ainda a diversificação de atividades do idoso na universidade, 

contribuindo com sua busca de autonomia e interação social. 

 

OBJETIVOS 

• Construir coletivamente um espaço de cultivo de produtos naturais (temperos, ervas 

medicinais e hortaliças), por meio da horta da UATI/UEPG.  

• Proporcionar o contato com a terra e a produção de temperos, ervas medicinais e 

hortaliças, que serão utilizadas pelos alunos da UATI. 

 

METODOLOGIA 

 Para implantação da horta, utilizaram-se vasos plásticos de tamanhos variados e caixas 

plásticas com capacidade para vinte litros, colocadas sobre estruturas metálicas de carteiras 

escolares reutilizadas. Os recipientes foram preenchidos com solo e, posteriormente, houve o 

plantio de temperos, hortaliças e ervas medicinais. As espécies cultivadas ao longo da 

execução do projeto variaram em decorrência da época do ano e da aceitação dos idosos 

consumidores. 

A partir da execução do projeto, realizou-se uma pesquisa qualitativa por meio da 

aplicação de questionários para vinte e dois alunos idosos na UATI – UEPG, selecionados 

aleatoriamente, sem distinção entre colaboradores ou não do projeto da Horta. Caracterizam-
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se como colaboradores do projeto os alunos participantes das atividades de manejo das plantas 

e manutenção da horta, a partir de sua implantação no ano de 2016. 

Nesse estudo, com o objetivo de reconhecer a amplitude do projeto dentro da 

Universidade Aberta, questionou-se o conhecimento dos entrevistados acerca do projeto, bem 

como sua importância e os benefícios trazidos a partir de sua implantação. 

 

RESULTADOS 

Através da análise do questionário aplicado, observou-se em primeiro momento, que 

quando questionados se tinham conhecimento ou não do projeto Horta da UATI, dezesseis 

idosos alunos da Universidade Aberta a Terceira idade dizem conhecer (Tabela 1). Outros seis 

dos vinte e dois alunos que responderam o questionário, dizem não conhecer o projeto. Nota-

se então a necessidade de uma divulgação mais efetiva do projeto e das atividades 

desenvolvidas, a fim de atingir um maior público. 

Tabela 1 – Conhecimento, importância e benefícios da Horta da UATI ao aluno idoso. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados obtidos a partir da análise dos questionários aplicados. 

Como descrito na Tabela 1, todos os idosos entrevistados consideram o projeto “Horta 

da UATI” importante para o grupo da terceira idade e para a comunidade universitária em 

geral. Além disso, foram questionados em relação aos benefícios que a execução do projeto 

em ambiente universitário traz ao cotidiano da terceira idade. Onze idosos selecionaram a 

alternativa em que se descreve que o projeto disponibiliza vegetais, temperos e ervas frescas 

ao público e oito relatam que a horta é importante na diversificação de atividades na 

universidade. Sete alunos dizem ainda que a presença da horta traz consigo a possibilidade de 

se assimilar conhecimentos acerca do cultivo de plantas, enquanto nove alunos selecionaram 

Tem conhecimento 

do projeto “Horta da  

UATI”? 

Considera importante o 

projeto para a UATI e 

comunidade universitária? 

Quais os benefícios que o cultivo 

de uma horta na UEPG trouxe ao 

seu cotidiano? 

Sim  

(16) 

Não  

(6) 

Sim 

(22) 

Não 

(0) 

Disponibilidade de vegetais, 

temperos e ervas frescas (11) 

Diversificação das atividades 

dentro da universidade (8) 

Conhecimento sobre o cultivo e 

uso de plantas (7) 

Melhoria da paisagem dentro da 

universidade (9) 

Outro (1) 
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também a alternativa que traz a horta como uma melhoria à paisagem e ocupação de locais 

ociosos dentro do campus universitário (ENO; LUNA; LIMA, 2015). 

Um aluno, em alternativa intitulada “outro” traz também o benefício de que o projeto 

possibilita “conversas com pessoas que possuem horta”. Tal afirmação evidencia a 

importância da execução do projeto em ambiente universitário, uma vez que promove a 

interação social do idoso como apresentado em Moritz (2016). 

Quando aliados, todos os benefícios trazem ao processo de envelhecimento do aluno 

uma vida mais saudável. A participação ativa no projeto permite ao idoso a interação entre 

sua saúde mental, ao seu condicionamento físico e estimula sua independência em buscar uma 

alimentação equilibrada, bem como sua integração social com os demais participantes 

(RAMOS, 2002). 

 

FOTO 

Figura 1 – Horta da UATI  

 
 

Legenda: espaço destinado à execução das atividades do projeto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Horta da UATI possibilita a diversificação de atividades no cotidiano do idoso e 

oferece, em seu ambiente de estudo, alternativas saudáveis à sua alimentação. Possibilita 

ainda, a melhoria da paisagem dentro da universidade e contribui com a incorporação dos 

conhecimentos de cunho científico pelo idoso. Tais benefícios proporcionam melhorias à 
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qualidade de vida durante o processo de envelhecimento, uma vez que possibilitam ao idoso a 

busca por uma alimentação saudável aliando atividades que contribuam com seu 

condicionamento físico e permitam a interação social com outros participantes. 

É preciso realizar um trabalho de divulgação e conscientização mais amplo ao grupo 

de idosos, para que mais pessoas possam ser beneficiadas com a execução do projeto. 

 

APOIO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa; Fundação Araucária. 
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