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RESUMO

Uma das grandes preocupações atuais quando se discute temas ambientais é com a necessidade de
se construir valores e atitudes junto aos cidadãos, no ambiente escolar o trabalho com projetos
ambientais possibilita mais o envolvimento do aluno e da comunidade na busca por essa
conscientização mais crítica e politizada para a realidade ambiental. Este trabalho buscou descrever a
prática desenvolvida no Colégio Municipal de Cravolândia (CMC), com a implantação de uma horta
escolar, na busca por oferecer aos alunos um ensino transversal e de relevância social,
contextualizado com o espaço social, o ambiente escolar, a comunidade e as áreas rurais onde
residem. Na busca de superar os desafios da prática docente centradas em conteúdos didáticos, a
horta na escola e o projeto de irrigação possibilitaram ao aluno, adquirir compreensões e
conhecimentos num processo dinâmico e prático, onde os resultados se materializaram na
participação, envolvimento, interesse, motivação, apropriação de linguagem e compreensões
expressas em suas falas.

Palavras-chave: Horta na Escola. Educação Ambiental. Conhecimento Contextualizado.

SCHOOL HORTA, A PRACTICAL EXPERIENCE IN A MUNICIPAL PUBLIC SCHOOL IN
CRAVOLANDIA-BA, BUILDING ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE

ABSTRACT

One of the main concerns today when discussing environmental issues is the need to build
values and attitudes with citizens, in the school environment work with environmental projects
makes it possible for the student and the community to be involved in the search for this more
critical and politicized awareness to the environmental reality. This work aimed to describe the
practice developed at the Municipal School of Cravolândia (CMC), with the implementation of a
school garden, in the search to offer students a transversal teaching and social relevance,
contextualized with social space, school environment, community and the rural areas where
they live. In order to overcome the challenges of teaching practice centered on didactic
contents, the school garden and the irrigation project enabled the student to acquire
understandings and knowledge in a dynamic and practical process, where the results were
materialized in participation, involvement, interest, motivation , appropriation of language and
understandings expressed in their speeches.

Keywords: Vegetable Garden in School. Environmental education. Contextualized Knowledge.

Introdução

O momento atual requer a discursão de temas relacionados à questão ambiental e bem como a construção de
compreensões de como conviver de maneira equilibrada e harmônica com o meio ambiente. Superando a
compreensão fragmentada que se tem de meio ambiental fruto da mera transmissão de conteúdos que não prioriza
contextos e realidades dos sujeitos.

Sobre essa realidade, Ramos (2015) chama a atenção para a necessidade da escola, levar os alunos a conhecerem
as questões ambientais, sob uma nova ótica menos bucólica, mas que considere seus amplos aspectos de
maneira crítica, de forma que os educandos percebam a realidade, as mazelas, os fenômenos produzidos
intencionalmente, num perverso processo de industrialização, exploração, lucrativo e econômico no mundo.

Para Reigota, (2013, p. 29) “O desafio da educação ambiental é sair da ingenuidade e do conservadorismo
(biológico e político) a que se viu confinada e propor alternativas sociais, considerando a complexidade das
relações humanas e ambientais”.
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Assim poder superar a mera transmissão de conteúdos didáticos sobre temas ambientais, contribuindo para que
os sujeitos possam estabelecer ligação com a sua realidade diária, numa perspectiva de compreender o meio
ambiente de maneira mais crítica, menos ingênua, menos fragmentada ou contemplativa apenas da beleza natural.

O trabalho trata de uma experiência pedagógica desenvolvida no CMC, que priorizou um ensino contextualizado
sobre educação ambiental, estabelecendo uma relação entre a teoria e prática docente, de maneira
contextualizada, com as diferentes disciplinas do currículo, utilizando para isso o desenvolvimento de canteiros de
horta e um sistema de irrigação de água pluvial, coletada na própria escola.

A prática docente precisa oportunizar aos alunos vivenciar a realidade e a partir dela criar suas próprias
observações e reflexões. Assim, esse estudo considera como problema a necessidade de inovações pedagógicas,
para a reelaboração de novas metodologias de trabalho, bem como uma prática centrada numa realidade mais
próxima dos alunos, contemplando saberes ambientais e habilidades em cuidar do ambiente em que vive.

Justificativa

Julgamos essa construção significativa, por se tratar de uma experiência prática desenvolvida com emprenho e
dedicação por alunos e professores do CMC. O registro dessa experiência de maneira científica representa uma
valorização ao significado da atividade e a importância das discursões em torno do meio ambiente.

Objetivo

Demonstrar que o trabalho com projetos escolares, ligados ao meio ambiente, contribui para construir nos alunos,
uma nova concepção da realidade, sociocultural, política, e ética, frente à temática ambiental, construindo nesses
conhecimentos e valores sobre os espaços, sobre a forma de produzir alimentos saudáveis e o cuidado com o
meio natural para a garantia da vida humana.

Metodologia

A pesquisa foi realizada no Colégio Municipal de Cravolândia, localizado na Avenida Lomanto Junior
S/Nº - Centro de Cravolândia-BA, escola de médio porte com oferta de ensino regular do 6º ao 9º ano
e na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, durante o período de julho a outubro de 2016,
considerando um total de quinze alunos de diferentes séries. Para isso obedeceu aos critérios da
ética para coleta de dados mediante termos de esclarecimento e assinaturas dos alunos e de seus
responsáveis. O caminho para essa construção foi à pesquisa qualitativa considerando o significado
atribuído ao objeto.

Para Minayo (2001) esse tipo de pesquisa considera o universo da significação. Considerando
motivação, crenças, valores e não podem ser reduzidos a quantificações. Como procedimentos
técnicos, utilizamos a pesquisa de campo observando o objeto de estudo da forma como ela
realmente aconteceu segundo Gonsalves (2001), a pesquisa de campo permite ao pesquisador
interagir com o sujeito pesquisado e conhecer a realidade e os fenômenos mais próximos e a partir
dai documentar. Como instrumento para coleta de dados foi utilizado uma entrevista focalizada que
para Gil (2008, p.112), “é tão livre quanto a anterior; todavia, enfoca um tema bem específico. O
entrevistador permite ao entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas, quando este se desvia do
tema original, esforça-se para a sua retomada”.

O assunto de interesse do pesquisador era conhecer as experiências adquiridas pelos alunos através
da vivência do projeto horta na escola, portanto a entrevista focalizada propiciou um melhor
direcionamento no qual o pesquisador pode conduzir o entrevistado para a temática realmente de seu
interesse, para maior compreensão dos resultados.
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O projeto horta na escola foi desenvolvido em 2013 com a participação de representantes do CMC na
Conferência do Meio Ambiente realizada na cidade de Jequié-BA. Na oportunidade o colégio, assume
o compromisso em desenvolver atividades sustentáveis no ambiente escolar.

Foi desenvolvida Audiência Pública com alunos do Ensino Regular e da Educação de Jovens e
Adultos, para apresentação do projeto, que contemplou quatro elementos fundamentais da natureza
como temas geradores da discussão. A partir desses elementos foram desenvolvidas ações pela
escola a curto, médio e longo prazo. Que forma elas:

• Captação da água da chuva, através de sistema de aproveitamento para irrigação de hortas e
jardins a serem instaladas na unidade escolar.

• Plantio de árvores na escola e em outras áreas da comunidade.
• Preparação e manejo do solo para implantação da horta comunitária escola.

Para desenvolver o Projeto Horta Escolar, foi instalado calhas nos telhados da escola para captação
de água das chuvas e um sistema de armazenamento com reservatórios instalados na área externa
da escola. O projeto teve custos de implantação em torno de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e
quinhentos reais) recursos do Programa de Desenvolvimento Escolar (PDE). Este recurso foi para
montagem de estufa para horta, compra de todo material para o sistema de reaproveitamento de água
pluvial, sementes, mão de obra para instalação de todo o projeto, também contemplou arborização
em torno da escola, plantio de árvores em áreas desmatadas e realização de coleta seletiva, ações
que envolveram comunidade escolar e comunidade local.

Resultados e Discussão

O desenvolvimento sustentável é garantido quando são levadas em consideração variáveis que se
inter-relacionam dentre elas, as questões sociais, econômicas, ambientais e de saúde. Esses valores
são unidos à medida que possam ser devolvidos trabalhos coletivos em torno do mesmo. Para isso é
necessário uma educação mais comprometida com a sustenatibidade e nesse sentido a escola pode
lançar mão de projetos vivenciais onde os alunos possam desenvolver habilidade e atitudes voltadas
para o cuidado com o meio ambiente.

Na prática, os alunos tiveram oportunidade de perceber como se estutura um projeto que contempla
dimensões sociais, cultural, econômico, ambiental, alimentar e de sustentabilidade. Foi possível esses
realizar cálculos, acompnahar compras, listas de material, montagem das estruturas, percebendo o
entrelaçar da escola a uma proposta ambiental, além disso, eles manipularam o solo, plantaram,
irrigaram, percebendo o crescimento e desenvolvimentos das culturas, as pragas que surgiram como
processo natural e biológico.

Para Santos (2014),

O reconhecimento e participação desses alunos como atores sociais e o
incentivo à mobilização rumo à disseminação e multiplicação de informação
em nossa sociedade é um dos primeiros passos para a construção de um
processo educativo mais e melhor articulado com os processos de mudança
social e construção de cidadãos adequados ao modo de vida ambientalmente
sustentável, mas que também seja contemporâneo às atuais exigências
sociais. (SANTOS, 2014, p. 14)

Essa experiência foi fundamental para que os alunos percebessem a relação distanciada entre
homem, sociedade e natureza. Outras experiências foram possíveis de ser vivenciados, como
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exemplo a produção de uma cultura com agrotóxico e outra isenta do produto, onde os mesmos
verificaram diferenças entre a qualidade e tamanho do produto. Foi possível fazer uma relação mais
lógica e racional dos diversos temas abordados nas disciplinas, numa dimensão de conhecimento
contextualizado. Além disso, o envolvimento do aluno, em todo o processo e execursão do projeto
como garantia de inclusão, cidadania, respeito à cosntrução do saber humano, permitindo o
desenvolvimento da autonomia e futuras decisões sociopolíticas e ambientais.

Tabela 01 traz as falas de parte dos sujeitos envolvidos na pesquisa.

ALUNOS QUESTÕES FALAS
A

C

F

J

Você
considerou o
projeto
importante para
a sua
aprendizagem

Sim. Eu nunca plantei, eu nunca cuidei de bichos nem do solo,
eu não imaginava que era tão interessante.
Sim. Foi muito bom plantar, colher e levar para cozinha da
escola.
Sim. Devemos ter mais compromisso com o meio ambiente.
Sim. Porque às vezes agente destrói e nem percebe que esta
causando mal

B

F

H

Você
conseguiu
perceber a
relação de
cuidado que o
homem precisa
ter com o meio
ambiente

Sim. Percebi, o projeto, me deu condição de participar, de
cuidar, penso que fora da escola nosso jeito precisa mudar.

Sim. Precisamos pensar no que fazer pra mudar a destruição do
ambiente.

Sim. A gente pensa as vezes que a água nunca acaba e
desperdiça.

G

J

H

Que relação do
projeto você
leva para sua
vida pessoal

Eu já comecei a plantar na minha casa na roça, coentro,
cebolinha e alface, porque aprendi na escola.
Defender o meio ambiente e participar de eventos do meio
ambiente.
Conscientizar as pessoas para cuidar, preservar e economizar
água.

Fonte: dados da pesquisa.

Morgado et al. (2008) e Ramos (2015), trazem mesma compreensão sobre a importância da horta no
ambiente escolar. Ambos a consideram como laboratórios vivos, de experiências reais. Possibilita o
desenvolvimento pedagógico, a contextualização do ensino e aprendizagem, a coletividade do
trabalho, a construção de sentidos, sobretudo nos espaços cotidianos, familiar e social.

Considerações Finais

O trabalho com a questão ambiental pode ser uma proposta possível junto à comunidade escolar,
considerando as inciativas para elaboração de projetos, onde a teoria e a prática podem se valer e
entrelaçar mutualmente no processo de construção de saberes, resgate de valores e socialização da
comunidade escolar. Sampaio (2012) considera a sala de aula espaço limitado para o
desenvolvimento de projetos. A preocupação do professor deve ser também com a relação escola e o
meio. O trabalho com a horta permitiu a interação, a construção de atitudes e práticas de
sensibilização para uma conscientização menos fragmentada sobre a necessidade de preservação
ambiental.

Foi oportunizado aos alunos o uso racional da água e pelo sistema de irrigação nocionar o
reaproveitamento. Além disso, puderam vivenciar e compreender que pode ser produzidos alimentos
como, cebolas, coentros, alfaces, cenouras, beterrabas em pequenos espaços de maneira simples,
sem a utilização de agrotóxico mesmo em seus espaços domésticos, espaço público a exemplo da
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escola e em pequenas áreas rurais. Para Araújo (2003) o entendimento do projeto como uma
estratégia permite novas perspectivas pedagógica para curto médio e longo prazo, pois há um
caminho a ser percorrido e ações que visam modificar a realidade.

A participação dos alunos e dos professores envolvidos no projeto cria maior confiança e
determinismo. Segundo informações do PCN Brasil (2001) é compromisso do professor a
manutenção de situações favoráveis para o desempenho de projeto, valorizando a presença e a
contribuição dos alunos. Entre as muitas possibilidades com a implantação do projeto, os alunos
perceberam a relação entre preparar o solo, semear, irrigar, cuidar e colher. Respeitando o tempo
necessário para o desenvolvimento das plantas e o tempo que uma semente leva pra germinar, o
volume de água necessário na molhação para não prejudicar a planta. Esses desenvolveram
compromisso e responsabilidade e o espírito do cuidado. Além disso, com a possibilidade de transpor
o conhecimento aprendido na escola para o seu ambiente social e familiar.
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