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RESUMO 
 
Este trabalho tem como cenário a implantação de uma horta escolar, em uma escola 
da rede municipal da cidade de Niterói, na qual procuramos propiciar discussões 
acerca da educação ambiental crítica, práticas agrícolas sustentáveis e a 
importância da diversidade de cultivo, e ainda reflexões e práticas de alimentação 
saudável proporcionada pela implantação da horta. Tendo como objetivo elencar 
principais atividades decorrentes desta implantação, bem como observar o 
envolvimento de educadores e educandos neste cenário. 
 
Palavras-chave: Horta Escolar. Educação Ambiental e Cultivos Tradicionais. 
Alimentação Escolar. Orgânicos. Agrotóxicos. 
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ABSTRACT 
 
This work has as scenario the implantation of a school garden, in a school of the 
municipal network of the city of Niterói, in which we seek to provide discussions 
about critical environmental education, sustainable agricultural practices and the 
importance of crop diversity, as well as reflections and practices. healthy diet 
provided by the implantation of the garden. aiming to list the main activities resulting 
from this implementation, as well as to observe the involvement of educators and 
students in this scenario. 
 
Keywords: School Garden. Environmental Education. School Feeding. Traditional 
Crops. Organic. Pesticides. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um pequeno jardim, uma horta, um pedaço de terra, é um 
microcosmos de todo mundo natural. Nele encontramos formas de 
vida, recursos de vida, processos de vida. A partir desse jardim, 
podemos reconceitualizar nosso currículo escolar, ao construí-lo e 
cultivá-lo, podemos aprender muitas coisas. Ele será uma fonte de 
muitos mistérios. (GADOTTI, 2003, p. 62). 

 

Inspirada nas palavras de Gadotti (2005) e de minhas lembranças da infância 

junto à natureza, e ainda na intenção de proporcionar um espaço pedagógico para 

suscitar reflexões ambientais, eu e uma professora da Escola Municipal Alberto F. 

Torres, na cidade de Niterói, RJ, resolvemos criar uma horta a fim de trazer ao 

cotidiano da escola um espaço não formal com a presença do “verde”. 

Pois, acreditávamos que ao descobrir a natureza, na prática do plantar 

traríamos aos educandos e educadores questões relevantes do meio ambiente, e 

ainda valores e práticas alimentares saudáveis. Assim, no primeiro capitulo 

apresento como se deu a criação da Horta Escolar, e ainda para facilitar a prática 

mediadora do aprendizado em nosso trabalho fizemos um levantamento a respeito 

de hortas escolares, já publicados em outros espaços educativos.  

No entanto, neste trabalho queremos destacar de que forma as várias 

discussões em torno do meio ambiente, da ecologia, da alimentação saudável, do 

uso de agrotóxicos e o a forma de cultivo dos povos tradicionais foram relevantes na 

implantação da horta e permearam as atividades desenvolvidas, com a intenção de 

despertar reflexões sobre o meio ambiente sustentável. E ainda, evidenciar as 

práticas pedagógicas ocorridas ao longo do processo. 

Seguindo com o referencial teórico no 2º capitulo, abordamos educação 

ambiental critica e os problemas sociais; as formas de cultivo e o uso de agrotóxicos, 

o alto custo ecológico decorrentes de tais fatores, e mais ainda o consumo e 

questões alimentares ligadas a nutrição, sem deixar de falar sobre a importância da 

agricultura alimentar em relação à alimentação escolar. 

Todavia a sua implantação nos trouxe ainda aspectos relacionados à aos 

cultivos de forma sustentáveis feitos pelos povos tradicionais, e por isso discorremos 

sobre o assunto ainda no 2º capitulo. 

A metodologia presente no 3º capítulo é da pesquisa-ação, pois em parceria 

com os educadores, profissionais da escola, e um coletivo de professores oriundos 
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de várias instâncias, foram parte integrante da elaboração de práticas pedagógicas 

envolvidos na realização de nosso objetivo.  

Vale destacar, que os sujeitos envolvidos de alguma forma também o fazem 

na ação participativa, porém de maneira e momentos diferentes ao longo do 

processo. Por isso, ao longo do 3º capitulo revelo as atividades ocorridas durante a 

sua implantação e o envolvimento da comunidade escolar no projeto. Entretanto, 

pretendo trazer os aspectos econômicos e políticos decorrentes da sua implantação. 

Ressalto ainda que para que a Horta Escolar viesse a se tornar realidade foi 

importante integrar-se ao projeto a um coletivo de educadores1, dentre os quais o 

Grupo GEPASE (UFF- Nutrição).  

 

 

  

                                                           
1
 Horta Escolar: projeto da UFF integra nutrição e educação ambiental; RIBEIRO, M. J.; 

BUTSCHKAU, S.; HENRIQUES, P.; BARBOSA, R, CALVENTE, A. Niterói, Portal da UFF, 03 jan. 
2018; acesso em 20/out/2019;http://www.uff.br/?q=noticias/03-01-2018/horta-escolar-projeto-da-uff-
integra-nutricao-e-educacao-ambiental 
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CAPÍTULO 1 

A HORTA 

 

Adentrei pela primeira vez na escola Alberto Francisco Torres, no ano de 

2015, logo notei a estrutura com muito cimento e pouca área verde, como costuma 

ser nas escolas urbanas da região. Aos poucos fui conhecendo a rotina e os atores 

daquela unidade escolar, e assim me inteirando de seus projetos, pois é uma escola 

que costuma ter muitos estagiários, principalmente da UFF, bem como de outras 

universidades, e demais instituições de ensino médio da cidade de Niterói, onde é 

localizada. 

Meu estágio consistia de apresentar conteúdo de multimídia para professores 

que auxiliassem no desenvolvimento pedagógico do currículo, assim pude conhecer 

e interagir com muitos professores de todos os segmentos da escola, desde o 1º ano 

do ensino fundamental até o 9° ano, e no período noturno da modalidade EJA. Ao 

longo deste período observava a falta de espaço verde, e também a falta de cuidado 

dos educandos com a escola, apesar da infra- estrutura ser conservada em relação 

à muitos espaços escolares.  

Ressalto ainda, a falta de integração dos educandos com o espaço escolar, 

fruto de um não pertencimento que era visível, o qual trazia mais descaso e 

desinteresse em obter conhecimento, o que preocupava os educadores e 

funcionários, inclusive estagiários como eu. 

 

1.1 O projeto: as origens 

 

Conversando com professoras com quem eu mais atuava, então vimos a 

necessidade em um local com a presença do verde, e maior dos educandos em 

relação à escola. Além de proporcionar um visual estético muito melhor do que lá já 

existia (Fig. 1). 
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Figura 1: Espaço antes da intervenção 

 

Entretanto, para incentivar e proporcionar reflexões a respeito da criação do 

espaço iniciamos reuniões com professores, funcionários e alunos da escola para 

envolver a todos a fim de realizar o projeto. Nestes momentos destacamos às várias 

possibilidades que a implantação da Horta Escolar poderia proporcionar, e para 

introduzir o tema ambiental apresentamos vídeos e conversas a respeito do assunto. 

Ao término destes, realizávamos conversas com educandos e educadores e 

demais atores escolares em busca dos saberes que estes teriam a acrescentar e 

discussões sobre valores e cidadania consciente. Porém para que o projeto viesse a 

se concretizar fizemos a integração com um grupo da Nutrição e um coletivo de 

educadores (Fig.2).  

 

 

Figura 2: Reunião a respeito do projeto 
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No decorrer desta interação surgiram novas idéias a respeito do tamanho e 

características do Projeto, então mudamos de horta vertical para uma horta 

horizontal com canteiros, e várias opções de plantio. 

Neste momento em 2017 as discussões se ampliaram e trouxeram questões 

como, práticas agrícolas, agricultura familiar, modo de plantio sustentável, além de 

questões ligadas ao uso de agrotóxicos e tratamento do lixo. 

Estas possibilidades decorreram principalmente da experiência dos 

professores do núcleo GEPASE2 a respeito de Hortas em escolas, e fora delas. 

Como consta em artigo resumido abaixo - Hortas Escolares e Práticas Não-Formais 

de Educação e Sustentabilidade. Em consequência desta intensa atividade percebi 

que a Horta do Projeto Plante o Verde traria diversas dimensões pedagógicas em 

relação a interdisciplinaridade, ao ensino de ciências e principalmente no que tange 

a cultivos tradicionais e práticas sustentáveis. Apesar de demorar ainda um ano e 

meio para que realmente a Horta Escolar viesse a dar “frutos” foi possível identificar 

vários aspectos pedagógicos, alimentares sociais econômicos, políticos durante este 

processo. 

Atualmente ela esta verdejante, mas longe de esgotar todas as possibilidades 

que uma ferramenta não - formal pode propiciar ao meio escolar.  

 

1.2 Experiências publicadas a respeito de hortas escolares 

 

A fim de trazer mais experiência sobre o tema Horta Escolar, foi realizado um 

levantamento publicações em Encontros de extensão e de Ensino de Ciências e 

Biologia. No quadro a seguir traremos os artigos visitados, um resumo e a relevância 

dos relatos para melhor orientar nosso projeto. 

 

ARTIGOS RELACIONADOS COM O TEMA 

TÍTULO / 
AUTORES 

RESUMO RELEVÂNCIA 

Horta 
Excepcional: 
uma forma 
especial de 
enxergar a 
natureza (p. 93) 

Horta Excepcional uma forma de 
enxergar a natureza. 
Em parceria com APAE buscar a 
reabilitação de alunos pacientes, 
visando o pleno uso da cidadania 
dessa minoria. Uma proposta 

Posso destacar a 
importância dos alunos-
pacientes serem atuantes 
em cada faze do 
processo. Proporcionar 
um envolvimento e 

                                                           
2
  Grupo de Ensino,Pesquisa e Extensão em Alimentação e Saúde Escolar. 
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Glaucia Junguer 
Projeto de 
recuperação 
Ambiental – 
Campus UERJ, 
São Gonçalo. 
I Enebio III 
Erebio RJ/ES 

alternativa com um grupo escolhido 
trabalhou a coleta de lixo e a 
importância da reciclagem para obter 
compostos orgânicos para horta. Os 
alunos participaram ativamente de 
cada etapa e ampliaram seus 
conhecimentos em relação a 
vegetais, o meio ambiente, as 
relações homem natureza e uso de 
ferramentas na manutenção da 
horta.  

pertencimento à 
implantação da horta, na 
busca de autonomia 
desses alunos em seu dia 
a dia. 

Alimento e 
Saúde: um 
estudo 
interdisciplinar 
no ensino médio 
(p. 57) 
Leandro 
Duso/Ana 
Claudia Rangel 
Faria. 
Cidade de 
Caxias do Sul, 
Centro 
Universitário. 
I Enebio III 
Erebio RJ/ES 

Alimento e Saúde: um estudo 
interdisciplinar no ensino médio. 
Integrar disciplinas e contextualizar 
os assuntos estudados com a 
aplicabilidade no cotidiano de alunos 
e professores. Ainda sobre quais 
alimentos eram consumidos 
regularmente pelos alunos da 
escola, e, identificaram as 
substancias presentes nos alimentos 
por meio de estudo dos rótulos e 
embalagens dos principais itens 
consumidos. Foram realizadas 
palestras de saúde alimentar e 
gerada uma tabela alimentar e um 
cardápio de uma dieta balanceada 
para incentivar a alimentação 
saudável.  

Acredito que a tabela 
alimentar é de grande 
importância para abordar 
os aspectos relacionados 
ao consumo industrial de 
alimentos, outro aspecto 
relevante é objetivar a 
integração das disciplinas 
em relação às 
observações realizadas 
de modo dar sentido ao 
aprendizado. 

Hidrôponia: da 
horta para o 
laboratório de 
biologia (Autor: 
Otávio Augusto 
de Oliveira – 
Instituto de 
Ciências 
Biológicas-
UFMG) 
Otávio Augusto 
de Oliveira, 
Instituto de 
Ciencias 
Biologicas, com 
turmas do 1º ano 
do Ensimo 
Médio. 
I Enebio III 
Erebio RJ/ES 

Hidrôponia: da horta para o 
laboratório de biologia.  
Devido a dificuldades de 
relacionamento na escola e 
comportamentos como: agitação 
constante, falta de 
comprometimento, e dificuldades em 
adquirir novos significados de 
aprendizado foi pensada a 
elaboração da Horta Hidropônica. 
Pesquisas bibliográficas e 
discussões coletivas a respeito da 
construção realizadas. A etapa mais 
longa foi a da semeadura, na qual os 
alunos participaram ativamente, o 
que resultou em uma apresentação 
na Feira de Ciências. Porém alguns 
professores alegaram falta de tempo 
para tais atividades. 

O projeto nos traz a idéia 
de como uma horta pode 
estimular a pesquisa, 
novos saberes e suscitar 
nos alunos maior 
participação no cotidiano 
escolar. E teve o aspecto 
do envolvimento parcial 
dos professores, que 
deixou claro a 
necessidade de 
sensibilizar a comunidade 
em relação ao projeto. O 
que na implantação da 
Horta – Plante o Verde, já 
acontece há um ano. 

“Estudando Em uma escola de supletivo semi- Diante dos dados obtidos 
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Hábitos 
Alimentares, p. 
370.  
Leila Maria de 
Souza,  Centro 
de estudos 
supletivos de 
Nova Friburgo, 
RJ), I Enebio III 
Erebio RJ/ES. 

presencial  surgiu de maneira 
informal o assunto sobre hábitos 
alimentares, o que levou a 
discussões sobre o tema entre 
professores, alunos e funcionários. A 
partir dessas discussões foram feitos 
estudos sobre os aditivos químicos 
presentes nos alimentos 
industrializados, quais seus 
malefícios ao organismo e assim 
uma tabela foi criada. Em seguida foi 
feito um levantamento de quais 
alimentos eram os mais consumidos 
por todos envolvidos, e os resultado 
tabelado: 78% comiam arroz com 
pão todos os dias, 67% com feijão; 
71% destes uma vez por semana 
comiam galinha; 55% com 
refrigerante; 18% não bebiam café; 
17% nunca comiam peixe; e 10% 
nunca comiam gordura. Estas 
informações foram relevantes para 
elaborar um cardápio apropriado.  

foi possível identificar 
necessidades, o que é 
relevante no incentivo a 
novas práticas 
alimentares. Bem como, 
tratar dos elementos 
transdiciplinares entre 
biologia e química para 
uma adquiri novos 
conhecimentos no 
levantamento sobre 
aditivos e composição dos 
alimentos. 

Escolas de 
Petropólis, 
Hortas 
Escolares, 
Práticas Não 
Formais de 
Educação e 
Sustentabilidade. 
Uberlândia-MG, 
19 a 22 de 
setembro de 
2017 - Projeto 
desenvolvido em 
20 escolas da 
cidade de 
Petrópolis do 
ciclo      
fundamental 
entre 1997-2014. 
Átila Torres 
Calvente. 

O autor destaca práticas não formais 
de motivação e aprendizado, onde 
discute relações de conduta em 
relação ao meio ambiente, práticas 
agrícolas, nutrição e sustentabilidade 
e ainda problemas ambientais locais. 
A pesquisa segue na linha pesquisa-
ação embasado na reflexão do 
desenvolvimento sustentável. 
Afirma que a problemática ambiental 
deve ir além da economia 
convencional. Portanto, ter a 
construção de uma formação mais 
sólida de valores e crenças e 
comprometimento e respeito com o 
meio ambiente e as diversas formas 
culturais (Goulet,1999).  
Propõe a integração entre economia 
e ecologia , assim como as ciências 
sociais (May, 2010, p.5). Pautadas 
na associação de teoria e prática de 
forma a buscar reflexão como afirma 
(Dewey,p.06).  
E, com base nesses parâmetros 
suscitar discussões a respeito da 
extrema concentração de renda, e a 
desigualdade social, e ainda a visão 

O cuidado com água, o 
tratamento do lixo, o 
reflorestamento em torno 
das nascentes, e desta 
forma buscar a 
necessidade da mudança 
de mentalidade em 
relação aos padrões 
agrícolas vigentes e de 
uma nova ética de 
relações sustentáveis e 
sociais mais justas. 
Os aspectos que posso 
identificar com a 
construção da horta na 
escola municipal Alberto 
F. Torres são: práticas 
não-formais que podem 
auxiliar na importância 
das discussões sócio-
ambientais. Neste 
aspecto o 
desenvolvimento 
sustentável requer maior 
envolvimento dos atores 
educacionais; reflexões 
críticas a respeito das 
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estreita do crescimento econômico 
por meio apenas do aumento do 
consumo Por meio das hortas 
escolares refletir sobre a produção 
agrícola em larga escala. 

práticas agrícolas atuais; 
reflexões sobre o 
consumo inadequado de 
alimentos; O aspecto 
teórico metodológico da 
pesquisa-ação, evitando 
também a dualidade 
sujeito-objeto. A 
importância do 
conhecimento e saberes 
ligados as práticas desse 
tipo de agricultura. Bem 
como a construção de 
uma visão ambientalista e 
a ainda integração entre 
economia e ecologia. 

A Horta Escolar 
na educação 
Ambiental e 
alimentar do 
projeto Horta 
Viva nas Escolas 
Municipais de 
Florianópolis -  
Revista 
Eletrônica 
Extensão 
Número 6, ano 
2008. 
Dias / Revista 
Eletronica 
Extensão, nº 6, 
ano 2008 / A, 
Magalhães, 
Dissertação de 
mestrado em 
Agro- 
ecossistemas 
/UFSC, 
Florianópolis, 
2003. 

A autora descreve a contribuição de 
um agrônomo junto a comunidade 
escolar de modo a fornecer 
informações a respeito de agricultura 
orgânica, compostagem, formas de 
uso do solo, relações entre campo e 
cidade Ressalta a participação de 
outros profissionais como 
nutricionistas, pedagogos, e 
estagiários de agronomia, por meio 
de oficinas teóricas e práticas entre 
professores e funcionários das 
unidades educativas. Destacou a 
importância de planos e metas para 
que as escolas fossem incluídas no 
projeto, e assim um documento 
coletivo foi elaborado para a 
Coordenadoria de Alimentação 
Escolar.  
Várias atividades relacionadas ao 
tema foram realizadas a respeito de 
cultivo e consumo de hortaliças, 
plantas medicinais, condimentos, 
cereais, raízes e grãos. Assim como 
a criação de materiais educativos 
como: receitas, cartazes, pinturas e 
textos coletivos a respeito. A 
participação dos alunos na pintura 
dos canteiros e 
de alimentos alternativos.  limpeza, 
bem como o plantio de semear foi de 
extrema importância para as 
crianças. Inclusive a confecção de 
um guardião para a horta aconteceu 

Este texto reafirmou a 
importância da integração 
dos diversos profissionais 
para o andamento e 
aprendizado da 
implantação de uma 
horta, as diversas formas 
de aprendizado por meio 
de oficinas, que também 
faz parte da construção 
da Horta da escola onde 
atuo. A inserção dos 
alunos no projeto e 
também da comunidade. 
No entanto destaco a 
construção coletiva feita 
com as escolas 
envolvidas por meio de 
planos e metas, o que 
vem a compartilhar 
conhecimento e fomentar 
muito mais a 
iniciativa. Dentre as 
atividades a respeito do 
cultivo, consumo e 
saberes sobre plantas 
medicinais, importantes 
questões que permeiam 
nosso trabalho. 
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“um espantalho de tecido”.  
O teatro também fez parte do lúdico 
para um melhor aprendizado. A 
autora destaca também a 
importância da educação ambiental 
estar ligada à alimentar pois as 
comunidades costumam sofrer com 
a falta de infraestrutura adequada e 
geralmente não dispõe de áreas 
publicas para o plantio. 

Ninguém botava 
fé em nós, na 
sala, nóis é do 
crime, mas olha 
o que nóis foi 
capaz de fazer: 
Ressignificação 
do espaço 
escolar como 
estratégia de 
des-
marginalização 
de alunos. 
José Roberto 
Feitosa 
(coordenador); 
PIBID Biologia 
Fernanda 
Claudia Paes 
Lima (bolsista). 
Revista 
SBENBIO-Nº 9, 
2016 / VI Enebio 
e VII Erebio 
Regional / 
Fernanda 
Cláudia Paes 
Lima (Bolsista 
PIBID Biologia – 
Universidade 
Federal do 
Ceará); José 
Roberto Feitosa 
(Coordenador) 

Com intuito de incentivar talentos 
nos alunos e ressaltar como eles são 
tratados no ambiente escolar, bem 
como isso contribui para o 
sentimento de marginalização 
desses jovens. No ano de 2014, se 
iniciou na E.E.F.M Santo Afonso o 
Projeto Horta, feito por alunos do 
PIBID – Biologia em parceria com o 
PIBID – Química, que buscava 
reproduzir uma horta didática, para 
ser usada nas aulas de algumas 
disciplinas. Foi realizado por alunos 
do PIBID – Biologia em parceria com 
o PIBID – Química, e consistia em 
reproduzir uma horta didática, para 
ser utilizada, principalmente, nas 
aulas de ciências, biologia, química e 
geografia. E assim os espécimes 
plantados na Horta poderiam ser 
colhidos pelos alunos e pelos 
responsáveis pela cozinha da 
escola. 

 

Porquanto perceberam 
que alguns 
comportamentos dos 
alunos poderiam ser 
reflexo de, um não 
pertencimento, ou não 
inclusão nesse ambiente. 
Através de relatos dos 
alunos a respeito de 
injustiça, de falta de ética, 
de “preferências” por 
alunos e por uma turma e 
não por outra, de abuso 
de poder, fomos 
percebendo, na qualidade 
de bolsistas do PIBID, 
que os estudantes 
sentiam-se 
completamente excluídos 
do ambiente escolar. Para 
Saviani (1983), existem 
teorias que entendem a 
educação como um 
instrumento para superar 
a marginalidade criada 
nas classes menos 
favorecidas. E ao nosso 
redor, exatamente o 
contrário estava 
ocorrendo: a escola vinha 
favorecendo o processo 
de marginalização de 
alguns jovens que ali 
estudavam (p. 7300). 

Quadro 1: Experiências com hortas escolares publicadas e selecionadas 

 

1.3 Considerações a respeito dos trabalhos encontrados 
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As experiências das atividades resumidas são de suma importância, pois na 

falta de espaços e equipamentos adequados a trazer inovações no aprendizado traz 

apropriação de conceitos e procedimentos que visem contribuir para 

questionamentos do que se vê e ouve, para ampliação dos fenômenos da natureza 

(in PCNs – Ciências Naturais, BRASIL, 1997).  

É nosso intuito abordar os aspectos já identificados de forma a aproveitar as 

boas práticas e melhorar aqueles que possam ter alguma inconsistência. Desta 

forma, os textos lidos ampliaram a nossa visão na implantação da Horta Escolar e, 

ainda segundo a autora, este espaço nos auxilia no desenvolvimento de atividades 

inter e transdisciplinares, pois contribui para a melhoria das condições nutricionais 

das crianças, e estreita relações sociais a partir da promoção do trabalho coletivo. 

(MORGADO, 2006, p.7).  

Vale ressaltar que as reflexões advindas com a implantação de uma Horta 

Escolar, de acordo Gadotti, 2005 se fazem principalmente, em caráter antropológico 

isso se dá porque se trata de promover uma nova concepção de homem, inserido no 

Cosmos, que se questione sobre o sentido da vida, e por sua vez, não está 

separado do sentido do Planeta.  

Porém, a Horta Escolar nos traz um novo paradigma de sustentabilidade, 

assim o êxito alcançado nas experiências relatadas, e nos textos abordados segue 

em uma educação, na qual o planeta seja o protagonista. Incluindo a escola e 

espaços não formais um cotidiano coberto de interações, e na maioria dos relatos o 

destaque de que o educando pode e deve ser agente ativo na busca de um olhar 

crítico, sobre as relações meio ambiente sustentável trazendo importantes 

discussões sobre a interelação homem-natureza sustentáveis. Destaco trecho do 

artigo de Átila Calvente: 

 

Nas hortas, podemos refletir sobre como são os sistemas de 
produção agrícola homogêneos em larga escala, a monocultura, e 
constatar a visão empresarial de diversos governos centrais, locais e 
de meios de comunicação de massa que vêm induzindo contínuos 
desmatamentos de florestas nativas para uma estrutura e 
organização agropecuária denominada moderna voltada para 
exportações. (CALVENTE, 2017, p. 8). 
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Desta maneira a Horta Escolar propicia discussões relevantes ao cenário 

atual dos problemas climáticos no Brasil e no mundo, advindos do desmatamento de 

florestas e biomas singulares.  

Foi nosso intuito após a leitura dos artigos aproveitar aspectos já abordados 

para nos servir de orientação e melhorar aquelas que possam ter alguma 

inconsistência, para enfatizar as discussões, e melhor situar tanto as práticas 

adotadas em relação ao meio ambiente, quanto em aspectos ligados a alimentação 

saudável, bem como aspectos culturais imbricados no cultivo dos alimentos 

cultivados na Horta Escolar. 

Ao apresentar aos educandos e a comunidade por meio de um ambiente 

educativo não-formal a Horta Escolar, pudemos propiciar novas relações de 

convivência, descobertas e aprendizado e principalmente despertar interesses na 

construção do conhecimento das ciências da natureza. 

Assim, tendo como fundo o cenário da implantação da Horta Escolar 

buscamos trazer reflexões sobre o ensino crítico da educação ambiental, por meio 

de discussões teóricas a respeito, aspectos alimentares e nutricionais, e ainda 

elencar costumes tradicionais e culturais no intuito de mostrar a importância destes 

povos em relação à sustentabilidade, bem como suscitar memórias e conhecimentos 

trazidos a escola, pelos alunos da modalidade EJA. 

No entanto, várias questões permearam a implantação da Horta, desde 

aspectos pedagógicos a questões econômicas e políticas decorrentes. Por isso, 

pretendo trazer como os atores participantes, comunidade escolar se envolveram 

nesta construção durante as atividades desenvolvidas em sua implantação, e por 

meio de observação destas interações, saber se foi possível reflexões acerca do 

meio ambiente sustentável e alimentação saudável. 

Assim como, relatar as diversas dificuldades para a sua realização e como 

estes fatos impactaram na apropriação deste espaço pela comunidade escolar. 

 

1.4  Objetivo geral 

 

- Refletir sobre relações de convivência, descobertas e aprendizado na 

comunidade escolar, por meio da implantação de uma Horta Escolar. Trazer uma 

maior interação pedagógica, de forma a buscar mediações de sociabilidade e ainda 

suscitar reflexões a respeito do homem-natureza. Bem como promover situações e 
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atividades que permitam aos educandos interagir e experimentar o lidar com a terra 

de forma lúdica e ainda observar nestas interações o envolvimento da comunidade 

escolar na implantação do projeto.  

 

1.5 Objetivos Específicos 

 

 Observar e identificar aspectos do envolvimento de educadores, educandos, 

funcionários e comunidade que advém do planejamento e implantação da 

Horta Escolar; 

 Analisar os elementos pedagógicos mais relevantes no processo de 

implantação da Horta Escolar; 

 Descrever como a comunidade escolar se apropriou do espaço da Horta 

Escolar. 
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CAPÍTULO 2 

TEÓRICOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE 

 

2.1  Educação ambiental crítica 

 

A denúncia da jornalista Rachel Carson, em seu livro Silent Spring (Primavera 

Silenciosa) publicado em 1962 pode ser considerada um dos primeiros movimentos 

em que se tornam públicas as preocupações com a questão ambiental. O livro 

alertava para uma série de questões sobre as consequências ambientais 

promovidas pelo modelo econômico então vigente e fomentou uma discussão 

internacional sobre a perda da qualidade de vida. 

Desse modo, destaca Gonçalves (2002, p. 138) o fato de que o 

“ambientalismo emergiu como movimento político-cultural, mesmo nos anos 1960”. 

Período do surgimento dos Movimentos contraculturais, de esquerda, etc., cujos 

traços mais expressivos foram identificados no movimento estudantil do maio 

francês de 1968 com as chamadas “barricadas do desejo”, nos movimentos contra a 

guerra do Vietnã, contra a guerra fria e a corrida armamentista/nuclear era o 

momento em que ascendia grandes movimentos como o dos hippies, o movimento 

negro americano – Black Power - o movimento pacifista, além da liberação sexual, 

das drogas e o rock-and-roll.  

Como reconhece Gonçalves (2002, p. 142), “o ambientalismo é filho direto do 

movimento da contracultura”. O movimento contracultural emergido na década de 

1960 também é reconhecido por Lima (2005, p. 30) como um último elemento 

impulsionador da nova problematização da questão ambiental assim como da uma 

ampla crítica aos valores e normas da sociedade capitalista ocidental em ascensão. 

Visualizava-se o aparecimento das esquerdas e em suas respostas às imposições 

de regimes repressivos e ditatoriais militares. Quanto a esse período da história 

brasileira, Germano (1994, p. 94) afirma: 

 

[..] a sociedade brasileira, no período 1964-1985, atravessou ciclos 
de repressão e de liberalização política, que eram reflexos das lutas 
de classe, da correlação de forças entre o Estado e os setores 
oposicionistas da sociedade civil, bem como das contradições 
inerentes ao próprio bloco no poder, ou seja, dos conflitos existentes 
entre as diversas facções militares e das classes dominantes. 
(SILVA, COSTA E ALMEIDA, Revista Holus, out/2011). 



26 

 

Este era o cenário da sociedade brasileira no momento em que se iniciava a 

ascensão da Educação Ambiental (EA), e também se desdobrou a expansão dos 

meios de comunicação de massa e o surgimento de uma classe média urbana, bem 

como de segmentos da sociedade formadores de opinião, assim surgiram condições 

objetivas para a expansão e constituição de várias entidades do setor ambientalista 

que floresceram nas décadas subsequentes.  

No que concerne às primeiras políticas públicas para EA no Brasil, elas só 

foram sinalizadas a partir de 1980, especificamente, na Lei 6.902, de abril de 1981, 

que estabeleceu novos tipos de áreas de preservação ambiental, entre as quais as 

Estações Ecológicas, destinadas à realização de pesquisas básicas e aplicadas de 

Ecologia, à proteção do ambiente natural e ao desenvolvimento da educação 

conservacionista.  

Em outro momento promulgada a primeira Lei 7735/89: 

 

[...] que põe a EA como um instrumento para ajudar a solucionar 
problemas ambientais, sendo a primeira lei de sua inclusão em 
todos os níveis de ensino, como direito de todos e dever do Estado, 
a EA é incluída no capítulo VI, artigo 225 da Constituição Federal de 
1988, que trata da questão ambiental, assegurando a promoção da 
EA em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente e, no ano seguinte, o governo criaria 
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis. (PLANALTO, GOVERNO CASA CIVIL, 1989). 

 

No campo da educação, várias experiências pedagógicas em EA estão se 

consolidando hoje, em todo o mundo, sob a perspectiva de diversas concepções e 

matrizes teóricas como categorias conceituais estruturantes. Nesse sentido, 

partimos da “compreensão de que o campo da educação ambiental é um campo 

plural, diverso e diferenciado de tendências político- pedagógicas, éticas e 

epistemológicas” (LIMA, 2005, p. 20). 

Por muitas razões, Loureiro (2006, p. 132) argumenta que “a Educação 

Ambiental integra propostas educativas oriundas de concepções teóricas e matrizes 

ideológicas distintas sendo reconhecida no Brasil como de inegável relevância” de 

uma perspectiva que concorda de que: 

 

Ao abordamos o campo da educação ambiental, podemos nos dar 
conta de que, apesar de sua preocupação comum com o meio 
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ambiente e do conhecimento do papel central da educação para a 
melhoria da relação com este último, os diferentes autores 
(pesquisadores, professores, pedagogos, animadores, associações, 
organismos, etc.) adotam diferentes discursos sobre a EAC e 
propõem diversas maneiras de conceber e de praticar a ação 
educativa neste campo uma construção coletiva em busca dos 
fundamentos da EA. (Layrargues, 2002, p. 88). 

 

Nesse sentido tendo como cenário a criação de uma Horta Escolar 

destacamos que os debates são de certa forma locais, porém com uma visão macro, 

pois os interesses e ideologias são diversos. E acabam por orientar as definições 

nos planos educacionais, tecnológicos, científicos, produtivos e trabalhistas de 

acordo com Lima (2002, p.120).  Essa compreensão demonstra que o processo 

educativo não é neutro, desprovido de interesses e objetivos diversos, tanto 

individuais como coletivos. É, portanto, um veículo pelo qual também atravessa a 

disputa pela conservação ou transformação das condições sociais (LAYRARGUES, 

2006, p. 95). 

A criação deste espaço não-formal pode trazer discussões de praticas 

agrícolas, ambientais e de sustentabilidade, e ainda, abordar os aspectos sociais em 

Freire (1987, 2002) trazendo para a comunidade escolar questões a respeito destes 

sujeitos geralmente oprimidos, e marginalizados em que tendo a possibilidade de 

cultivar a terra, pela experiência da Horta Escolar em busca de autonomia e 

emancipação. 

Em destaque discussões a respeito do modelo de sociedade e 

desenvolvimento atuais que prevalecem, sem deixar de mencionar a importância de 

educandos, educadores e comunidade têm na mudança de atitudes em relação ao 

meio ambiente e práticas de sustentabilidade. E depois sobre consumo exacerbado 

e alimentação saudável. Vale ressaltar de que na história, os sujeitos e a escola 

sempre se destacaram como um dos principais agentes socializadores e que esta é 

responsável não apenas pela difusão de conhecimentos, mas pela transmissão dos 

valores de uma cultura entre gerações (MARTIN-BARO, 1992 apud ELALI, 2010, 

pg.7265). Portanto educandos e educadores revelam-se aprendizes e ao mesmo 

tempo agentes ativos da experiência da construção da Horta Escolar. 

 

Assim, como vimos nos textos lidos a respeito de Hortas, cada local 
é caracterizado por uma ambiência singular, cuja construção é 
cotidiana e tem como base a articulação entre muitos fatores visíveis 
e invisíveis que o impregnam, muitos dos quais atuam de modo 
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inconsciente sobre as pessoas que se encontram no local e por fim 
constroem em sua identidade como sujeitos pensantes e reflexivos a 
respeito de suas práticas. (Thibaud, 2004, apud ELALI, 2010, p. 
7265). 

 

Prática esta que se faz de aspectos físicos, culturais, sociais, de uso e de 

temporalidade, entre outros, muitos dos quais operam de modo inconsciente, na 

qual destacamos: 

 

“A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores 
e clarificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das 
habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, para 
entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas 
culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental também está 
relacionada com a prática das tomadas de decisões, e a ética, que 
conduzem para a melhoria da qualidade de vida”. (Tiblissi, 1977). 

 

Acrescentar a educação, a dimensão ambiental é uma tentativa de diferencia-

la da educação conservadora, dita bancária, que tradicionalmente, não se tem 

mostrado ambiental. Segundo Layrargues (2004) a educação ambiental crítica e 

toda sua abordagem para ser transformadora deve ser politizada, problematizadora, 

questionadora e emancipadora, o que nos levou a trazer a luz estes aspectos nas 

diversas interações da Horta Escolar. 

E ainda continua o autor, dessa maneira, refletir criticamente a respeito não 

trará resultados imediatos de transformação, nem de imediato um mundo 

ecologicamente correto. No entanto podemos causar mudanças de atitude em 

relação à Educação Ambiental, ampliar o entendimento do que se passa ao seu 

redor, e qual é o seu papel dentro deste contexto. 

De acordo com Loureiro (2012) não existem soluções simplificadas, mas se 

estiverem à disposição condições dignas, respeito à diversidade cultural, 

pressupostos para a construção de uma sociedade sustentável, serão agentes para 

uma transformação gradual. Contudo estes pressupostos são construídos por meio 

de movimentos sociais, ações coletivas e cotidianas e podem ser apreendidos por 

meio da educação, logo a escola deve ser o seu principal agente nesta 

transformação.  

Assim, a necessidade de uma mudança de racionalidade viria atrelada à 

construção de uma consciência ambiental, baseada em uma ética ecológica e em 

valores sociais, que valorizem uma relação harmoniosa com a natureza e, para tanto 
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é de fundamental importância a mobilização social para a construção de uma 

consciência ecológica que se reverta em valores individuais e coletivos, bem como 

em transformação social. Na intenção de tais propósitos, a educação ambiental se 

constitui em elemento crucial, dada sua capacidade de mudança de valores e 

atitudes (LEFF, 2006). 

Dentro desta perspectiva, vem o papel da formação do sujeito ecológico que 

nos diz Carvalho (2006), a respeito do cidadão crítico e consciente, capaz de intervir 

no processo de transformação social, exercendo sua própria responsabilidade 

ambiental ao lutar pela ampliação dos espaços de participação coletivos junto à 

esfera pública, para deste modo garantir mudanças socioambientais. 

Tal perspectiva requer um profundo questionamento dos próprios pilares dos 

projetos político pedagógicos, de forma a poder efetivamente se caminhar em 

direção à formação de sujeitos ecológicos (LIMA, 2009). 

De acordo com Carvalho (2003) existem duas orientações na prática 

ambiental, a comportamental e a popular, a primeira busca a conservação; e a 

segunda a transformação. A primeira apoiada na mudança de hábitos e 

comportamentos predatórios, com reforço de comportamentos ambientalmente 

sustentáveis; e a segunda entende o processo educativo enquanto um ato político, 

no sentido de formar cidadãos críticos e comprometidos com novos valores, sociais, 

éticos baseados na equidade e na justiça social.  

 

2.2   Educação ambiental e problemas sociais 

 

Em vista dos documentos da UNESCO (Década Internacional da Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável) para o período 2005-2014 de acordo com 

Loureiro (2012, p.78) afirma que há equívocos em relação ao Brasil e Latino-

América, pois o mesmo não considera a totalidade dos problemas sociais, e ainda 

que nos países do Norte, a prática de sustentabilidade ficou voltada para áreas 

rurais, ou protegidas que não correspondem à realidade na América Latina.  

Esta região requer nova visão da educação capaz de ajudar pessoas a 

entender a complexidade e o inter-relacionamento de problemas como pobreza, 

consumo predatório, degradação ambiental, deterioração urbana, saúde, conflitos, 

violação dos direitos humanos, que hoje ameaçam nosso futuro. Afinal para 

Loureiro: 
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[...] só há sustentabilidade com dignidade de vida [...] desconsiderar 
as lutas dos movimentos sociais [...] que denunciam as mazelas do 
capitalismo, é um grave equivoco, na América Latina os movimentos 
se destacam por exporem incongruências de processos produtivos 
envoltos com o agronegócio, a indústria de celulose, a mineração, a 
pecuária extensiva e a privatização da água. (LOUREIRO, 2012, 
pg.48). 

 

Dessa maneira, Loureiro (2012, p.78) diz que o cerne da questão ambiental 

se dá na problematização da realidade, de valores, atitudes e comportamentos em 

processo de mutua aprendizagem pelo diálogo, reflexão e ação no mundo visto em 

Paulo Freire. 

Logo para obtermos essa mudança devemos compreender como são os 

ambientes, quais posições ocupam como se organizam culturalmente. Além de não 

esquecer que somos constituídos por múltiplas mediações que condicionam nossas 

interações no mundo. 

E ainda continua Loureiro (2012) que a finalidade da educação é de plantar 

sementes no sentido de superar os problemas ambientais e de forma coletiva, uma 

vez que a sociedade não é a expressão da soma de comportamentos individuais, 

mas relações socialmente produzidas na história. 

Portanto, Loureiro (2012), diz que temos a opção de usarmos os recursos 

planetários para produzir arados, ou talvez canhões. E que, o problema da fome, 

não é técnico e sim advém do modo de produção e distribuição. Vemos 

constantemente os meios de comunicação na defesa do agronegócio, o uso de 

transgênicos, o excesso de agrotóxicos, em vista disso é necessário discutirmos o 

assunto com a sociedade, portanto a escola é seu ponto inicial. Logo a Horta 

Escolar é uma ferramenta não-formal que propicia tais discussões. 

Ademais Loureiro (2012) afirma que desde que, nos anos 70, justificou-se a 

Revolução Verde no Brasil, os biomas foram reduzidos, a produção intensificada e 

ampliada, porém a fome perpetuou, e aumentou a desigualdade. 

A alimentação atualmente depende basicamente de 15 espécimes vegetais e 

8 animais, sendo que o processo produtivo esta associado a grandes corporações, 

segue com a informação de que, as crianças continuam morrendo em média a cada 

cinco segundos, sendo uma por fome. 
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2.3  Cultivo e agrotóxicos: custo ecológico 

 

Ressaltamos que se faz necessário discutirmos a respeito do cultivo de 

alimentos. 

Em Porto Gonçalves (2004, p. 2) ele nos apresenta que a maior produtividade 

econômica das regiões temperadas tem um alto custo ecológico, cultural e político 

para o mundo todo, à medida que a extrema especialização tanto no sentido da 

monocultura, como da dependência de alguns poucos cultivos, torna esses 

agroecossistemas vulneráveis, não só pelas pragas e às variações climáticas como, 

também os tornam extremamente dependentes de insumos externos, como adubos, 

agrotóxicos e energia vindos de outras regiões. 

Pois a racionalidade científica europeia tem privilégio em relação a certos 

conhecimentos, o conhecimento técnico-científico, bem como a regulação jurídica da 

propriedade a ele associada como as (patentes). 

Ele, Porto Gonçalves (2004) nos traz a informação de que essa concentração 

de dependência se aplica a cada um dos quatro principais grãos - trigo, arroz, milho 

e soja para o ano de 2001. 

Apenas cinco países – Estados Unidos, Canadá, França, Austrália e 

Argentina - são responsáveis por 88% das exportações mundiais de trigo 

(Santamarta, 2002). Tailândia, Vietnã, Estados Unidos e China representam 68% de 

todas as exportações de arroz. No caso da soja, apenas três países – EUA, Brasil e 

Argentina – são responsáveis por 82% da produção mundial. No milho, a 

concentração é ainda maior, com os Estados Unidos responsáveis por 78% das 

exportações e a Argentina por 12%. 

Deste modo, passível de apropriação privada, a propriedade intelectual 

individual (patentes) se coloca em confronto direto com o conhecimento patrimonial, 

coletivo e comunitário característico das tradições camponesas, indígenas, 

afrodescendentes e outras matrizes de racionalidade distintas [...] como no diz Porto 

Gonçalves (1989). Assim fica nítida a recusa em não reconhecer os direitos coletivos 

e patrimoniais de populações que detém conhecimentos ancestrais. 

Segundo Porto Gonçalves ancorado em SANTAMARTA3  

 

                                                           
3
 Consultar http://www.worldwatch.org/mag. 
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as multinacionais dos EUA, da União Européia e do Japão 
pretendem obter grátis, sobretudo nos países do Terceiro Mundo, os 
recursos genéticos para logo lhes vender a preços de usura as 
sementes, animais ou medicamentos obtidos, com base na 
propriedade intelectual. (SANTAMARTA, 2002) 

 

Logo, o conhecimento, sempre essencial para a reprodução, tende a se 

dissociar daqueles dos camponeses, dos povos originários ou, na linguagem 

europeia dos nativos, aborígenes, indígenas - que, até aqui, o construíram. O fazer 

tende a separar-se do pensar.  

Deste modo, além da separação da agricultura tanto da pecuária como da 

caça, da coleta e da pesca característica do mundo moderno-colonial, o que está em 

jogo, hoje, é a separação, ainda mais radical, do saber e do fazer que, agora, se dá 

por meio da dissociação do conhecimento acerca da reprodução do alimento nosso 

de cada dia (PORTO GONÇALVES, in SANTAMARTA, 2002). 

 Adiante, continua o autor, cerca de “90% de nossa alimentação procede de 

apenas 15 espécies de plantas e de 8 espécies de animais. Segundo a FAO, o arroz 

provê 26% das calorias, o trigo 23% e o milho 7% da humanidade. As novas 

espécies de cultivares substituem as nativas uniformizando a agricultura e 

destruindo a diversidade genética. Só na Indonésia foram extintas 1.500 variedades 

de arroz nos últimos 15 anos. À medida que cresce a uniformidade, aumenta a 

vulnerabilidade. (PORTO GONÇALVES, 2004) 

Na questão da diversidade de alimentos temos as orientações da  

Organização da Nações Unidas para Agricultura e Alimentação(FAO), que: 

 

Com o monopólio de sementes (aqui o modo de produção de conhecimento 
a ele associado) tende à se dissociar da reprodução e, assim a segurança 
alimentar perseguida por cada grupamento humano durante o processo de 
hominização, passa a depender de algumas poucas corporações, que 
passam a deter uma posição privilegiada nas novas relações sociais e de 
poder”. (PORTO-GONÇALVES, 2004, p.5). 

 

De acordo com esta informação a insegurança alimentar passa a ser, 

paradoxalmente, cada vez mais a regra, os países periféricos estão a mercê destas 

relações do monopólio de sementes.  

No Brasil, segundo Porto Gonçalves (2004), o desenvolvimento do novo 

modelo agrário/agrícola também aponta para um modelo onde o monocultivo 

acentua a dependência do agricultor diante do complexo industrial-financeiro 
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altamente oligopolizado e, com isso, aumenta a insegurança alimentar, tanto dos 

agricultores e suas famílias como do país como um todo.  

Destacamos aqui a importância da divulgação de outras formas de cultivo, 

pois de acordo com Porto Gonçalves (2004) as práticas de domesticação de 

espécies de plantas e animais sempre conviveram com outras atividades como o 

extrativismo da caça, da coleta e da pesca e, assim, além das terras manejadas de 

modo mais simplificado, como é característico de qualquer agroecossistema.  

Nessas áreas comuns destaca Porto Gonçalves (2004) se recolhiam frutos, 

ervas medicinais, aromáticas, estéticas (flores), assim como madeiras para 

utensílios e lenha. 

Contudo, hoje a grande expansão recente pelo agronegócio dos amplos 

cerrados, volta a se aproveitar desse legado natural de topografias planas, acrescido 

do fato de serem terras de uso comum das populações locais ou pertencentes a 

grandes fazendeiros criadores de gado que, até os anos 60, faziam uma pecuária 

extensiva e, não raro, permitiam livre acesso aos camponeses para a coleta de 

frutos, resinas, ervas e remédios em geral. 

 

Até mesmo entre fazendeiros e camponeses haviam regras de uso 
compartilhado dos recursos naturais, como é o caso do pequi ou, já numa 
área adjacente ao cerrado, como a zona dos cocais do Maranhão, a coleta 
do babaçu. O fazendeiro podia ser proprietário da terra, mas não do 
babaçu, ou do pequi (PORTO GONÇALVES, 2004, p.18). 

 

Desde os anos 60, com a abertura de estradas e, sobretudo, nos anos 70 e 

80, com a colaboração dos estudos da Embrapa sobre correção e adubação de solo 

e na seleção de sementes adaptadas à região, e o barateamento relativo de 

tecnologias de captação de água a 100 e 200 metros de profundidade, as chapadas 

passaram a se constituir em objeto de atenção das grandes empresas do complexo 

agropecuário, dando origem ao latifúndio produtivo do agronegócio (PORTO 

GONÇALVES, 2004, p. 9) 

O uso intensivo de adubos e fertilizantes trazem consequências danosas, 

como já vimos, sendo que aqui cabe destacar, ainda, o profundo desequilíbrio 

hídrico que se instaura com os latifúndios produtivos de agronegócio, com a 

captação de águas em profundidade trazidas à superfície para uma irrigação, com 

sistemas de pivô central, de baixíssima eficiência, onde se perde até 70% da água 

por evaporação direta. (PORTO GONÇALVES, 2004, p.21). 
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O autor Porto Gonçalves, faz menção à expansão exponencial do uso de 

adubos e fertilizantes, herbicidas, pesticidas e fungicidas há décadas, e vem sendo 

objeto de intensas críticas de ambientalistas, de órgãos ligadas à saúde e de 

sindicatos de trabalhadores sobretudo os rurais. Ele nos diz que nos últimos 50 

anos, enquanto a produção de grãos aumentou três vezes, o uso de fertilizantes foi 

multiplicado simplesmente 14 vezes, segundo dados da FAO.  

Assim, de acordo com o autor Porto Gonçalves, (2004) a relação entre 

produção de grãos e uso de fertilizantes caiu de 42 toneladas para 13 toneladas de 

grãos por cada tonelada de fertilizante usada entre 1950 a 2000.  

Segundo ele a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação, FAO, alertou que o uso global de fertilizantes vai chegar a 200,5 

milhões de toneladas em 2018, e ainda segundo a agência da ONU, o consumo 

mundial de fertilizantes vai aumentar 1,8% anualmente pelos próximos três anos. O 

cálculo consta do relatório Tendências e Panorama Mundial sobre o Uso de 

Fertilizantes lançado esta quinta-feira pela organização (PORTO GONÇALVES, 

2004).  

Quanto ao uso de Nitrogênio conforme Porto Gonçalves (2004) afirma que, a 

FAO o leste e o sul da Ásia consomem 60% de toda a produção de fertilizantes de 

nitrogênio no mundo, os outros dois fertilizantes muito utilizados são de fósforo e 

potássio. O aumento do uso na América do Norte deve chegar a 0,5% por ano, 

aproximadamente 300 mil toneladas, mas na Europa, a FAO diz que os agricultores 

devem reduzir o uso dos fertilizantes em pelo menos 50 mil toneladas. 

Salienta-se, ainda, que as empresas do setor agroquímico têm suas sedes, 

na sua quase totalidade, nos países europeus, nos EUA e no Canadá e, assim, essa 

geografia desigual do uso desses insumos no mundo revela o modo desigual como 

se valorizam os lugares, as regiões, os países e seus povos e suas culturas 

(PORTO GONÇALVES, 2012, p.26). 

 

Evolução da Produção Mundial de Grãos e do Uso de Fertilizantes 

1950 a 2000 (Em milhões de toneladas) 

A) Grãos 631 1.835 

B) Fertilizantes 14 141 

Relação A/B 41 13 
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Fonte: Websites da CONAB, USDA e FAO (2002) / (PORTO GONÇALVES, 2012, p.22). 

 

Entretanto, as informações a esta abordagem ecológica e do meio ambiente 

requer uma visão interdisciplinar da questão, uma compreensão além da ecologia, 

da biologia ou da química ensinada nas escolas. Neste sentido trazer a experiência 

da ação é uma forma lúdica de aprendizado: 

 

A ecologia constitui um novo território do saber marcado pela interseção de 
vários campos de saberes, estes citados e muitos outros, podemos chamar 
os problemas ecológicos de problemas híbridos. (GALLO, 2006,in CRIBB, 
p.46) 

 

Para Loureiro (2012, p. 18) a ecologia esbarra na política e na supremacia do 

modelo de estado do bem estar social, e cita Mansholt e Marcuse que declara em 

1972: 

 

a luta ecológica esbarra nas leis que governam o sistema capitalista: 
lei de acumulação crescente do capital, a mais valia adequada ao 
lucro, necessidade de perpetuar o trabalho alienado, a exploração 
[...] não se pode salvar a Terra dentro da lógica do capitalismo... é 
indispensável mudar o modo de produção e de consumo [...] não se 
trata de desodorizar o mau cheiro, de florir prisões, fábricas, não se 
trata de purificar a sociedade existente, mas de substituí-la 
(MANSHOLT; MARCUSE et al.,1973, p. 51-52, In: LOUREIRO,2012). 

  

Continua assim Loureiro (2012) neste contexto do estado forte, é que 

reconhecemos o limite que estabelecemos com a natureza, e seu previsível 

esgotamento, se as relações permanecerem como estão, por isso se faz urgente 

ampliar as formas de abordar sobre educação ambiental na escola. Discutir e refletir 

que o conforto moderno para alguns, traz imensa destruição para outros, e ainda 

que a manutenção de estilos de vida para alguns seja na indigência de milhões.  

Acrescentamos ainda a importância de discutir aqui as influências críticas de 

origem marxista e/ou frankfurtianas, vistas em Gadotti (2005) na qual a educação 

ambiental brasileira é discutida por meio da educação popular, especialmente por 

reflexão pedagógica e política de nomes como Paulo Freire, Carlos Rodrigues 

Brandão, Moacir Gadotti (1994), este defensor da educação popular como 

alternativa, político pedagógica aos projetos educativos tradicionais dominantes. 

Dessa forma, simultaneamente, como modelo teórico e como prática social.  
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Além disso, o referido autor Gadotti (2005), nos traz o aspecto ético, porque 

os novos princípios reguladores da atividade humana terão de se basear num novo 

paradigma, que tenha a Terra como fundamento e centro, esta mudança de 

paradigma terá, por certo, implicações na Educação.  

A Pedagogia da Terra, ou Écopedagogia, entendida como movimento 

pedagógico, como abordagem curricular e como movimento social e político, 

representa um projeto alternativo global que tem por finalidades, por um lado, 

promover a aprendizagem do sentido das coisas a partir da vida quotidiana e, por 

outro, a promoção de um novo modelo de civilização sustentável do ponto de vista 

ecológico.  

A educação para a cidadania planetária implica uma revisão dos nossos 

currículos, uma reorientação de nossa visão de mundo da educação. Como espaço 

de inserção do indivíduo não numa comunidade local, mas numa comunidade que é 

local e global ao mesmo tempo. Por essa razão é importante destacar o que nos diz 

Gadotti (2005) em relação ao cenário atual da globalização da revolução 

tecnológica, que a expansão dos grupos financeiros, assim como o modo de 

produção em muitos países ser causa fragmentação da flora e fauna, aprofundando  

a degradação do meio ambiente. 

E a distancia entre ricos e pobres, causando grandes diferenças entre centro 

e periferia. Assim como, a morte de grandes contingentes por fome, e de outros pelo 

consumo excessivo de alimentos. Tudo isso nos leva a pensar que a construção de 

uma Horta Escolar pode propiciar novas perspectivas na busca de ampliar o 

conhecimento dos educandos a respeito do que vem a ser meio ambiente 

sustentável, no qual os sujeitos possam estar inseridos, e não a parte, apenas como 

expectadores, mas de forma ativa, tanto no aprendizado quanto na participação. 

 

2.4  Consumo, questões alimentares e nutricionais 

 

Os principais fatores relacionados às questões ambientais são o consumo 

exagerado e o descarte incorreto do resultado deste consumo. Um consumo em 

excesso, resulta em uma maior produção e descarte de lixo, além de exaurir os 

recursos naturais. Esta questão segundo Gonçalves (et al., 2013) os problemas 

ambientais sofrem influencia direta do consumismo, da produção excessiva de lixo, 

além do tratamento da água e do esgoto. 
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De acordo com Calvente (2014, p.8) uma atenção especial deve ser dada às 

consequências na saúde humana considerando-se os níveis de ingestão de açúcar 

e gorduras, talvez pela aquisição e consumo excessivo de refrigerantes, balas, 

bolos, doces, biscoitos, sanduíches de cadeias de restaurantes “fast-food”, bem 

como o consumo de carnes, pizzas e enlatados - quase todos incorporando insumos 

de origem química, tinturas, estabilizantes, conservantes e espessantes nos seus 

processos produtivos homogêneos de larga escala e embalagens descartáveis.  

Para Calvente (2014, p.9), os produtos industrializados e embalados, fazem 

uso de processos químicos usando estabilizantes, espessantes e conservantes. E 

ainda disputas por mercados levaram as empresas ao desenvolvimento de ações de 

propaganda, “marketing” e “merchandising” visando estimular maior consumo e 

vendas comerciais em grande escala de junk food.  

Hortas escolares podem servir como um caminho educacional para estimular 

reflexões sobre a obesidade infanto-juvenil. A questão é tão grave que por essa 

razão diversos ministérios, além do CONSEA, FNDE e da Organização Pan 

Americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS) lançaram no 

mês de maio de 2014 um documento intitulado “Estratégia Intersetorial de 

Prevenção e Controle da Obesidade: Recomendações para Estados e Municípios” 

(CALVENTE, 2017, p.9). 

O projeto “Educando com a Horta Escolar” (PEHE), que foi inserido no PNAE 

- Programa de Alimentação Escolar. Verificam-se esforços de diversas esferas da 

sociedade na implantação de hortas escolares e comunitárias, em particular de 

alguns municípios, professores e alunos da rede pública municipal acompanhando 

resultados de pesquisas do mundo acadêmico e recomendações do CONSEA – 

Conselho de Segurança Alimentar (MAPASAN, 2014). 

Seguimos com Calvente (2017, p.10) a educação alimentar é um campo de 

conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar e intersetorial que 

tem como finalidade desenvolver a prática autônoma e voluntária de hábitos 

alimentares saudáveis. 

Para fins do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar a educação 

alimentar e nutricional é considerado (EAN) o conjunto de ações formativas que 

objetiva estimular a adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis, 

que colaborem para a aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a qualidade de 

vida do indivíduo. 
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Assim diz o autor objetivo dessas ações governamentais deve ser incorporar 

o tema da alimentação e nutrição no contexto escolar, com ênfase na alimentação 

saudável e na promoção da saúde, reconhecendo a escola como um espaço 

adequado à formação de hábitos e disseminação de conhecimentos e valores. 

Procurando resgatar referenciais para um conjunto de práticas pedagógico-didáticas 

integradas a conhecimentos cognitivo culturais em contextos locais vulneráveis 

(CALVENTE, 2017, p.10). 

Calvente (2017, p.13) ressalta a importância da Horta Escolar, na qual é 

possível debater, refletir e compreender melhor sobre a importância das fibras, 

vitaminas e sais minerais necessários à nutrição humana e discutir o problema da 

obesidade. O contato com a terra e com jardins e hortas escolares pode motivar a 

reflexão crítica e promover a ação direta sobre problemas ambientais locais 

específicos, um debate crítico sobre segurança alimentar, a educação alimentar e a 

obesidade infanto-juvenil; e numa outra dimensão pode estimular ações de 

educação não-formal comparativas sobre estruturas produtivas e culturas no 

segmento agropecuário.  

Os principais fatores responsáveis pelos problemas relacionados às questões 

ambientais é o consumo exagerado. Um consumo em excesso, resulta em uma 

maior produção e descarte de lixo, além da má utilização dos recursos naturais.  

Essa questão é justificada por Gonçalves (2013) os problemas ambientais sofrem 

influência direta do consumismo, da produção excessiva de lixo e também do 

descarte incorreto, o que pode interferir no ambiente e na sociedade. Além do 

tratamento do lixo e a água.  

Destaque aqui é à temática da alimentação por meio do olhar da EA crítica, 

que pode ser produtiva para o ensino de Ciências, principalmente quando entendida 

sob o ponto de vista da relação entre consumo, alimentação, agricultura e 

sociedade. 

Em relação e este quesito atualmente, segundo o relatório SOFI, 4 milhões de 

crianças menores de 5 anos sofrem de sobrepeso (7,5% do total), 700. 000 sofrem 

desnutrição aguda (1,3%) e 4,8 milhões sofrem atraso no crescimento ou 

desnutrição crônica (9%). Para os adultos a situação é ainda mais grave em termos 

de obesidade e sobrepeso. “Hoje, para cada pessoa que passa fome, mais de seis 

pessoas sofrem de sobrepeso”. (BERDEGH, in GONÇALVES, 2013). 
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Em relação à implantação da Horta Escolar na Escola Municipal Alberto 

Francisco Torres, em Niterói, um dos objetivos principais, o de discutir relações de 

meio ambiente, e outro que é o de despertar interesse e proporcionar alimentação 

saudável, livre de agrotóxicos. Para tal buscamos aproximar estratégias da 

Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS), junto a questões 

ambientais ao ato de plantar, cuidar e comer consorciados com um coletivo de 

professores.4 

Dentre quais os autores (as) Camacho Dias, Henriques, O’Dwyer, Barbosa e 

Burlandy (2018) nos apresentam em seu artigo sobre o tema nutrição, o cenário em 

relação ao excesso de peso e obesidade, e que é particularmente preocupante pois 

além das doenças associadas com a obesidade, ainda temos as consequências 

econômicas para o individuo e a sociedade. Para elas há ainda o estigma e a 

depressão que podem prejudicar o desenvolvimento das crianças.5 

De acordo com os autores acima citados há um consenso de que a obesidade 

é condicionada por fatores biológicos, socioeconômicos e ambientais, assim 

consideram PAAS (Promoção da Alimentação Adequada Saudável) como uma 

forma de ação, que consiste em um conjunto de estratégias focadas na melhoria da 

qualidade de vida dos indivíduos e coletividades, sendo um eixo estratégico da 

política nacional de alimentação e nutrição (PNAN), por meio de ações intersetoriais, 

voltadas ao coletivo, aos ambientes (físico, social, político, econômico e cultural), 

assim adotando práticas alimentares apropriadas aos seus aspectos biológicos e 

socioculturais, bem como de forma sustentável do meio ambiente. 

O programa tem como ações relacionadas a interação com a Horta Escolar:  

 linha de cuidado para o sobrepeso;  

 programa saúde na escola; guias alimentares;  

 promoção de alimentos saudáveis nas escolas; 

 e programa nacional de alimentação escolar. 

Além dos objetivos acima citados ainda temos no PNAE (Programa Nacional 

de Alimentação Escolar) que contribuí para o crescimento e o desenvolvimento 

                                                           
4
 Horta Escolar: Projeto da UFF integra Nutrição e educação ambiental; RIBEIRO, M. J.; 

BUTSCHKAU, S.; HENRIQUES, P.; BARBOSA, R, CALVENTE, A. Niterói, 03/jan/2018, acesso em 
out.2019; Portal da UFF. 
5
 Políticas de saúde e segurança alimentar e nutricional: desafios para o controle da obesidade infantil 

Ciência e Saúde Coletiva,23, 12:4143-4152,2018/  , DOI:10.1590/1413-812320182312.34972016 
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biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos 

alimentares saudáveis dos alunos.  

O Programa possui como uma de suas diretrizes a Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN), que objetiva estimular a adoção voluntária de práticas e escolhas 

alimentares saudáveis que colaborem para a aprendizagem, a boa saúde do escolar 

e a qualidade de vida do indivíduo. Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

para que as obras dialoguem com a promoção da alimentação adequada e saudável 

no ambiente escolar e com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, do 

Ministério da Saúde. 

Foi a impressão de imagens contendo mensagens sobre alimentação 

adequada saudável na quarta capa dos livros didáticos, em substituição ao Hino 

Nacional, símbolo da Pátria, o qual passou a ser impresso na terceira capa do 

livro.(Ministério da Educação, 2019) 

A alimentação adequada e saudável é um direito humano básico, que envolve 

a garantia de acesso e permanência de forma justa. Além de proporcionar o 

sentimento de pertencimento social das pessoas, com a sensação de autonomia, ou 

seja, redescobrir novas formas de colocar os alimentos à mesa. E ainda o prazer de 

preparar sua própria refeição. 

A alimentação balanceada consiste de alimentos combinados entre si, e de 

acordo com modos de comer e dimensões culturais. Estes devem ser minimamente 

processados, bem como: ter boas fontes de fibras e nutrientes, geralmente com 

menos calorias; os de origem animal são fontes de proteína, vitaminas e minerais; a 

complementação com alimentos de origem vegetal (grãos, raízes, tubérculos, 

farinhas, legumes, verduras, frutas e castanhas) constituem excelente base, para 

uma alimentação nutricionalmente balanceada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Já os alimentos ultraprocessados são desbalanceados porque são 

habitualmente ricos em gorduras, açucares e sódios, favorecendo o 

desenvolvimento de doenças do coração, diabetes e vários tipos de câncer. Vale 

ressaltar que, uma boa alimentação é sinônimo de maior qualidade de vida,: melhora 

o humor; combate a depressão, dá energia, melhora a imunidade e infecções, 

previne várias doenças, retarda o envelhecimento e melhora a circulação 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 27/06/2017). 

Dessa maneira, os alimentos têm funções que transcendem as necessidades 

biológicas, pois agrega significados culturais, comportamentais e afetivos singulares 
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que não podem ser desprezados. Por conseguinte, resgatar hábitos e práticas 

alimentares regionais que valorizem a produção e o consumo de alimentos locais de 

baixo custo e elevado valor nutritivo, livre de contaminantes (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2017). 

Para nos certificamos do caráter social da implantação de uma Horta Escolar 

buscamos inspiração conceito que nos apresenta Max-Neef (2000) no livro “El 

Desarrollo a Scala Humana” no qual ele apregoa que a economia e as relações 

devem ser pautadas nos sujeitos, e não apenas nos bens materiais e não podemos 

medir qualidade de vida apenas pelo consumo de bens e serviços.  

Além disso, no intuito de reforçar esta idéia seguimos com os preceitos 

abordados por (DORA COSTA, 2000) em relação à Linha de Dignidade, no qual ela 

apregoa de que itens da cesta básica não levam em conta o que é desejo das 

pessoas, e que estes servem apenas para manter a força de trabalho, mostrando 

assim a importância da construção de uma horta escolar com objetivo de discutir 

estes aspectos levando em conta a importância de uma alimentação mais 

equilibrada e pautada na cultura alimentar, bem como quais parâmetros são usados 

por órgãos governamentais a respeito do assunto.  

A autora traz ainda questões reflexivas, como: por que se produz; para quem 

se produz; e como se produz, trazendo assim profunda reflexão sobre o 

sobreconsumo, e utilização dos recursos ambientais até a exaustão. A pergunta 

principal é qual é o sentido da existência humana no planeta?   

Na dinâmica da horta, é possível debater, refletir e compreender melhor sobre 

a importância das fibras, vitaminas e sais minerais necessários à nutrição humana, e 

discutir o problema da obesidade. Hortas escolares podem contribuir para uma 

reflexão sobre a alimentação equilibrada de crianças e adultos sobre vários 

enfoques, múltiplas dimensões, vertentes teóricas e ideologias distintas. 

(CALVENTE; MAY; Set, 2019) 

 

2.5 A importância da agricultura familiar 

 

Segundo a Constituição brasileira, materializada na Lei no 11.326, de julho de 2006, 
considera-se agricultor familiar àquele que: 
 

desenvolve atividades econômicas no meio rural e que atende alguns 
requisitos básicos, tais como: não possuir propriedade rural maior 
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que 4 módulos fiscais (um módulo fiscal, resumidamente, é uma 
unidade de terra cujo tamanho é definido pelo poder municipal e 
varia entre 5 e 100 hectares); utilizar predominantemente mão de 
obra da própria família nas atividades econômicas de propriedade; e 
possuir a maior parte da renda familiar proveniente das atividades 
agropecuárias desenvolvidas no estabelecimento rural (LONGO, R., 
2016). 

 

De acordo com Longo (2016) a agricultura familiar responde por 70% dos 

alimentos consumidos no país, por isso a sua importância e segundo o Instituto 

brasileiro de Estatística (IBGE), 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 

34% do arroz, 58% do leite, 59% dos suínos, 50% das aves, 30% dos bovinos, e 

21% do trigo são oriundos da agricultura familiar, além de praticamente todas as 

verduras e hortaliças.   

Segue com a informação de que a agricultura familiar ocupa 80,25 milhões de 

hectares, (IBGE, 2006). Sendo então 24% das terras agricultáveis no Brasil 

pertencem aos pequenos produtores familiares, segundo dados do Censo 

Agropecuário. Mesmo assim, a agricultura familiar é responsável por mais de 80% 

dos empregos gerados no campo, o que evidencia a importância desse segmento na 

geração de trabalho e renda, também na contenção do êxodo rural (LONGO, 2016).  

Portanto, é de extrema relevância social, feita por pessoas que trabalham a 

terra, normalmente sem, ou, às vezes, com pequenas máquinas, que usam pouco 

ou, às vezes, nem utilizam adubos e defensivos agrícolas. O alimento que comemos 

é fruto do trabalho de inúmeras famílias espalhadas por todo o Brasil, que, muitas 

vezes, passam despercebidas em um mundo acelerado e desatento.  

Segundo a Lei nº 11.947, de 16 de julho de 2009, o valor mínimo passado 

para os estados e municípios e distrito federal, é de 30% do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e se direciona para o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, e este deve ser utilizado para aquisição de gêneros 

alimentícios diretamente da agricultura familiar rural ou de suas organizações 

priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais 

indígenas e quilombolas. (FNDE, 2009). 

Desta forma fundamenta a conexão entre agricultura familiar e a alimentação 

escolar no sentido de: alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de 

alimentos variados e o respeito a cultura e tradições. E principalmente apoio ao 
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desenvolvimento sustentável com aquisição de alimentos sazonais e diversificados 

valorizando a agricultura familiar (FNDE, 2009). 

Estas questões permeiam as discussões com a implantação da Horta Escolar. 

 

2.6 Povos tradicionais em harmonia com a natureza  

 

Iniciamos nossa conversa a partir de outros mundos imaginados por povos 

como os equatorianos, que segundo Acosta (2013) têm como principio a convivência 

sustentada na harmonia entre seres humanos e natureza, estes princípios estão 

presentes na constituição do Equador, e provém da contribuição indígena do Sumak 

Kawsay6, e ainda serve como uma orientação básica da constituição na qual  a 

“natureza tem direitos” e denuncia os limites ecológicos do desenvolvimento 

capitalista.  

Com um pé na terra e outro na aspiração de uma nova dignidade para o povo 

surge como proposta para discutir respostas urgentes frente aos devastadores 

efeitos climáticos. E ainda questiona o “progresso” ocorrido nos últimos 500 anos, 

um processo extremamente expansionista, que a partir de 1942, na qual a Espanha 

invadiu as Américas se consolidou a visão no qual o ser humano apareceu fora da 

natureza (ACOSTA, 2010). 

Desta maneira apesar de tal desenvolvimento o problema da fome não foi 

solucionado e as condições ambientais chegaram a um limite extremo.  

Destacamos que a visão que os povos tradicionais tem em relação a 

natureza, a de viver em harmonia, traz além da preservação dos recursos naturais e 

da viabilidade de um desenvolvimento sem agressão ao meio ambiente. Ela implica 

um equilíbrio do ser humano consigo mesmo e com o planeta, mais ainda, com o 

universo. A sustentabilidade que defendemos refere-se ao próprio sentido do que 

somos, e de onde viemos e para onde vamos (GADOTTI, 2005 pg.160). 

Então, o autor destaca que estas relações com o meio ambiente vão além de 

limpar os rios, despoluir o ar, reflorestar os campos devastados para vivermos num 

planeta melhor num futuro distante, trata-se de dar uma solução, simultaneamente, 

aos problemas ambientais e aos problemas sociais (GADOTTI, 2005, pg.18). 

                                                           
6
  Conjunto organizado sustentável e dinâmico dos sistemas econômicos, políticos, sócio-culturais e 

ambientais que garantem o bem viver. 
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De acordo com Gadotti (2005), a sensação de pertencimento ao universo não 

se inicia na idade adulta, mas desde a infância, sentimo-nos ligados com algo que é 

muito maior do que nós. o que precisamos então é de uma educação sustentável, na 

qual a Terra não será apenas um espaço de nosso sustento e de domínio técnico-

tecnológico, objeto de nossas pesquisas, ensaios, e, algumas vezes, de nossa 

contemplação. Mas não será o espaço de vida, o espaço do aconchego, de 

“cuidado” 

Para ele não aprendemos a amar a Terra lendo livros sobre isso, nem livros 

de ecologia integral. A experiência própria é o que conta. A experiência do plantar e 

seguir o crescimento de uma árvore ou de uma plantinha (GADOTTI, p.20-21), 

assim: 

 

Como se traduz na educação o princípio da sustentabilidade? Ele se 
traduz por perguntas como: até que ponto há sentido no que 
fazemos? Até que ponto nossas ações contribuem para a qualidade 
de vida dos povos e para a sua felicidade? A sustentatibilidade é um 
princípio reorientador da educação, e principalmente dos currículos 
objetivos e métodos (GADOTTI,p.20-21) 

 

Em vista disso, Gadotti (2005, p. 21), discorre sobra a ecopedagogia, bem 

como a importância de uma reorientação dos currículos para que incorporem certos 

princípios defendidos por ela. Estes princípios deveriam, por exemplo, orientar a 

concepção dos conteúdos e a elaboração dos livros didáticos. Para a ecopedagogia, 

a educação ambiental é um pressuposto, e ainda oferece estratégias, propostas e 

meios para a sua realização concreta, buscando um sentido mais profundo do que 

fazemos com a nossa existência, a partir da vida cotidiana.  

Isto posto supõe-se uma pedagogia da sustentabilidade que dê conta da 

grande tarefa de formar para a cidadania planetária. Esse é um processo já em 

marcha. A educação para a cidadania planetária está começando através de 

numerosas experiências que, embora muitas delas sejam locais, elas nos apontam 

para uma educação como membros para além da Terra, para viver uma cidadania 

cósmica (GADOTTI, 2005).  

Neste caso, a derrubada da floresta amazônica não é apenas um fato local: é 

um atentado contra a cidadania planetária (GADOTTI, 2005, p.24) 

Em vista disso os povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente 

diferenciados, que possuem condições sociais, culturais e econômicas próprias, 
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mantendo relações específicas com o território e com o meio ambiente no qual estão 

inseridos, e por isso respeitam também o princípio da sustentabilidade, buscando a 

sobrevivência das gerações presentes sob os aspectos físicos, culturais e 

econômicos, bem como assegurando as mesmas possibilidades para as próximas 

gerações (MINISTÉRIO PÚBLICO, MG, 2014)  

O documento ainda destaca os vários benefícios que esses grupos promovem 

para a coletividade nacional, abrangendo modos próprios de vida, relações 

territoriais, preservação da memória, história e patrimônio cultural material e 

imaterial, saberes tradicionais no uso de recursos naturais, entre outros. Vender 

para o mercado não é o único fim; parte considerável da produção é destinada ao 

consumo e às práticas sociais (festas, ritos, folias de reis etc.), mantendo a unidade 

do grupo. 

Cabe ressaltar ainda que tais práticas estão ligadas normalmente à utilização 

de recursos naturais renováveis e de tecnologias de baixo impacto ambiental, 

explorando potencialidades e respeitando limites. Dentre os princípios norteadores 

da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, destacam-se os seguintes: 

 

[...]III - a segurança alimentar e nutricional como direito dos povos e 
comunidades tradicionais ao acesso regular e permanente a 
alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer 
o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 
práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a 
diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, econômica e 
socialmente sustentáve. (MINISTÉRIO PÚBLICO, MG, 2014) 

 

De acordo com a pesquisadora Denise Oliveira da Fiocruz/ Brasília, os 

saberes e sabores presentes na soberania alimentar do povo brasileiro são 

guardados pelos povos e comunidades tradicionais. Destacando a grande 

diversidade de forma e cores, essas populações mantêm viva, a sociobiodiversidade 

daquilo que nos alimenta e também daquilo que nos cura. 

Como vimos em Gadotti (2005) e Acosta (2010), a terra para as populações 

tradicionais têm um significado completamente diferente do que para a população 

que vive nas cidades, intercalando agroecologia e a relação homem-natureza. Estas 

populações são guardiãs das sementes, das práticas, dos patrimônios, dos 
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aprendizados e nos ensinam a respeito de um território vivo pela dinâmica que ele 

tem, integrado aos processos sazonais de respeito à natureza.  

No entanto, apesar da resistência destes povos vimos que para as 

populações da cidade, o valor da terra ainda é muito distante de forma que possa 

representar uma mudança de visão. Nas grandes cidades ainda vemos muitas 

dificuldades, as zonas urbanas ainda não entenderam que as produções de frutas e 

verduras vêm do campo. 

Portanto é um desafio aproximar a educação acreditamos que a horta nos 

remete a estes outros modos de vida. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa realizada foi a de pesquisa-ação, pois sou parte integrante da 

elaboração e prática da implantação e das atividades relacionadas à horta na 

escola. Em primeiro momento, foram realizadas reuniões para implantação do 

projeto, depois palestras e atividades de conscientização no espaço escolar e dos 

organismos financiadores, e atualmente estamos realizando atividades lúdicas 

pedagógicas de caráter interdisciplinar.  

Segue abaixo cronograma das atividades referentes aos momentos anteriores 

à implantação da Horta Escolar. Nos quais realizamos conscientização e divulgação 

do projeto. 

 

 

Figura 3: Cronograma de atividades 1. 
 

No entanto, ao buscar respostas a nossa indagação devemos seguir de 

acordo com o que nos fala Bizet (1986) em que afirma: 

 

Uma pesquisa-ação não se contenta, portanto, em recrutar 
individualmente um ou muitos informantes para fazê-los testemunhar 
sobre os costumes de seu grupo de origem, uma pesquisa ação 
associa-se à pesquisa a um projeto de mudança coletiva [ ] 
pertencente à realidade sócio-institucional sobre a qual se debruça a 
pesquisa [ ] numa pesquisa-ação, o objeto é também sujeito da 
pesquisa em associação com outros. 

(BIZET, 1986, p.156) 
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Portanto, faz-se necessária à observação constante dos fatos, das relações e 

interações, tanto, sociais quanto pedagógicas dos diversos atores participantes da 

construção do Projeto Horta Escolar, inclusive os membros pesquisadores da 

universidade que viabilizam o projeto. 

No primeiro semestre de 2018 permanecemos ainda de forma a conscientizar 

e refletir sobre meio ambiente crítico e sustentável, bem como o desenvolvimento de 

oficinas sobre consumo e práticas alimentares. Pois a Horta Escolar ainda estava 

em construção devido a questões de mão de obra. Assim prosseguimos abordando 

por meio de vídeos a respeito de sustentabilidade, trabalhos realizados pelas 

crianças: conhecendo o ciclo dos alimentos; a importância de micro organismos na 

decomposição dos alimentos; e ainda estudo das embalagens e seus ingredientes, 

bem como experimentação de alternativas saudáveis e aproveitamento dos 

alimentos. 

Alguns destes momentos foram no 1º segmento do ensino fundamental ( 1º e 

2º ciclos em Niterói), outras realizadas com o 2º segmento (3º e 4º ciclos). No 

entanto como a escola também possui turmas da modalidade EJA (Educação de 

jovens e adultos) algumas intervenções ocorreram por meio de discussões após 

apresentações de vídeos e palestras sobre meio ambiente, alimentos saudáveis, 

tipos de plantio e compostagem, a participação foi realizada na forma de: 

 Desenhos e trabalhos feitos pelos alunos na forma escrita; 

 Apresentações e seminários a respeito do assunto; 

 Resultado de conversas realizadas após as aulas e oficinas 

apresentadas. 

Contudo no ano de 2019, no 1º semestre a Horta Escolar foi concretizada em 

seus principais aspectos, o de obter terra para os canteiros e mudas para o 1º 

plantio. Então, em meados de maio iniciamos juntamente com a comunidade 

escolar, o plantio das mudas. Inclusive neste momento, em relação ao caráter 

interdisciplinar foi realizada uma aula na Horta Escolar com as explicações a 

respeito de solo e a necessidade de equilibrar o seu PH com os compostos 

químicos, calcário dolomita e fósforo, e ainda durante esta explanação a conversa 

sobre os valores do cuidado com as plantas. 
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Figura 4: Grupos do 3º e 4º ciclos em aula sobre ciências 
 

Em seguida as mudas foram plantadas pelas turmas do ensino fundamental I 

(2º ciclo) tais quais: brócolis, alface, mostarda, manjericão, orégano, alecrim e 

hortelã-pimenta.  

Porém outros personagens e atores escolares com entusiasmo, plantaram 

inhame, batata doce, abóbora, boldo, capim limão, tomate, pimentão etc. O 

crescimento foi muito bom, então pode ocorrer a primeira colheita da Horta Escolar 

de folhas de mostarda. 

 

 

Figura 5: Diversidade feita por funcionários 
 

Em agosto com a participação das turmas do (1º e 2º ciclos) para observar, 

apalpar, visualizar as plantas e colher para uma salada que foi degustada no 

refeitório. Inclusive algumas aulas foram realizadas na Horta Escolar para explicar in 

loco sobre a terra, crescimento e variedade das plantas. A participação inclui 

funcionários para a manutenção do projeto, de uma forma democrática. 
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Figura 6: Funcionário colaborador do projeto 
 

Mais adiante pudemos escolher alguns membros que farão a manutenção da 

horta durante os meses de outubro e novembro, alunos do (3º e 4º ciclos). 

Destacamos que um trabalhador da obra passou uma mangueira com furos ao longo 

dos canteiros para facilitar a rega, apesar disso muitas crianças no final do dia fazem 

a rega com regador da escola. Reservamos um espaço especial para o plantio de 

mudas e colheita das ervas a fim de fazermos um encontro com os alunos da EJA, 

pois os saberes advindos de suas experiências são demasiado importantes.  

A colheita para degustação dos vegetais plantados na Horta Escolar foi por 

alunos e professores. A fim de tornar a experiência mais produtiva tanto do interesse 

no cultivo quanto no propósito dos valores nutritivos. 

Para saber a respeito das expectativas em relação à implantação da Horta 

Escolar a fim de identificar a compreensão e entendimento, a respeito da 

participação, afeto, criação e consciência crítica presentes na implantação do 

projeto, fiz algumas perguntas a funcionários, professores e alunos tais como: 

 O que você achou da implantação da Horta na escola?  

 O que pode mudar nas suas práticas alimentares após as atividades 

desenvolvidas?  
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Quanto a esta metodologia para investigação das práticas alimentares, 

desenvolvemos o questionário abaixo e aplicamos no 2° ciclo do ensino fundamental 

(FME-Niterói), na turma 5.A, do período da tarde. Trata-se de um primeiro momento 

de uma etapa inicial. E no final do ano faremos novamente as perguntas a fim de 

observar se houve alguma mudança na prática alimentar destes sujeitos. 

 

FICHA DE INVESTIGAÇÃO ALIMENTAR 

Questionário / Pesquisa – Ação 

Escola Municipal Alberto Torres – FME 

Parceria UFF - Gepase - Pedagogia7 / UFRJ - Instituto de Economia - PEPEP/EPS. 

 

Nome do aluno / funcionário: 

Explicar / detalhar o que você come todos os dias? 

Café da manhã Frutas Refrigerantes ou Sucos Industrializados 

Almoço   

Lanche   

Jantar   

 

OBSERVAÇÃO: Unidades de consumo de balas, doces e salgados em pacotes? 

(fandangos ou similares) 

 

Assim, identificamos a partir destas intercorrências, uma horta inserida no 

ambiente escolar pode trazer aspectos que venham: 

 

destacar dimensões “esquecidas” historicamente pelo fazer 
educativo, no que se refere ao entendimento da vida e da natureza, e 
para revelar ou denunciar as dicotomias da modernidade capitalista e 
do paradigma analítico-linear, não dialético, que separa: atividade 
econômica, ou outra, da totalidade social; sociedade e natureza; 
mente e corpo; matéria e espírito, razão e emoção etc.  

(LAYRARGUES, 2004 in LOUREIRO) 

 

Com possibilidades de novas vivencias, bem como as relações homem-

natureza, e assim provocar discussões sobre o atual modelo de desenvolvimento da 

sociedade, que devem ser discutidos e apreendidos pela escola, como nos diz 

Guimarães: 

                                                           
7
 Parceria voluntária da aluna autora deste trabalho, graduanda do curso de Pedagogia UFF – Sandra 

Butschkau; e Átila Calvente – UFRJ. 
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atrelada aos interesses populares de emancipação, de igualdade 
social e melhor qualidade de vida que se reflete em melhor qualidade 
ambiental; outra, que assume prioritariamente os interesses do 
capital, da lógica do mercado, defendida por grupos dominantes  

(GUIMARÃES, 2007 a) 

 

3.1 As atividades sensoriais em torno da horta 

 

As atividades realizadas foram como um pano de fundo para discorrermos 

sobre o tema meio ambiente sustentável, e ocorreram de forma diferente de acordo 

com a idade dos participantes e das possibilidades dentro do conteúdo e agenda 

das turmas. De inicio com o 2º segmento do ensino fundamental (1º ciclo FME de 

Niterói), depois com as turmas da tarde, 1º e 2º ciclos (onde apresentamos para 

professoras, alunos e funcionários o Projeto Horta Escolar – Plante o Verde). Em 

relação às turmas da modalidade EJA, do período noturno, eu e a bolsista do 

GEPASE, fizemos intervenções, a minha abordagem em relação a praticas de 

cultivo e meio ambiente, e da parte dela a respeito de alimentação saudável e 

reaproveitamento dos alimentos. 

Nas apresentações ressaltamos aspectos da implantação da Horta, qual o 

espaço poderia vir a ser utilizado, os motivos que nos levaram a tal empreitada e 

quais objetivos pretendemos em relação a valores sociais e pedagógicos. 

 

 

Figura 7: Conversa sobre valores 
 

Em segundo momento tivemos a realização de encontros com algumas 

turmas para explicar sobre o projeto e os valores éticos envolvidos, bem como 
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buscamos suscitar nas crianças a curiosidade e a busca de palavras de 

sociabilidade, meio ambiente sustentável e crítico, nutrição enfatizando a 

necessidade de concentração e aspectos sociais da implantação de uma Horta 

Escolar. 

Para dinamizar as aulas fizemos uso da tecnologia com apresentação de 

vídeos a respeito da sustentabilidade, cultura e aspectos alimentares no 2º ano do 

ensino fundamental (1º ciclo/ tarde) os alunos assistiram animação sobre meio 

ambiente sustentável, e em seguida fizeram ilustrações a respeito e pequenas 

frases. 

Em outro momento, vídeos e conversa sobre a decomposição dos alimentos e 

elementos da natureza, inclusive com folhas recolhidas para ver de perto a 

decomposição, neste ponto tratamos a interdisciplinaridade de forma a abarcar 

alguns conceitos científicos para suscitar a curiosidade, e ainda usar a arte como 

inspiração para a criatividade. 

Já no 5º ano do mesmo ciclo, os vídeos foram sobre como cultivar a terra 

respeitando a biodiversidade, como se dá a cultura do milho ingrediente tão presente 

nos vários produtos que consomem, destacando sua importância inicialmente para 

os povos Andinos e depois para alimentação mundial, destacando a necessidade de 

conservação dos diversos tipos de sementes de milho. 

 

 

Figura 8: Química nos industrializados 
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Em seguida, foram realizadas conversas a respeito de como árvores e 

vegetação nativa podem conviver com agricultura. Além de exposição de figuras e 

vídeos sobre a importância dos fungos na meio ambiente. Em outro momento vimos 

sobre os elementos químicos e aditivos encontrados nos salgados e alguns 

alimentos.  

No segmento da EJA os vídeos foram sobre agrofloresta, e curtas de 

animação sobre o meio ambiente, em seguida fizemos uma roda de conversa sobre 

as várias práticas conhecidas por eles, em relação à cultivo de milho, hortaliças, 

mandioca e suas características, e principalmente a questão do desmatamento e 

suas consequências além, de práticas de compostagem. Também foi abordada a 

relação que os alunos têm com o meio ambiente nas comunidades onde vivem.  

 

 

Figura 9: Aula sobre compostagem EJA 
 

A falta de espaço para plantar, a degradação, a valorização de lugares que 

ainda possuem áreas verdes. A urbanização exagerada da comunidade no entorno 

e as dificuldades enfrentadas para ter uma vida de qualidade nestas comunidades. 

Na questão alimentação teve a experimentação de bolo de casca de banana, uma 

forma de aproveitar tudo que a fruta oferece.  

Para dar continuidade e incentivar o 2º ciclo a participação dos alunos, o 

trabalho foi inscrito na Semana Municipal do Meio Ambiente da cidade de Niterói, 

SEMEAE, o que acarretou muitas interações pedagógicas. 

No entanto, no primeiro semestre de 2019, os canteiros da horta Escolar 

ficaram prontos, e então foi possível ter mais interações diante desta ferramenta 

não-formal. Após a adequação do solo, por meio de aplicação da dolomita (calcário) 
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e fósforo. Os professores enfatizaram a distância que uma planta precisa ter da 

outra, assim suscitando interações com as disciplinas de química e matemática.  

 

  

Figura 10: Alunos e educadores do projeto no seminário – SEMEAE/Niterói 
 

E várias atividades foram realizadas como descrevemos no quadro abaixo, 

bem como as Ações na qual são momentos específicos de interações de 

intervenção na Horta, como: colocação de terra para o plantio; arrumação dos 

canteiros, retirada de mudas e ervas daninhas, colheita dos produtos plantados, 

rega e limpeza.  

 

 

Figura 11: Cronograma de atividades 2. 
 

Quanto ás interações ligadas diretamente no lidar com a Horta Escolar, ainda 

temos as degustações que resultaram da colheita pelos próprios alunos, ou 

funcionários no intuito de fazer com que experimentassem o produto. 
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Tivemos a colheita da mostarda que foi preparada pelas merendeiras de 

forma in natura (cru), em outro momento foi uma salada de alface com tomates que 

os alunos e professores comeram com pão. E de certa forma foram experiências 

táteis e degustativas do produto colhido. 

 

 

Figura 12: Colheita participativa e sensorial. 
 

Assim, durante o crescimento das plantas foram várias as colheitas feitas 

pelas merendeiras principalmente de temperos. Porém, após reunião com os pais do 

1º e 2º ciclos distribui algumas verduras e mudas a pedido deles para levarem para 

casa e experimentar.  

Em relação aos seminários refere-se a inscrições feitas em seminários 

relativos ao meio ambiente patrocinados pela Prefeitura Municipal de Niterói, e 

também de cunho nutricional, vinculados ao grupo da Nutrição- UFF. Bem como as 

apresentações realizadas para a Fundação Municipal de Educação por conta do 

Projeto Instituinte, o qual é disponibilizado para unidade escolar. 

 

3.2  Envolvimento da comunidade escolar 

 

A Horta pode ser uma forma de ampliar os conhecimentos sobre questões do 

meio ambiente? Quanto às perguntas sobre o entendimento a respeito da 

implantação da Horta Escolar destaco três respostas obtidas:duas de funcionários e 

duas de educadoras, uma do 1º ciclo do ensino fundamental e EJA; e outra do 3º e 

4º ciclos do ensino fundamental. 



57 

 

A – Funcionária - agente 
coordenação de turno 

A mesma fez um curso 
de gestão ambiental, 
então começou a olhar o 
verde de forma diferente. 

Tem observado que os 
alunos gostam da escola 
como espaço de encontro, 
difícilmente querem ir 
embora. E ainda que as 
crianças  não tinham noção 
do que seria plantar. Repete 
uma frase: - aqui vai dar 
tudo, ato ovo de galinha? 
Também reparou que o 
entorno da escola precisa de 
cuidado para melhorar a 
interação com a população, e 
assim a comunidade escolar 
ser melhor recebida. 
Sua sugestão de plantio de 
flores no canteiro junto ao 
muro para não precisar subir 
para colher esta sendo 
analisada.  
Entrevista realizada em 
03/072019 

B -Funcionário - Portaria   Acredita ser uma coisa boa, 
para evoluir em matéria de 
verde e a educação sobre o 
plantar. Tem a sugestão de 
haver uma cobertura para 
amenizar o calor (ainda não 
foi possível)  
Suas críticas são em relação 
ao espaço que a horta 
ocupou no pátio, pois sabe 
que não foi respeitado o 
projeto inicial. E que deveria 
ter mais segurança no 
entorno da horta para evitar 
de estragar as plantas.(foi 
colocado um aramada em 
volta). 

C - Professora do 1º ciclo 
do fundamental e /EJA 

Sua turma fez o plantio 
de sementes de alpistes 

O projeto é ótimo, pois ajuda 
de verdade aproximar a 
prática dos alunos. 

D - Professora de 
Ciências do 3º e 4º ciclos 
do fundamental. 

Fizemos intervenções 
sobre valores epráticas 
sustentáveis na sua 
turma do 7º ano. 

Ela afirma que acabou não 
trabalhando com a horta 
diretamente, acha que o 
turno da tarde participou 
mais. (1º e 2] ciclos). 
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Portanto, tendo como um dos meus objetivos identificar o envolvimento dos 

educandos, educadores e comunidade escolar na implantação da Horta Escolar, 

observamos, que alguns sujeitos da escola se envolveram de uma forma mais 

prática, como funcionários e alguns professores do 1º e 2º ciclos do ensino 

fundamental, principalmente após o cultivo. 

Já nas intervenções como palestras e reuniões realizadas antes do cultivo 

foram em relação aos educadores, mais de cunho informativo, foram interessantes 

para o 3º e 4º ciclos do ensino fundamental. Pois devido ao número de alunos e a 

diversidade de disciplinas o 3º e 4º ciclos não tiveram muito acesso à prática de 

plantio ficando mais concentrados dentro do conteúdo da disciplina aliado as 

questões ambientais, culturais e alimentares realizados em sala de aula. 

Quanto as atividades como vídeos, desenhos, conversas e palestras houve 

uma participação até expressiva em relação ao educandos, que fizeram desenhos, 

esboços do layout da horta, perguntas a respeito do assunto e curiosidade em 

relação de como seria o espaço da horta. Já os educadores alguns discutiam o 

assunto com a turma fazendo intervenções necessárias, para enfatizar o assunto; e 

outros não se manifestaram. 

Embora no turno da tarde algumas professoras se adiantaram e fizeram 

mudas de algumas sementes em sala de aula, a fim de tratar do assunto, e ainda 

propiciaram discussões a respeito de cultivos em larga escala, como o café. Destaco 

que o mesmo não aconteceu no o período da manhã das turmas de 3º e 4º ciclos. 

No entanto, foi relevante a intervenção de uma professora da EJA com interesse em 

compostagem uma demanda da turma dela.  

Vale destacar, que no momento do plantio vários educadores, funcionários e 

demais atores quiseram participar, então tivemos um aulão na parte da manhã, e 

outro a tarde, já mencionados acima. 

Após a germinação das sementes e mudas, já com a Horta Escolar com 

diversidade de plantas surgindo, houve um interesse muito grande em estar naquele 

espaço, principalmente do turno da tarde, o que proporcionou muitas aulas a 

respeito do tipo de plantas, seu uso, texturas, cores, e sabores do que surgiu da 

terra. A experiência rica em tocar, sentir e experimentar. foi gratificante. 

Quanto as turmas da manhã a maior integração foi no momento do plantio. 
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Figura 13: Momento de integração 
 

Em vista disso, a curiosidade, a participação aconteceu principalmente com o 

1º e 2º ciclos, pois já haviam realizado plantação de algumas sementes em sala e 

que replantaram nos canteiros. 

 

 

Figura 14: Girassol plantado pela turma do 4º ano 
 

No entanto, mesmo tendo esta interação não percebi a inclusão de conteúdo 

curricular neste lidar com a horta, apenas ocorrências pontuais.  

Em relação ao cuidado com a Horta Escolar principalmente no que diz 

respeito a sua manutenção teve uma participação intensa dos funcionários, em 

especial dos turnos da manhã e da tarde, inclusive vários plantios foram realizados 

por estes empolgados plantadores. Inserindo na horta espécimes diferentes, como: 

batata doce, inhame, erva cidreira, e outros mais. 
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Neste ponto acredito que foi uma ação de pertencimento e de experiências 

trazidas de suas histórias. Os alunos da modalidade EJA inclusive falaram muito 

sobre o uso das ervas e temperos plantados por ali. O que me levou a pensar um 

modo de registrar tais receitas, ainda em andamento. Porém, tivemos que restringir 

o plantio fora das especificações porque o espaço ficou pequeno. Percebi que a 

Horta Escolar suscitou muitas lembranças já vivenciadas por estes sujeitos ao longo 

de suas vidas.  

Vale ressaltar, que no final de outubro no dia da Família data em que a escola 

recebe a comunidade, foram feitas algumas visitas dos pais a Horta Escolar, e a 

turma do 6º fez um trabalho sobre receitas dos produtos da horta, o qual apresentou 

aos demais presentes ao encontro. 

No momento, alguns educandos da manhã ficaram de fazer a manutenção 

dos canteiros, e ainda temos um espaço disponível para o plantio de flores, e 

também a participação dos alunos da EJA. 

Destaco que, este tempo todo procuramos identificar demandas e conteúdos 

que pudesse vir de encontro ao currículo e os preceitos que se faziam necessários 

para discorrer sobre a EA crítica. 

De todo modo que procuramos sempre adequar o conteúdo ao momento da 

atividade na Horta Escolar, mas as demandas dos professores são de certa forma 

ligadas a seguir o currículo, como a germinação demorou um pouco perdemos 

assuntos que poderiam ter sido abordados que devido na implantação da horta não 

chegaram a fazer parte das atividades. 

Todavia gostaria de elencar que algumas atividades foram solicitadas pelos 

professores, como estas: a história sobre as especiarias, água, solo e suas 

propriedades, poemas sobre a terra; sugestões que ainda não foram realizadas 

devido a muitos contratempos. 

Porém em ciências pudemos ver plantio de sementes, caminho das águas, 

Rio + 20 sustentabilidade, DNA, seres vivos, aquecimento global e poluição 

ambiental. Estas discussões levaram a uma turma do 5º ano a participar de uma 

peça de teatro sobre o meio ambiente, na qual o tema era uma lenda indígena sobre 

a relação dos homens  com a natureza “ a lenda chuva”.  

Estas demandas ainda não atendidas e assuntos abordados me levam a crer 

que esta latente uma maior participação dos envolvidos.  
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3.3 Questões pertinentes a sua implantação 

 

A implantação da Horta Escolar não foi realizada no tempo que esperávamos 

e várias foram as questões que tangenciaram este processo, desde dificuldades 

financeiras, quanto políticas. As questões financeiras se devem ao projeto ter se 

iniciado em 2016 e mesmo tendo sido aprovado por questões burocráticas não 

saíram do papel, e neste ponto percebo a falta de envolvimento dos administradores 

da educação que se atém apenas ao elemento escrito no projeto, mas não o veem 

como algo físico palpável, possível de se realizar, pois mesmo com o dinheiro em 

caixa, quem iria executar e qual a mão de obra, característica singular em nosso 

espaço devido à existência de concreto. 

Inclusive mesmo muitas pessoas elogiando o esboço do projeto no momento 

de sua apresentação por ocasião dos eventos na Fundação não houve interesse em 

saber o porquê ainda não era viável. 

Ainda temos as questões políticas internas de cunho apenas da escola, de 

perguntas como: por que fazer uma horta, tem tantas outras coisas a fazer? Por que 

estas pessoas se interessam em fazer algo aqui? O que irão ganhar com isso? E o 

espaço ficará muito restrito. 

Todas estas questões permearam a construção e implantação da horta. E 

ainda quanto aos materiais a serem comprados, existe uma dificuldade que é a 

tomada de preços para a compra, que não podem ser efetivamente comprados 

diretamente pela escola, além da confecção dos canteiros, no qual percebi a 

importância da presença dos idealizadores, pois apesar do construtor ter em mãos o 

“croqui” da disposição dos canteiros, não o executou como o esperado. 

E ainda, agora com a mesma já produzindo, quem irá nos fornecer as mudas? 

Para dar continuidade ao projeto, já tentamos algumas organizações, mas há muita 

dificuldade. As que plantamos só foi possível, por meio de nossa parceria com o 

GEPASE. 
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Conclusão 

 

Vimos neste trabalho, que as causas constituintes dos problemas ambientais 

tem origem nas relações sociais, nos modelos de sociedade, e de desenvolvimento 

que prevalecem na sociedade atual segundo Lima (2011, p.8) e, portanto de suma 

importância ter a escola como porta-voz de uma EA crítica emancipadora. E muitos 

autores nos lembram que esta, a escola é um espaço de disputas, lutas e 

resistências por outros projetos educativos, por conhecimentos que sirvam às lutas 

sociais. 

Por isso, nos perguntamos que apesar das discussões sobre agroecologia, 

agrofloresta e práticas sustentáveis principalmente no segmento noturno da EJA, e 

as diversas atividades realizadas foi possível identificar uma apropriação dos 

conceitos a respeito do assunto. Acreditamos que este envolvimento ocorreu 

principalmente no segmento fundamental que compreende o 1º e 2º ciclos, em vista 

das várias atividades realizadas.  

Embora não tenha sido aliado ao conteúdo disciplinar e sim como um 

momento extra, de experiência prática no cotidiano dos alunos. Já no segmento dos 

3º e 4º ciclos não tivemos uma interação interdisciplinar esperada, pois apenas em 

alguns momentos, ao longo da sensibilização e no momento atual, tivemos a prática 

do exercício de compreender matemática e ciências.  

Observamos que alguns alunos e alguns professores foram de certa forma 

mais atuantes no decorrer do processo. Os alunos por perceberem o quanto o 

plantio e colheita era prazeroso, cheio de descobertas, bem como a curiosidade 

pertinente a esta faixa etária, alguns porque já tem no seio familiar alguma prática de 

plantio, outros ainda como os alunos da modalidade EJA, que além de ter em algum 

momento da vida feito parte da experiência de plantar, ainda tem em seus 

conhecimentos práticas advindas de sua vivência com a natureza, ou na infância ou 

mesmo por ter acesso à alguma forma de plantio. Além dos saberes relacionados as 

receitas familiares. 

Quanto aos professores tem aqueles que, já tem uma consciência de 

sustentabilidade e alimentação adequada, e procuram trazer para o cotidiano 

escolar esta experiência, outros que fizeram da interação com a Horta Escolar uma 

descoberta juntamente com as crianças e os demais atores do projeto. Entretanto, 

como ressaltei acima no capitulo anterior, alguns tiveram até demandas muito 



63 

atuantes, porém ficaram dependentes da atuação e intervenção de nossa presença 

na escola.  

Destaco ainda a participação dos funcionários que dinamizaram o processo 

da Horta Escolar, dando um novo significado em sua atuação como profissionais da 

escola como consta nos depoimentos A e B, acima descritos no item envolvimento. 

E desta forma, participando efetivamente tanto no plantio, quanto no cuidado, e 

também na degustação dos itens incluídos no cardápio da merenda escolar.  

Porém vimos que apesar das várias palestras, das reuniões e intervenções do 

grupo de educadores para uma maior participação, a mesma foi ainda de forma 

cautelar, por parte dos professores e turmas. Inclusive da parte dos professores não 

entendendo que as apresentações de vídeos, e conversas sobre práticas 

sustentáveis estavam relacionadas à Horta Escolar, como decorre na fala da 

professora de ciências, depoimento D do 3º e 4º ciclos. Pois mesmo tendo em sua 

turma intervenções como vídeos e demais conversas, disse não ter participado da 

horta. Ademais as observações foram realizadas de forma participativa em práticas 

realizadas em momentos de vivência com a comunidade escolar. 

Acredito que a demora na sua implantação e a não apropriação pela maioria 

da horta como algo que lhes pertence é causa de uma maior participação. No 

entanto, alguns alunos já se prontificaram a cuidar e também divulgar mais as 

atividades possíveis a serem realizadas. 

Quanto à consciência ambiental vimos que as discussões continuam a 

acontecer mesmo que de forma pontual, e as práticas de alimentação saudável 

estão em andamento principalmente no que tange ao consumo de verduras até 

então restritas ao que a merenda oferecia. Pois a partir do conhecimento das 

plantas, o plantio, como crescem, e suas características trouxeram as crianças 

curiosidade no experimentar, e acreditamos se esta uma forma de incentivar 

alimentação saudável, bem como a apropriação do espaço como lugar lúdico e 

conhecimento por parte da comunidade escolar. 
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