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516 - PRODUÇÃO DE BONSAIS COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DA 
VIDA E DA NATUREZA - Edson Luís Piroli (Curso de Geografia, UNESP, Ourinhos), José 
Felipe Godoy Mello de Lima (Curso de Turismo, UNESP, Rosana) - elp@ourinhos.unesp.br

Introdução: A arte do bonsai aproxima as pessoas da natureza, colocando as em contato com 
a terra, com as plantas, com suas necessidades e com sua beleza. Além disso, favorece a 
aproximação com outros praticantes da arte, melhorando os círculos sociais e estabelecendo 
vínculos entre diferentes pessoas.  Objetivos: Em função disto, foi proposto o projeto 
“Produção de bonsais para a terceira idade” que foi desenvolvido ao longo do ano de 2008 no 
município de Rosana, SP, com o objetivo de levar ao público alvo informações sobre a arte e 
técnicas de produção de bonsais.  Métodos: O projeto atendeu prioritariamente pessoas da 
terceira idade, mas membros mais jovens da comunidade que tiveram interesse também foram 
atendidos. As oficinas foram ministradas no campus da Unesp, em escolas do município e no 
assentamento rural Bonanza. Os materiais utilizados nas aulas foram adquiridos com recursos 
da PROEX, não sendo cobrado nenhuma taxa dos alunos.  Resultados: Foram atendidas mais 
de cinquenta pessoas durante a realização do projeto. O mesmo foi divulgado em eventos 
realizados na Unesp, como na semana cultural, com exposição de bonsais, e na feirinha 
realizada semanalmente em Primavera, distrito de Rosana, onde está localizado o campus da 
Unesp. Observou-se ao longo das atividades que o projeto gerou impacto positivo, integrando 
pessoas da terceira idade e seus familiares com acadêmicos da Unesp e com a própria 
instituição, colaborando para sua inserção na comunidade. Verificou-se ainda a integração do 
ensino e pesquisa com a extensão, nas diferentes etapas do projeto, através das aulas, das 
técnicas utilizadas e das orientações dadas aos praticantes. Observou-se também ter havido 
grande valorização da iniciativa por parte das pessoas que realizaram as oficinas e que tiveram 
a oportunidade de conhecer o bonsaismo, de conhecer uma nova opção para dedicar seu 
tempo livre e até de ter uma nova fonte de renda, através da produção e comercialização de 
seus bonsais.


