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Resumo 

 

Desde a conferência de 1972 das Nações Unidas sobre o meio ambiente uma nova demanda 

surgiu, o cuidado com a natureza e a importância de sua aplicação. Deste modo, a educação 

ambiental tornou-se uma ferramenta muito utilizada para auxiliar nos problemas ambientais. 

Assim, a aplicação dos conceitos de agroecologia e hortas urbanas têm crescido cada vez mais 

na busca de um desenvolvimento sustentável. Seguindo esta tendência, o projeto de extensão 

Sustentar, realizado pelo time ENACTUS UNESP Assis em parceria com a Associação 

Alvorada de Assis, promoveu atividades de educação ambiental e de desenvolvimento de uma 

horta escola no bairro da Vila Progresso na cidade de Assis. 

 

Palavras-chave: agroecologia, educação ambiental, hortas urbanas. 

 

Abstract 

 

Since the 1972 United Nations conference on the environment a new demand has arisen, care 

with nature and the importance of its application. In this way, environmental education has 

become a widely used tool to help with environmental problems. Thus, the application of the 

concepts of agroecology and urban gardens have been growing in the search for sustainable 

development. Following this trend, the Sustentar extension project, carried out by the 

ENACTUS UNESP Assis team in partnership with the Alvorada Association of Assis, 

promoted environmental education and development of a school garden in the neighborhood of 

Vila Progresso in the city of Assis. 
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1 INTRODUÇÃO 

O acelerado desenvolvimento econômico e tecnológico dos países desenvolvidos 

culminou em uma discussão acerca da proteção ao meio ambiente, por isso em 1972 ocorreu a 

Conferência de Estocolmo. Como consequência desta conferência, o governo federal brasileiro 

emitiu um decreto criando a Secretaria Especial do Meio Ambiente, que iniciou suas atividades 

em 1974 visando o processo de conscientização ambiental no país (ARAÚJO et al., 2018). 

A educação ambiental visa gerar consciência ecológica nos indivíduos, devido a 

extrema importância de se cuidar do nosso planeta, sendo responsabilidade de todos zelar pela 

proteção da natureza desde cedo. Portanto, a família e a escola possuem papel fundamental na 

conscientização ambiental (BRASIL, 2014). 

Atualmente diversas ONGs e programas visam desenvolver projetos sobre educação 

ambiental nas escolas. O uso sustentável dos recursos, separação e descarte adequado do lixo e 

poluição são alguns dos inúmeros temas que podem ser trabalhados. Através dessas iniciativas 

é que se tornará possível a consciência ecológica em crianças, jovens e adultos, para valorizar 

e preservar a natureza (BORTOLON & MENDES, 2014). 

O sistema de agroecologia também é uma estratégia fundamental para minimizar os 

impactos sobre o equilíbrio biológico e geoquímico. Utilizando- se do sistema agroecológico é 

possível eliminar o uso de produtos químicos que geram intoxicação ao homem, aos animais, 

polui solos e a água. Este processo, portanto, pode acarretar em melhoria da qualidade de vida 

de uma comunidade e até mesmo expandir seus benefícios para toda uma cidade (LEITE, 2010).  

 

1.1 Hortas Urbanas 

As hortas urbanas podem ser consideradas como uma manifestação de preservação de 

tradições de cultivo e uma prática agrícola que contribui para o desenvolvimento sustentável. 

Porém, estes espaços agrícolas podem ser mais do que um mero componente sustentável, 

contribuindo para a requalificação urbana (COSTA et al., 2015). 

A agricultura urbana contribui para a sustentabilidade das cidades em três pontos: social, 

econômico e ambiental, além de oferecer uma série de oportunidades para a sustentabilidade 

das áreas. Essa configuração tem o potencial de gerar benefícios ambientais, podendo também 

ser benéfica para a saúde da população (COSTA et al., 2015). 

Uma pesquisa realizada pelos técnicos da saúde (técnicos em enfermagem e agentes 

comunitários) demonstrou impactos positivos na saúde mental dos envolvidos a partir das 
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atividades de contato com a terra, em espaços participativos e de construção coletiva, os quais 

propiciam discussões sobre autocuidado, alimentação saudável e o desestímulo ao uso 

excessivo de medicamentos (COSTA et al., 2015). 

Do ponto de vista dos usuários, fundamentalmente das mulheres, o desfrute de um 

espaço de encontro e de bem-estar foi acompanhado ainda da conquista em conseguir se 

organizar e destinar um tempo para si. Também se explorou a possibilidade de fortalecer o uso 

de ervas medicinais como forma de redução do uso de medicamentos e aplicação da fitoterapia 

(COSTA et al., 2015). 

Segundo Rafael Miranda, fundador do Ecoeficientes, as hortas urbanas já são realidade 

em todas as grandes cidades do mundo. São inúmeras as iniciativas que transformam o entorno 

com capacidade de restabelecer a biodiversidade e proporcionar mais qualidade de vida com 

maior eficiência econômica para os cidadãos. O movimento de agricultura urbana tem se 

mostrado receptivo a diferentes faixas etárias e classes sociais em países que já têm adotado 

sistemas de produção de alimentos dentro das cidades. Além disso, estas hortas podem trazer 

muitos benefícios, sendo que alguns deles são:  

● Redução das ilhas de calor, visto que a inércia térmica da água presente nas 

plantas e a própria terra de cultivo faz com que a horta absorva calor, reduzindo 

as flutuações de temperatura. 

● Alternativa econômica – plantar uma horta própria é mais barato que ir ao 

mercado. Pode também converter-se em uma atividade econômica e 

eventualmente pode gerar uma grande transformação social em comunidades de 

baixa renda. 

● Melhora a qualidade alimentar – os alimentos orgânicos são mais nutritivos, 

além de não possuírem a grande carga de defensivos agrícolas utilizados no 

sistema tradicional. 

 

1.2 Associação Filantrópica Alvorada e o Município de Assis 

As crianças hoje em dia estão sujeitas a rotinas de entretenimento ligadas, muitas vezes, 

a equipamentos eletrônicos ou nas ruas, sem muitas opções recreativas de qualidade 

(FIOROTTI, 2010). O bairro Vila Progresso é um exemplo desse problema, o que favorece o 

distanciamento das mesmas de questões ambientais e de saúde, como alimentação saudável, 

iniciativas que envolvam reciclagem, sustentabilidade, temas que vem adquirindo mais 
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visibilidade atualmente pelas inúmeras crises ambientalistas acarretadas pelo mau uso dos 

recursos naturais. É necessário que as crianças estejam em maior contato com a natureza para 

que entendam a importância de cuidar do planeta e pelo seu próprio bem-estar físico e mental. 

Moradores do bairro chegaram a reclamar à prefeitura sobre a falta de locais apropriados para 

as crianças, o que levou à inauguração de um playground e academia na Vila Progresso, em 

agosto de 2018, através do Fundo Social de Solidariedade. “De acordo com a presidente do 

Fundo Social, Luciana Barreto Fernandes, a benfeitoria para o bairro faz parte de uma demanda 

antiga dos moradores, que solicitaram mais atrativos para as crianças e adultos da comunidade” 

(PREFEITURA DE ASSIS, 2018). 

Vendo essas problemáticas existentes no bairro, a Associação Filantrópica Alvorada, 

fundada em 1999, desenvolve projetos para a comunidade local, em especial para crianças e 

adolescentes. Essa associação promove 2 projetos: o projeto Eureca, ativo desde 1998, e o 

projeto de horta comunitária, ainda em fase de implantação. Assim, um projeto de Horta Escola 

possibilita que sejam desenvolvidas diversas atividades relacionadas à educação ambiental, 

assim como temáticas relacionadas a alimentação saudável e promoção do trabalho coletivo 

(FIOROTTI, 2011). Desse modo, o projeto auxiliou a suprir ainda mais essa necessidade do 

bairro, envolvendo principalmente crianças e adolescentes em iniciativas ambientais. 

 

2 METODOLOGIA 

O projeto Sustentar, realizado pelos membros do time ENACTUS UNESP Assis, deu 

seu início através do processo de inserção na comunidade, sendo que o primeiro contato no 

local se deu através de uma reunião no mês de julho de 2018 com a assistente social da 

Associação Alvorada e com as pessoas que trabalhavam na horta. Através dessa reunião 

analisou-se alguns problemas que eles estavam enfrentando, como o projeto funcionava e o que 

eles desejavam. Assim, os membros do projeto juntamente com o professor orientador, Dr. 

Ramon Juliano Rodrigues, puderam utilizar-se de ferramentas de planejamento de projetos, 

como a Estrutura Analítica de Projetos e Análise de Risco para traçar o melhor caminho a se 

seguir. 

Como ações principais a serem realizadas, ficaram definidas as aplicações de oficinas, 

no espaço da horta, com temáticas sobre sustentabilidade ambiental, separação de resíduos e 

agroecologia para alunos do segundo e terceiro ano do Ensino Fundamental da Escola Profª 

Mafalda Salotti Bartholomei, da cidade de Assis, com um dia para entrega de certificados para 
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as crianças ao final das atividades. Além disso, ficaram definidas também algumas atividades 

com a comunidade e os trabalhadores da horta, como aplicações de treinamento sobre 

composteira e minhocário, e realização de mutirões para organização e melhoramento do 

espaço da horta. 

 

2.1 Atividades Realizadas 

Todas as oficinas aplicadas foram desenvolvidas de acordo com a faixa etária, com 

conteúdo audiovisual apropriado e de fácil entendimento. O conteúdo das palestras envolveu 

temas de conscientização, como quais são os materiais recicláveis, quais não são, o tempo de 

decomposição destes materiais na natureza e as consequências do seu descarte incorreto (Figura 

1). Além disso, também foram explicados os conceitos de agroecologia em outras oficinas, o 

desenvolvimento de hortas urbanas e os seus resultados positivos para a sociedade. 

 

 

Figura 1 – Oficina sobre Resíduos e Reciclagem 

 

As brincadeiras foram elaboradas para fixar o conteúdo teórico de forma lúdica para as 

crianças. Foram aplicados diferentes jogos, como a adaptação do “Jogo Limpo”, do qual se trata 

de um tabuleiro enumerado, onde as crianças percorriam um caminho de acordo com o número 

retirado ao jogar o dado, sendo que em cada casa que caíram passaram por um desafio para 

testar os conhecimentos adquiridos. O jogo “Qual é o Destino?”, no qual era necessário separar 
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fichas com nome de diferentes resíduos nas lixeiras correspondentes. O “Basquete Consciente”, 

em que um determinado material era falado por um integrante do projeto, e os alunos deveriam 

acertar bolinhas na cesta com a cor da lixeira correta para o descarte de cada tipo de lixo falado 

e; o “Jogo de Argolas”, em que as crianças tentavam acertar as argolas nas garrafas com a cor 

certa da lixeira, também dependendo do material reciclável falado pelo integrante. Para todas 

as brincadeiras as crianças foram divididas em pequenos grupos, sempre acompanhadas de 

membros do projeto no intuito de auxiliá-las (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Aplicação das Brincadeiras para Fixação do Conteúdo Teórico 

 

Ao final do período de aplicação das oficinas, foi realizado um dia de plantio com as 

crianças na própria escola, com mudas de árvores frutíferas, onde elas puderam aprender um 

pouco mais sobre a importância da manutenção e preservação do meio ambiente (Figura 3). 

Por fim, o projeto encerrou a realização das atividades com as crianças em um dia de 

entrega de certificados na própria escola, no intuito de parabenizá-las pela participação nas 

oficinas e pelo bom desempenho que elas obtiveram. 



 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

 

Figura 3 – Plantio de Mudas 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         O projeto conseguiu promover atividades educacionais e coletivas que tinham como 

base estimular a sustentabilidade ambiental, influenciando a prática a partir das crianças em 

relação à importância dos conceitos de educação ambiental e tudo que envolve a preservação 

do meio ambiente, para assim obter uma cidade mais limpa e mais responsável por suas atitudes, 

pois, por menor que seja a atitude de cada cidadão hoje, amanhã ela pode ser a responsável por 

um grande impacto em toda sociedade. 

         Além disso, o projeto conseguiu iniciar atividades para melhorias no funcionamento da 

horta escola e sua relação com o bairro no qual ela está localizada. Para que assim, a horta possa 

se tornar sustentável e um espaço coletivo para os moradores. 
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