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Resumo

A construção de uma horta orgânica como instrumento na construção do sujeito ecológico em
abrigo  para  crianças,  com  base  na  prática  de  sustentabilidade,  educação  ambiental,
alimentação  saudável,  responsabilidade  socioambiental.  Para  tanto,  o  projeto  de  extensão
consistiu  na  análise  da  qualidade  do  solo  e  da  água  do  local,  orçamento  e  obtenção  de
materiais,  locação  e  manutenção  da  horta.  Logo,  foi  possível  analisar  que  as  plantas
medicinais estão tendo maior facilidade no seu desenvolvimento enquanto que as hortaliças
apresentam dificuldades  no crescimento  devido a  pragas  como formigas  e  ervas  daninha.
Conclui-se que a horta é um eficiente instrumento na construção do ser ecológico em crianças,
visto que é notável a inserção dos valores da preservação ambiental no seu dia - a - dia.

Palavras-chave:  horta  orgânica,  sujeito  ecológico,  responsabilidade  socioambiental,

sustentabilidade, alimentação saudável.

Abstract

The construction of an organic garden as an instrument in the construction of the ecological
subject  in  shelter  for  children,  based  on  the  practice  of  sustainability,  environmental
education, healthy eating,  social  and environmental responsibility. To do so, the extension
project consists of the analysis of soil and water quality of the site, budget and procurement of
materials, rental and maintenance of the garden. Therefore, it was possible to analyze that the
medicinal plants are having greater ease in their development while the vegetables present
difficulties in the growth due to pests like ants and weeds. It is concluded that the vegetable
garden is an efficient instrument in the construction of the ecological being in children, since
it is remarkable the insertion of the values of the environmental preservation in its day to day.

Palavras-chave:  organic  garden,  ecological  subject,  socio-environmental  responsibility,

sustainability, healthy eating.
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INTRODUÇÃO

A conservação do meio ambiente e da própria sobrevivência da raça humana na Terra,

está  diretamente  relacionada  com a  educação  e  conscientização  das  questões  ambientais.

Entende-se a importância de trabalhar a temática do desenvolvimento sustentável desde as

primeiras fases da infância, com o intuito que o ser cresça e se torne um adulto responsável

ambientalmente. Para isso, atividades devem ser elaboradas para promover um olhar crítico à

produção  e  consumo,  a  visão  holística,  a  ecologia,  dentre  outros.  Dito  isto,  reforça-se  a

importância dos novos modelos de agroecologia.

Segundo Assis (2002), a agroecologia adota princípios básicos a menor dependência

possível  de  insumos  externos  e  a  conservação  dos  recursos  naturais.  Aplicando  estes

princípios à horta, o cultivo das hortaliças e condimentos permite ainda uma maior nutrição já

que estimula o consumo de alimentos ricos em nutrientes  pelas  crianças.  De acordo com

Morgado  e  Santos  (2008),  este  tipo  de  horta  favorece  o  enriquecimento  alimentar  com

produtos naturais, possibilitando a suplementação de vitaminas e minerais. 

Para Luandson  et  al.  (2013),  a  implantação da horta  agroecológica constitui  numa

importante  ferramenta  de  aprendizado  para  as  crianças  beneficiadas  bem  como  para  os

estudantes universitários participantes do projeto.

Assim trabalhando o sujeito  ecológico nas crianças atendidas pelo abrigo,   que de

acordo com Carvalho (2013) define sujeito ecológico da seguinte maneira: 

 

“Sujeito ecológico é, então, um modo de descrever um conjunto dos ideais

que  inspira  atitudes  ecologicamente  orientadas.  O  sujeito  ecológico  é

incorporado  pelos  indivíduos  ou  pessoas  que  adotam  uma  orientação

ecológica em suas vidas, bem como, pode ter efeito sobre instituições que se

definam por esta orientação” (CARVALHO, 2013, p. 115).

Desta forma, as crianças atendidas pelo projeto adquirem uma cultura ecológica em

várias ocasiões de seu cotidiano, como por exemplo, usar o verso do papel como rascunho, ou

reaproveitar os alimentos, pequenas ações que quando se começam a ser praticadas tendem a

virar uma rotina.

Pensando nesta mesma rotina, aborda-se a temática da segurança alimentar e saúde.

Segundo Assis (2002), a agroecologia adota princípios básicos a menor dependência possível

de insumos externos e a conservação dos recursos naturais. De acordo com Morgado e Santos
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(2008),  este  tipo  de  horta  favorece  o  enriquecimento  alimentar  com  produtos  naturais,

possibilitando a suplementação de vitaminas e minerais. Os produtos não contam com o uso

de agrotóxicos, causadores de males à saúde humana. 

Outro ponto que pode ser observado é o estímulo à uma alimentação mais saudável, já

que  a  obesidade  e  o  sobrepeso  tem  se  tornado  preocupante  em  populações  adultas,  é

importante proporcionar uma mudança nos hábitos alimentares desde a infância.

As hortas escolares se tornaram instrumentos populares na conscientização de crianças

e jovens. A partir de uma horta, é possível promover os conceitos de educação ambiental,

sustentabilidade e saúde. Pensando nisso, surgiu a ideia de transferi-la para o ambiente do

abrigo,  onde  crianças  em  condições  de  vulnerabilidade  são  recebidas  e  necessitam  de

atividades inclusivas e recreativas.

OBJETIVOS

O presente artigo tem por objetivo trabalhar com as crianças atendidas pelo lar a ideia

da agricultura em pequena escala e familiar, desenvolvendo os princípios da sustentabilidade

e da ecologia.

● Desenvolver princípios ecológicos e sustentáveis;
● Estimular o trabalho em equipe;
● Proporcionar nutrição efetiva e saudável às crianças atendidas pelo abrigo;
● Diminuir gastos com alimentação.

O contato das crianças do orfanato com a natureza, por meio de uma horta orgânica,

sendo trabalhado o sujeito ecológico ambiental na prática da construção e manutenção da

horta,  sendo observados itens importantes,  tais  como: o não desperdício de alimentos e o

manejo adequado do solo;

A importância  da segurança alimentar  para crianças em situação de abandono que

chegam ao lar, podendo se utilizar de alimentos (legumes e verduras) orgânicos que possuem

nutrientes adequados para o crescimento desse grupo, além das plantas medicinais cultivadas

que são utilizados como fitoterápicos no tratamento de patologias com menor grau de risco.

METODOLOGIA

O abrigo chamado Lar Maria Mãe de Ternura situa-se na Rua Aracaju, S/N no bairro

Piratininga em Maracanaú - CE, fundado em 1999, é administrada pelas Irmãs Missionárias

Nossa Senhora das Dores, recebe crianças em situação de risco e são encaminhadas para a
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adoção. O abrigo recebe apoio financeiro da prefeitura de Maracanaú, e doações feitas pela

comunidade e de empresas  situadas em bairros circunvizinhos.   

Com  o  projeto  aceito  pela  direção  do  abrigo  foram definidas  sete  etapas  para  a

implantação da horta.

1 - Análise preliminar da qualidade do solo e da água no abrigo;

2 - Escolha do local de implantação da horta;

3 - Busca de parcerias locais;

4 - Orçamento e compra de materiais;

5 - Implantação da horta;

6 - Manutenção da horta;

7 - Colheita e elaboração dos resultados.

Feita as análises de solo do local e do poço que servirá de fonte de abastecimento da

horta,  foi  analisado toda  a  extensão do abrigo  a  fim de  encontrar  o  melhor  local  para  a

implantação da horta.

Escolhido  o  local,  procurou-se  realizar  parcerias  com a  comunidade  local  com o

objetivo de baratear os custos envolvidos com a implantação da horta orgânica, foi realizado o

orçamento inicial da horta e comprado os materiais mais básicos para o projeto com recursos

provindos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE.

Inicialmente ocorreu a limpeza da área escolhida,  com dimensões de 11x5 metros,

sendo ao seu redor instalado uma cerca, para o barramento de animais que são criados no

abrigo, com 16 metros de perímetro e uma porta em uma de suas extremidades, foram feitas

cinco leiras de dimensões de 1x3 metros devidamente adubadas e separadas por pedras já

disponíveis  no  quintal  do  abrigo.  Foram plantadas  sementes,  escolhidas  por  serem mais

resistentes  às  condições  climáticas,  tanto  de  hortaliças  -  conhecidas  popularmente  como

pimentão  verde  e  vermelho,  tomate,  tomate  cereja,  abóbora,  pimenta  de  cheiro,  quiabo,

batata-doce, coentro e cheiro-verde - como de plantas medicinais - conhecidas popularmente

como capim-santo, cidreira, boldo e alfavaca.

Todo material utilizado na construção da horta foi de advento de recursos do IFCE,

parcerias locais, e materiais já existentes no abrigo, sem necessidade de compra de nenhum

material por parte da direção do abrigo.
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A manutenção da horta é realizada três vezes na semana, no qual é feito a irrigação e

monitoramento  do  crescimento  das  plantas  bem  como  a  retirada  manualmente  de  ervas

daninhas da horta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por  meio  dos  ensinamentos  trabalhados  de  educação  ambiental  aplicados  na

implantação  de  uma  horta  orgânica,  foi  possível  propiciar  conhecimentos  e  habilidades

relacionadas  a  ecologia  e  sustentabilidade.  Isso  permitiu  às  pessoas  envolvidas  produzir,

descobrir, selecionar e consumir alimentos de forma adequada,  saudável e segura e assim

conscientizá-las quanto a práticas alimentares mais saudáveis e o desenvolvimento de bons

hábitos alimentares. Esta atividade se pôs como diferencial na aprendizagem, pois possibilitou

aos envolvidos a aproximação com a natureza e o discernimento entre modo de se produzir de

forma sustentável. 

O processo de manutenção e continuidade dos cuidados com a horta foi um trabalho

conjunto  entre  estudantes  e  envolvidos  no  projeto,  surgindo  como  dificuldade  a

disponibilidade de alguns voluntários para mão de obra.

Ademais, foram encontradas algumas outras dificuldades, as quais já eram esperadas,

como a presença de ervas daninha - conhecidas popularmente como “tiriricas”. Essas plantas

invasoras são demasiadamente comuns em solos nordestinos, absorvendo praticamente toda a

água do solo e, devido ao seu rápido crescimento, impede a proliferação de outras culturas.

Outro  problema  detectado  foi  a  presença  de  formigueiros  que  prejudicaram  o

crescimento das plantas. Após estudo, foi descartado o uso do defensivo agrícola e foi adotada

uma medida alternativa,  caixas UHT foram adaptadas  a formarem uma barreira  contra as

formigas nos canteiros.

O solo pedregoso e de baixa fertilidade foi outra dificuldade encontrada. A medida

adotada foi à aplicação de esterco de vaca e descompactação do solo.

 Por fim, apesar de terem surgido diversas adversidades e de ainda não terem sido

realizadas as colheitas de hortaliças, as plantas medicinais estão aptas ao uso - reduzindo o

gasto  com  possíveis  medicamentos.  Desse  modo,  depreende-se  que  a  possibilidade  de
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segurança alimentar foi implantada no local, pois há o local específico para agricultura, há a

presença de cultivados e há o conhecimento necessário para a devida prática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além de conciliar teoria e prática para os alunos de Engenharia Ambiental e Sanitária

do Instituto Federal do Ceará, as verduras e legumes cultivados sem agrotóxicos com a ajuda

das próprias crianças do lar, enriquecem as refeições no lar. O projeto iniciado trabalha a

educação ambiental, alimentar e nutricional no currículo e no cotidiano da prática educacional

das crianças atendidas pelo projeto. Nota-se que a presença marcante de plantas medicinais

nessa unidade também se constitui como um rico elemento para trabalhos em etnobotânica.

Percebe-se que há a necessidade de mais estudos sobre ervas daninhas, visto que existem

poucas opções no mercado de substâncias que inibem seu crescimento.

 É importante salientar que mesmo com o término do projeto, o as atividades da horta

ainda continuarão, pois a aplicação do sujeito ecológico não se dá apenas em seis meses e sim

em longo prazo, trabalhando tais valores, com o intuito de chegar no objetivo do público-alvo

praticar e difundir o conhecimento adquirido no decorrer do projeto.
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