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Introdução

O mundo está diante de um fenômeno ímpar na 
história. A população esta envelhecendo e vivendo 
mais tempo, desencadeando um processo chamado de 
transição demográfica. Nos países desenvolvidos, esse 
processo acontece de forma lenta e organizada, 
enquanto que nos países em desenvolvimento, a 
exemplo do Brasil, o envelhecimento da população 
ocorre de maneira acelerada e desorganizada [1].

Nos últimos anos, houve acelerado crescimento 
da população idosa no Brasil. Segundo os índices do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o 
número de pessoas, entre 1980 e 1999, com mais de 60 
anos cresceu 70%. 

O que significa um acréscimo de seis milhões de 
pessoas idosas no país, cuja população total é de 165 
milhões de habitantes.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) [2], no ano 2000, o contingente de 
pessoas idosas já correspondia a 14.536.026, estima-se 
hoje que 9.12% da população do pais sejam idosos, em 
2025, este percentual será de 19.5%, índice que 
posicionará o Brasil na 6ª posição no ranking mundial 
em população envelhecida. Atualmente 8.9% da 
população é composta por idosos, Recife, com 
percentual de 9.4% tornou-se a Terceira Capital do país 
em população envelhecida.

No entendimento de Veras [1] o aumento da taxa 
de longevidade e o processo de transição demográfica, 
são grandes conquistas para a humanidade, no entanto, 
ressalta que se a velhice não tiver o tratamento 
adequado - o envelhecimento digno e saudável, este 
processo poderá tornar-se um caos. 

Sendo assim, o processo de envelhecimento 
desordenado da população configura-se como mais 
uma expressão da questão social, um desafio para a 
sociedade e para o Estado, no que tange à promoção de 
um envelhecimento saudável e de qualidade, na 
perspectiva de direito.

A Política Municipal de Assistência Social no 
Recife, é desenvolvida pela Secretaria de Assistência 
Social e pelo Instituo de Assistência Social e Cidadania

IASC, autarquia ligada à Secretaria e tem como 
objetivo a construção/reconstrução do resgate da 
cidadania das pessoas/famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco social, possibilitando a 
progressiva participação dos usuários e da sociedade 
organizada na estrutura descentralizada, participativa e 
democrática no Município.

Nesse contexto, o projeto intitulado implantação 
de uma horta como terapia ocupacional na casa de 
longa permanência Ieda Lucena, foi concebido com a 
finalidade de contribuir na cultura alimentar com a 
implantação da horta, despertar o interesse de cultivar 
como forma de produção de alimento, incorporando 
alimentação nutritiva, saudável e a preservação 
ambiental como eixo gerador da prática pedagógica. 
Realizando dessa forma também uma atividade 
terapêutica

Material e métodos

A Casa de Longa Permanência Ieda Lucena é uma 
unidade subordinada a Diretoria de Alta Complexidade 
do Instituto de Assistência Social e Cidadania (IASC), 
da Prefeitura do Recife, Localizada a Rua Áureo 
Xavier, n. 95, Cordeiro, Recife-PE, atende a 40 idosos 
com idades variadas a partir de 60 anos.

A metodologia desenvolvida nestes projetos é a do 
planejamento participativo onde, através de reuniões 
com os participantes, o planejamento é realizado como 
método de tomada de decisões, ou seja, é pensar com a 
comunidade, qual é o melhor caminho para se chegar 
ao objetivo proposto. A intervenção teve como objetivo 
direcionar e orientar o cursor da história, onde os 
sujeitos participantes são seres concretos, em 
movimentos potenciais de transformações de suas 
próprias relações sociais. Os projetos participativos 
relacionados ao meio ambiente e a segurança alimentar 
e nutricional, são mais efetivos e sustentáveis quando o 
público alvo participa plenamente, tanto em seu 
planejamento e implementação como em seu 
seguimento e avaliação.
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Antes da implantação da horta, foram realizadas 
visitas semanais, com a presença de funcionários da 
instituição, sendo estes envolvidos desde o início do 
projeto. E estas visitas tiveram duração de 4 (quatro) 
horas, dividindo-se entre aulas teóricas, que ocorreram
com a utilização de transparências e data show, 
havendo também atividades práticas de capacitação, 
proporcionando assim, um conhecimento prévio de 
técnicas para produção. 

A capacitação dos idosos para o planejamento, 
instalação e o cultivo de uma horta foi realizada nas 
aulas teóricas onde foram abordados os seguintes 
temas: Agricultura Urbana – histórico, O Ecossistema 
Urbano e a opção pela ecologia cultivada. A escolha 
das sementes e mudas, o manejo adequado do solo e o 
cultivo de hortaliças e produção de mudas de espécies 
florestais, o que são as pragas e doenças e como 
controlá-las; o valor nutritivo das hortaliças, frutas e 
legumes, a colheita, e a conservação destes produtos.

Resultados e Discussão

Devido às questões financeiras e logísticas da 
instituição, a implantação deste projeto teve que ser 
transferida para uma horta no bairro da Varzea.

Neste novo local ja existia uma horta implantada, 
onde muitas mães trabalhavam para ajudar a manter a 
creche pela qual seus filhos eram assistidos.

No entanto a horta enontra-se sucateada e sem 
assistencia técnica dos orgãos competentes, diante disto
começamos a assistencia-los 3 vezes na semana, e 
também ajudamos no trabalho para que a horta se 
estabeleça novamente.

Como resultado do nosso dedicado trabalho, já 
estamos colhendo diversas hortaliças (tomate, 
pimentão, coentro, beringela, cebolinha e pepino) e 
comercializando-as em feiras organicas.
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