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RESUMO 

O projeto Comunidade Feliz é desenvolvido 

pela Universidade do Estado de Mato Grosso 

- UNEMAT - campus de Cáceres e Campanha 

Nacional das Escolas da Comunidade – 

CNEC. O projeto atua nas comunidades dos 

bairros Cavalhada I, II e III com idosos e 

adultos. O objetivo do projeto é contribuir 

com a qualidade de vida por meio de 

atividades interdisciplinares entre Agronomia, 

Enfermagem, Educação Física e Sociologia, 

com objetivo de trabalhar a horta comunitária 

como espaço de cultivo, socialização e 

educação alimentar. A horta foi desenvolvida 

numa área total de 600 m2, no sistema de 

cultivo agroecológico, cultivando hortaliças 

convencionais e não convencionais. Foram 

realizadas atividades físicas e de valorização 

social através de organização de eventos 

culturais. Participaram das atividades cerca de 

21 idosos com idade variando entre 56 e 83 

anos.  Conclui-se que horta comunitária tem 

sido importante espaço de socialização, de 

trocas culturais e incentivo á melhor  

 

qualidade de vida dos assistidos. É 

considerado também um espaço onde a 

possibilidade de realização de atividades 

físicas que associadas as atividades de cultivo, 

possibilita aos idosos um maior desempenho 

de suas atividades de vida diárias, à prática da 

boa saúde e valorização pessoal 

PALAVRAS-CHAVES: horta comunitária, 

incentivo ao consumo de hortaliças, 

socialização, identidade, valorização social.  

ABSTRAT- Vegetable domestic gardens in 

families to the Program of Health Vitória 

Régia in Cáceres MT. 

The Comunidade Feliz Project is developed 

by University of Mato Grosso - UNEMAT - 

Campus de Cáceres and the National 

Campaign for Community Schools - CNEC. 

The project operates in the communities of 

the districts Cavalhada I, II and III with the 

elderly, and adults. The goal of the project 

and contribute to quality of life through 

interdisciplinary activities between 

Agriculture, Nursing, Physical Education and 
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Sociology, with the goal of working as a 

community garden area of cultivation, 

socialization and nutrition education. The 

garden was developed over a total area of 600 

m2, the system of agro-ecological farming, 

cultivating vegetables conventional and 

unconventional. Activities were physical and 

social recovery and organization socie events. 

Participated in activities of around 21 elderly 

people aged 56 to 83 years. We conclude that 

community garden has been an important area 

of socialization, cultural exchange and 

encouraging better quality of life of 

beneficiaries. He is also considered an area 

where the possibility of physical activity that 

associated farming activities, allows the 

elderly a higher performance of activities of 

daily living, the practice of good health and 

recovery personnel 

KEYWORDS: community garden, 

encourage consumption of vegetables, 

socialization, identity, social valuation. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A horta comunitária é um espaço de cultivo onde há troca de experiência, nos quais os indivíduos 

interagem numa ação comum, expressando sua cultura e seu conhecimento. Neste espaço, além de 

cultivar hortaliças, frutas, condimentos e espécies medicinais, também desenvolvem habilidades 

sociais e cultivam amizades, que contribuem para sua socialização a um grupo criando uma 

identidade coletiva e ao mesmo tempo construindo a identidade individual (Seabra Junior et al, 

2010). As hortaliças, geralmente são de crescimento rápido, cultivado em pequenos espaços, 

podendo ser utilizadas para despertar o interesse e estimular um hábito alimentar mais saudável 

(Seabra Junior et al., 2003). 

O processo de envelhecimento acomete os indivíduos com doenças de caráter crônico-degenerativo, 

como diabetes, hipertensão, obesidade e dislipidemias. Tais doenças surgem devido a influência de 

diversos fatores, dentre os quais se destaca a alimentação (Chaiomwicz, 1997). 

 O cultivo de espécies hortícolas de maneira orgânica tem grande importância para a segurança 

alimentar e nutricional dos sujeitos envolvidos. A grande diversidade de espécies vegetais 

medicinais, alimentares e ornamentais, cultivadas nos quintais pode contribuir para a 

complementação da dieta familiar, mesmo quando o cultivo é em pequena escala (Barbosa, 2007). 

Além de proporcionar o prazer e o gosto de plantar, cultivar é como ocupação e terapia (Monteiro e 

Mendonça, 2004), e pode ser uma opção de lazer que contribui para o estilo de vida, favorecendo a 

saúde.  Seja no consumo de diversos tipos de vitaminas, proteínas e minerais vitais para a 

manutenção da saúde e nutrientes essenciais para nutrição humana (Carvalho et al 2006),  que são 

fornecidos através da diversidade de hortaliças cultivadas, possibilitando maior variedade de 
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alimentos consumidos no dia-a-dia, seja através das atividades físicas necessárias a ação de cultivo 

que proporciona melhor condicionamento físico e maior disposição para realização de atividades 

físicas dos assistidos. A implantação da Horta Comunitária viabiliza a produção de alimentos, como 

um dos componentes de acesso e disponibilidade, sendo instrumento e forma de ação social, a 

implantação de trabalho coletivo tem como perspectiva de economia solidária, fazendo parte de 

espaços de convivência social, com a realização de atividades de educação alimentar e nutricional 

para o consumo e pratica da boa saúde. 

A convivência proporcionada pelo cultivo comunitário estimula a formação de vínculos e a 

conseqüente melhora na auto-estima e na inserção social dos assistidos. 

O projeto visa contribuir com a qualidade de vida dos idosos, por meio de atividades 

interdisciplinares entre Agronomia, Enfermagem, Educação Física e Sociologia, com objetivo de 

trabalhar a horta comunitária como espaço de cultivo, socialização e educação alimentar.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto Comunidade Feliz é uma parceria entre a Campanha Nacional das Escolas da 

Comunidade (CNEC) e Universidade do Estado do Mato Grosso – Campus Cáceres, envolvendo as 

áreas de Agronomia, Atividade Física, Enfermagem e Sociologia.  

O projeto Comunidade Feliz integra atividade física como uma alternativa à prevenção, melhoria do 

equilíbrio e interação, deslocamento e mobilidade fundamentais para melhor desempenho das 

atividades de cultivo e como ferramenta essencial para autoconfiança na execução das atividades de 

vida diária. As atividades voltadas à cultura, foram aplicadas com intuito de criar um espaço de 

reflexão, valorização do grupo acerca de sua inserção social e proporcionando hábitos de vida mais 

saudável bem como o resgate de valores culturais dos assistidos. O projeto contou com um trabalho 

interdisciplinar nas áreas da Educação, Agronomia, Educação Física e Enfermagem. Onde os 

acadêmicos de Agronomia, responsáveis pela produção e redistribuição de espécies de hortaliças 

entre os assistidos. Os acadêmicos de Educação Física na aplicação de praticas de atividades físicas 

três vezes por semana com duração de uma hora. As atividades de educação e saúde eram realizadas 

por meio de palestras, sessões de exibição de filmes debates e oficinas realizadas mensalmente 

enfocando questões como: direito do idoso, identidades, relações interpessoais, higiene pessoal e de 

ambiente, educação alimentar.   

 O projeto tem atuação nas comunidades dos bairros Cavalhada I, II e III com idosos e adultos. O 

grupo apresenta cerca de 21 indivíduos com idades variando entre 56 e 83 anos. Esse grupo é 

basicamente o mesmo desde o início do projeto, com afastamento de um ou outro assistido por 

problemas de saúde ou familiares. Porém, estes acabam voltando a participar das atividades 

posteriormente.  
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A horta está instalada em dois espaços. Um nas dependências do Campus Universitário de Cáceres 

(UNEMAT), numa área com cerca de 400 m2, onde possui também um pequeno viveiro de mudas. 

E outro nas dependências da Escola 1° de Maio (CNEC), numa área com cerca de 200 m2, local este 

onde também eram realizadas as atividades Físicas durante uma hora, três vezes por semana, nas 

segundas, quartas e sextas, das 17 às 18 horas. Todas as atividades físicas eram orientadas por um 

profissional de Educação Física. Havia em conjunto à essas atividades as sessões de filmes que 

eram realizadas uma vez ao mês, em uma das salas do prédio da UNEMAT.  

As atividades desenvolvidas nas hortas são baseadas em sistema de cultivo agroecológico, fazendo 

uso de resíduos disponíveis na região. O controle de pragas e plantas daninhas é realizado por meio 

de catação manual e a cobertura do solo com resíduos de plantas provenientes das próprias hortas. 

O preparo de solo e a confecção dos canteiros são realizados pelos acadêmicos e idosos. 

Durante a semana a irrigação da horta é realizada pelos idosos, esses se revezam em duplas atuando 

duas vezes ao dia e seguindo uma escala determinada entre os assistidos.  

Nos sábados, no período da manhã, são realizadas as atividades de cultivo onde todos os 

participantes se reúnem em forma de mutirão para realizar as atividades de preparo do solo,  

semeadura, transplantes e os tratos culturais, como adubação, desbaste, capinação, entre outros. É  

realizada a colheita, a qual é dividida em partes iguais entre os assistidos. Como à duas áreas de 

cultivo, é dividida em duas etapas as atividades.  A primeira é realizada nas dependências do 

CNEC, onde é ofertado aos idosos um café da manhã, advindo de ingredientes produzidos nas 

hortas. Esse é momento de maior interação entre os assistidos, permitindo a troca de experiências, o 

fortalecimento de vínculos afetivos  e promoção de novas amizades. 

A produção de mudas de propagação assexuada são produzidas em bandejas de poliestireno em uma 

mistura substrato produzido com solo e esterco. As mudas das espécies de propagação vegetativa 

são produzidas em canteiros. 

O cultivo das espécies de hortaliças na horta, são escolhidas em comum acordo com os participantes 

dando preferência às espécies que se adaptam ao clima tropical. Foram cultivadas hortaliças 

convencionais como: alface (Lactuca sativa), cebolinha (Allium schoenoprasum), couve (Brassica 

oleracea var. Acephala), salsa (Petroselinum crispum), almeirão (Cichorium intibus), rúcula (Eruca sativa), 

berinjela (Solanum melongena), rabanete (Raphanus sativus), couve-chinesa (Brassica pekinensis), tomate 

(Lycopersicon esculentum) cenoura (Daucus carota); e não-convencionais como: taioba (Xanthosoma 

sagitifolium), bertalha (Basella alba), coentrão (Eryngiun foetidum), nirá (Allium tuberosum), 

pimentas (Capsicum sp), açafrão (Crocus sativus), taiá (Xanthosoma violaces) e um pepino 

utilizado para conserva e uma taioba branca, material não identificado botanicamente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A melhora na socialização pode ser observada nas relações sociais estabelecidas entre os 

idosos, como: o fortalecimento de vínculos afetivos, expressados com pequenos gestos de carinho, 

lembranças de datas comemorativas e preocupação com as ausências, pequenas enfermidades e 

interação mutua na realização das atividades. Segundo Ballesteros (1998) a qualidade de vida 

implica em inúmeros fatores que se inter-relacionam. Observa-se também a valorização pessoal por 

meio das trocas de informações e experiências pessoais, seja no manejo da horta ou questões de 

âmbito sócio-cultural. A convivência social valoriza a experiência de vida e contribui para a 

construção de uma identidade positiva sobre si e sobre o outro ( Seabra Junior et al, 2010 ). A troca 

de conhecimento entre idosos aumenta a auto-estima, pois estes se sentem valorizados. Estes se 

mostram em forte compromisso com as atividades culturais, por ser ambiente de aprendizagem 

através das trocas de experiências por eles vivenciadas. Assim percebe-se que as atividades 

desenvolvidas no projeto melhoram as ações desenvolvidas na atividade de vida diária. Refletindo 

na facilidade em desenvolver atividades antes descritas como de grande dificuldade. 

A preocupação em manter a produção nas hortas é demonstrada através da busca de novas espécies 

para serem introduzidas no sistema de cultivo presente no projeto. As colheitas semanais 

contribuíram para a segurança alimentar e nutricional, pois os idosos passaram a consumir com 

mais regularidade e freqüência as hortaliças em seus domicílios, favorecendo o acesso ao alimento. 

E isso reflete na maior resistência dos idosos à doenças, execução de atividades de vida diária, aos 

exercícios físicos, e disposição para desenvolver novas atividades. O numero de espécies presentes 

na horta proporcionou um resgate maior dos hábitos de consumo que havia sido abandonados ao 

longo do tempo em função da ausência dessas espécies ou pelo difícil acesso a mercados e feiras 

comunitárias que contem as espécies desejadas. O projeto se mostra importante, por proporcionar 

maior facilidade aos assistidos em adquirir certas espécies de hortaliças. As espécies que passaram a 

ser cultivadas nas hortas é resultado das trocas de experiências entre os assistidos e fora dele.  

Conclui-se que horta comunitária tem sido importante espaço de socialização, de trocas culturais e 

incentivo para melhoria da qualidade de vida dos assistidos. É considerado também um espaço onde 

a possibilidade de realização de atividades físicas que associadas as atividades de cultivo, possibilita 

aos idosos um maior desempenho de suas atividades de vida diárias, à pratica da boa saúde e 

valorização pessoal 
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