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Hortas que nutrem e ensinam
Projeto de extensão cultiva hortas e oferece oficinas didáticas com o 

propósito de promover reeducação alimentar

A sociedade moderna, diante da cor-
reria e falta de tempo opta, cons-

tantemente, pela alimentação fora de 
casa. Os fast-foods estão sempre lota-
dos, mostrando que a busca pela prati-
cidade e facilidade na alimentação tem 
comprometido, cada vez mais, a saúde 
das pessoas. O governo do Brasil vem 
alertando constantemente acerca da 
importância da alimentação saudável, 
que previne doenças crônicas e propor-
ciona uma relativa melhora na qualida-
de de vida; enfatizando, também, que 

muitos itens que ingerimos, diariamen-
te, são associados ao desenvolvimen-
to de doenças como o câncer, doenças 
cardíacas, obesidade, diabetes e outras 
enfermidades crônicas.
     Levando em conta esse cenário ali-
mentar atual e suas consequências, foi 
criado pela profª. Drª. Márcia Regina 
Farias da Silva, do curso de Gestão 
Ambiental da Faculdade de Ciências 
Econômicas (FACEM) da Universida-
de do Estado do Rio Grande do Norte, 
um projeto que visa gerar uma melho-

ra na alimentação do grupo-alvo, re-
duzindo o consumo de produtos indus-
trializados e o aumento do consumo 
de alimentos naturais, sobretudo, ve-
getais e frutas. Denominado de “Edu-
cação para saúde e segurança alimen-
tar: implantação de hortas orgânicas 
em Mossoró (RN)”, o projeto visa 
contribuir com a segurança alimen-
tar e nutricional dos agentes externos 
beneficiados, por meio do estímulo 
ao consumo de produtos produzidos 
em hortas orgânicas e agroecológi-

cas, semeadas pelos extensionistas. 
   São promovidas, também, pales-
tras, seminários e oficinas abordando 
os temas de educação para saúde, 
educação ambiental e hábitos alimen-
tares que, congregados com a hor-
ta, acabam contribuindo para a mudan-
ça alimentar dos indivíduos. E além 
dos benefícios para a saúde, a produ-
ção e o consumo de hortas amenizam 
o descarte de embalagens industriali-
zadas evitando um maior impacto am-
biental. 
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Inicio do Projeto

     A ideia das hortas surgiu de for-
ma acidental. Segundo a professora 
Márcia, coordenadora do projeto, tudo 
começou quando sua professora do dou-
torado, Profª. Drª. Maria Elisa de Paula 
Eduardo Garavello, da USP, fez uma 
viagem até o Amazonas, e lá obser-
vou que as pessoas comem muito fran-
go, quando seria natural que comes-
sem mais peixe, por ser uma zona 
pesqueira. A professora levou esse 
questionamento, sobre a transição 
alimentar, a outros pesquisado-
res e, em 2014, foi iniciado um 
projeto de pesquisa, que mais tar-
de resultou em uma disserta-
ção de mestrado de Ciências So-
ciais, investigando nas cinco regiões 
do país o processo de mudança que 
estava ocorrendo na alimentação do 
brasileiro. 
     Foram coletadas 700 amostras 
de unhas, que foram encaminha-
das a São Paulo para a realização 
do teste de carbono e nitrogênio (tes-
tes que indicam a quantidade de 
cada substância ingerida pelo indi-
víduo). Os resultados dessas pesqui-
sas mostraram que, tanto agricultores, 
quanto pescadores e ribeirinhos, inde-
pendente da região geográfica amos-
trada, estavam passando por uma 
transição alimentar que ocorria devido 
a urbanização do meio rural, causada, 
entre outros fatores, pela mídia e glo-
balização.
     A professora Márcia, conhecedora 
desses resultados e sabendo dos ma-
les que uma alimentação impró-
pria pode causar, procurou juntame-
nte com a profª. Maria Elisa, uma 
maneira de amenizar os prejuí-
zos dessa transição. Juntas, iniciaram 
outro projeto de pesquisa, onde o 
propósito era fazer hortas e pomares 

em quintais residenciais, chamados de 
quintais agroecológicos, com o intuito 
de promover uma alimentação sau-
dável para 130 famílias, onde além 
da implantação das hortas, foram pas-
sadas instruções sobre como manter a 
produção. 
     Quando o projeto de pesquisa che-
gou ao fim, essa ideia foi  impulsiona-
da e, em 2017, foi aberto um projeto de 

extensão para dar continuidade a 
produção das hortas, mas agora 
em escolas e em ONG’s. As ações 
iniciais foram realizadas em as-
sentamentos situados na zona ru-
ral de Jucuri, a aproximadamente 
25 km de Mossoró, em duas esco-
las: a Escola Municipal Carmélia 
Almeida, na comunidade de Bar-
reira Vermelha, e na Escola Munici-

pal Pedro Fernandes Ribeiro, na co
munidade de São José. Outro local alvo 
da ação foi o Albergue de Mossoró - 
ALBEM.
   A implantação dessas hortas es-
colares e comunitárias estimula a 
comunidade a valorizar o que ela 
produz e consegue resgatar o hábi-
to de alimentar-se de maneira sau-
dável.



gico. Então, é de grande importância 
(e foi incentivado), para que houves-
se o envolvimento dessas pessoas al-
bergadas, que passariam a cuidar da 
horta nos dias em que estivessem no 
Albem. “Ajudando no bem estar dos 
albergados, eu me senti com o dever 
cumprido”, conta a bolsista do proje-
to, Antônia Kaliany, aluna do 8º pe-

ríodo do curso de Gestão Ambiental.
     Além disso, os alunos que protago-
nizam o projeto não podem estar todos 
os dias ali, por terem outras atividades e 
obrigações a cumprir, e é por isso que a 
participação dos agentes alvos da ação 
é ainda mais importante. “As hortas 
são cultivadas em um processo cons-
trutivo onde é necessário estar ali todo 
dia cuidando”, conta a profª. Márcia. 
     Como resultado dessa participação, 
ocorre uma grande troca de conheci-
mento entre os extensionistas e a co-
munidade. Um grande protagonista da 

horta do ALBEM foi o Seu Apodi, 
que tinha uma grande experiência em-
pírica sobre agricultura e comparti-
lhou com os alunos seus conhecimen-
tos sobre solo e fertilidade. Além disso,
tomou conta da horta do Albergue du-
rante sua estadia, e foi um dos princi-
pais responsáveis pelo progresso da 
mesma.
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Albergue de Mossoró

     O Albergue de Mossoró é uma en-
tidade, sem fins lucrativos, que hospe-
da acompanhantes de pacientes inter-
nados em hospitais públicos do SUS 
(Sistema Único de Saúde) e foi um dos 
beneficiados do projeto nos meses de 
agosto de 2017 a janeiro de 2018. Ini-
cialmente, foram realizadas palestras 
com os dirigentes, voluntários e resi-

dentes, com o intuito de educá-los sobre 
a importância do consumo de alimen-
tos saudáveis. Após isso, foi realizado 
o reconhecimento do espaço disponível 
para a implantação da horta comunitá-
ria, e passada as orientações necessá-
rias sobre a importância da contribui-
ção de todos para o progresso da horta.
     A horta foi semeada nos quatro can-
teiros do Albergue. As sementes usadas 
vieram de uma parceria do projeto com 
pequenos comerciantes que vendem se-
mentes próximo ao mercado do centro 
de Mossoró - essa colaboração, infor-

mal, mostra que boas parcerias podem 
vir de pequenos produtores, e não só 
de grandes instituições formalizadas.
     Essa horta no ALBEM também tem 
um propósito de grande sensibilidade. 
Levando em conta que os hóspedes 
estão passando por situações delica-
das, a horta surge como um meio de 
terapia, um espaço de auxílio ao psi-

“As sementes usadas vieram 
de uma parceria do projeto 
com pequenos comerciantes”

“Levando em conta que os hós-
pedes estão passando por si-
tuações delicadas, a horta sur-
ge como um meio de terapia”
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Escolas de assentamentos em Jucuri

       As escolas dos assentamentos de 
Barreira Vermelha e São José, que fo-
ram as que receberam as atividades 
do projeto, foram escolhidas através 
da construção de um diálogo entre 
a comunidade e a ação de extensão. 
Estes foram apontados como os as-
sentamentos com maior facilidade de 
adesão a projetos de universidades. 
Em fevereiro, foi quando iniciou-se 
oficialmente as idas até as escolas. 
    No primeiro encontro, ocorreu a 
exposição da proposta à comunidade - 
onde os membros do projeto foram sur-
preendidos com uma recepção, organi-
zada pelos alunos das escolas, onde foi  
apresentada uma mostra de dança. Nos 
encontros seguintes, foi organizada 
uma semana com palestras, seminários 
e oficinas que ressaltaram a importância 
da alimentação saudável e da educação 
alimentar para os alunos, professores 
e funcionários. Na ocasião, os profes-
sores também foram qualificados para 
dar continuidade ao cultivo das hortas.
  Dentre os vários benefícios gerados 
pela ação, um de grande relevância 
foi a aproximação da família com a 
escola, tendo em vista que ambas as 
partes foram essenciais na implanta-
ção, fortalecimento e continuidade das 
hortas. Esse protagonismo das famí-
lias fica claro no relato da professora 
Márcia: “Fomos lá em uma sexta e 
perguntamos se os pais não poderiam 
se envolver no projeto, para fazer a 
limpeza do terreno e arrumar os can-
teiros. Quando foi na quarta, a moça 
mandou pra gente todas as fotos dos 
canteiros, com tudo pronto. A terra já 
revolvida e todo o resto pronto para a 
gente só chegar e fazer a semeadura” 
- exemplificando como essa parceria 
corrobora com o propósito do projeto 
de atingir o maior número de pessoas.      
    Todos esses fatores de envolvimen-

to, parceria e interesse da comunidade 
favoreceram a implantação da deno-
minada “horta educativa”, que tem co-
mo propósito ensinar aos alunos a 
identificar práticas agrícolas e enten-
der sobre as medidas necessárias para 
que a fabricação daquele alimento seja 
executada de forma coerente. E é por 
isso que a criação das hortas traz con-
sigo a pretensão de envolver a comu-
nidade escolar em seu processo de 
implantação e manutenção. A mesma 
acaba servindo como espaço didático 
para aula de ciências ou para aborda-
gens transversais, como meio ambien-
te.

  

O ambiente escolar

A escola é um ambiente muito propício para a educação alimen-
tar, por atingir um grande número de pessoas e por representar o 
mais importante grupo social depois da família. Com a implantação 
das hortas, o projeto leva em conta que ensinar sobre alimentação 
saudável e inserir a produção no cotidiano dos alunos, ajuda com 
que eles entendam com mais facilidade sobre as propriedades nutri-
cionais daqueles alimentos, contribuindo para que o aluno adquira 
consciência sobre a importância de fazer escolhas mais saudáveis 
na hora da refeição. Além de proporcionar uma experiência única 
de cultivar seu próprio alimento. 
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Ensino, pesquisa e extensão

    É importante que projetos de ex-
tensão gerem resultados de ensino e 
pesquisa. Foi o que aconteceu com o 
voluntário Victor Praxedes, que teve o 
projeto como direcionamento para sua 
monografia, que terá como abordagem 
a descrição das ações e de suas execu-
ções - relatando a adesão da comuni-
dade a todos os processos proporciona-
dos pela mesma. “O ensino alimenta a 
extensão, a pesquisa alimenta a exten-
são e a extensão alimenta ambos tam-

bém”, diz a profª. Márcia sobre o caso.
   O projeto de extensão também 
põe em prática tudo aquilo que é dado 
em teoria na aula. “Na minha opinião 
o curso de Gestão Ambiental da 
UERN é muito teórico. Então, eu 
acho que o projeto de extensã  com-
pensa isso”, diz João Victor. O 
projeto traz aos alunos novas ex-
periências e oportunidades de pôr 
em prática o que aprendem, co-
mo foi com a compostagem para João 
Victor, que pôs em prática essa técnica 
pela primeira vez durante o projeto. Na 
extensão, ele lida com desafios e isso 
ajuda na sua construção como profis-
sional. 
    O conhecimento adquirido em sa-
la de aula é levado para comunida-
des com o propósito de ajudar na 
melhoria da qualidade alimentar das 
pessoas. Além disso, a produção de 
alimentos a partir das hortas nas co-
munidades e no Albergue, permitiu a 
esses locais um maior número de 

condimentos para o momento da refei-
ção, com uma maior variedade de fru-
tas e verduras. 
   O projeto terá continuidade nos 
semestres de 2018.1 e 2018.2. Segun-
do a prof.ª Márcia, a ideia de seguir 
adiante com o projeto partiu da so-
licitação da própria comunidade. 
Uma escola do assentamento vizi-
nho, Cabelo de Negro, pediu a ade-
são no projeto e os membros acha-
ram imprudente não atender a esse 

pedido, decidindo por lançar um 
novo edital no semestre seguinte. 
  Tendo em vista que a promoção 
de saúde e o estímulo a uma alimen-
tação saudável é uma responsabilida-
de coletiva da sociedade, é impor-
tante que existam iniciativas que 
se preocupem em garantir que a 
população conheça sobre a neces-
sidade de se alimentar bem. Esse 
projeto cumpre esse papel e, em con-
junto a isso, também corrobora com 

a aprendizagem dos alunos. “A exten-
são é o embate de quando você está 
aqui dentro de paredes, aprendendo o 
teórico, e a partir dela você sai do ex-
tramuros, e percebe que a realidade é 
bem diferente. Quando a gente está lá, 
a gente se depara com tantas coisas que 
acabamos enxergando um universo que 
não conhecíamos. Estar além dos mu-
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O conhecimento adquirido em 
sala de aula é levado para co-
munidades com o propósito 
de ajudar na melhoria da qua-
lidade alimentar das pessoas

Estar além dos muros nos pro-
porciona experiências humanas. 

ros nos proporciona experiências hu-
manas. A gente reclama de tanta coisa, 
e quando estamos em campo a gente 
se depara com o lado humano das pes-
soas, o lado sensível e sobre o tanto 
de coisas que elas passam. E a gente 
percebe que com nosso conhecimento, 
podemos mudar certas realidades”, diz 
a profª. Márcia.


