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RESUMO 

No último ano, os alunos dos cursos de graduação em Enfermagem e Agronomia 
se uniram para implantação de uma horta comunitária na Escola Municipal 
Professora Irene Monteiro Jorge em Uberlândia-MG. Os trabalhos iniciaram após 
demanda levantada numa Oficina de Planejamento Estratégico na Unidade do 
Programa Saúde da Família do Bairro Morumbi III, onde se detectou que a 
população não tinha o hábito de consumir hortaliças e verduras e tinha dificuldade 
de adquirir esses alimentos. Além da produção da horta na escola, os acadêmicos 
envolvidos no projeto desenvolveram ações educativas com todos os alunos da 
escola, por meio de teatro sobre a importância dos legumes e verduras para a 
saúde e a introdução da produção da horta na merenda escolar. Este projeto dá 
continuidade a essa parceria entre os cursos de Enfermagem e de Agronomia da 
UFU e a escola e agora tem como objetivo formar multiplicadores para manter 
permanente a produção da horta na escola e incorporar as ações educativas como 
regulares, além de incentivar a produção domiciliar e o consumo de alimentos 
saudáveis.  Espera-se contribuir para a segurança alimentar de muitas famílias por 
meio da conscientização sobre o uso dos recursos do meio em que vivem e às 
complexas relações entre saúde e o meio ambiente.  
Keywords: saúde, horta, reeducação – alimentar 
 

INTRODUÇÃO 

O conceito de Promoção da Saúde aparece na década de 40, de forma latente, com Sigerist 
(1946), que a define como uma das tarefas essenciais da medicina; e vem novamente à 
tona na década de 60, com o conceito positivo de doença, no sentido de incentivar a 
prevenção das doenças, através do estímulo de hábitos e comportamentos saudáveis, e 
com a preocupação de estar atuando nos fatores de risco, onde a Promoção da Saúde entra 
como parte da prevenção primária.  

Na década de 70, com a crise nos sistemas de saúde, continua-se a perceber que não basta 
atuar apenas na cura da doença, ou seja, depois que a doença já se instalou; é preciso 
intervir nos determinantes do adoecimento. Assim, o Informe Lalonde (1974) é um marco na 
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área da Promoção da Saúde. Define quatro grandes eixos do campo da saúde: biologia 
humana, meio ambiente, estilo de vida e organização da atenção à saúde. Colocando-se o 
enfoque da intervenção no campo da Promoção da Saúde vemos que:  

até agora, quase todos os esforços da sociedade canadense destinados a melhorar 
a saúde, assim como os gastos setoriais diretos, concentram-se na assistência 
médica. Entretanto, “as causas principais de adoecimento e morte tem origem nos 
outros três componentes do conceito” (OPS, 1996:4 apud Lalonde, 1974).  

Ainda no final da década de 70, a OMS realiza a I Conferência Internacional de Saúde, em 
Alma-Ata. Nessa conferência, é colocada a meta "Saúde para todos no ano 2000", 
reforçando a proposta da atenção primária em saúde. Essa conferência culmina em 
algumas recomendações, com a adoção de oito elementos essenciais para a saúde como: 

educação dirigida aos problemas de saúde prevalentes e métodos para sua 
prevenção e controle; promoção do suprimento de alimentos e nutrição adequada; 
abastecimento de água e saneamento básico apropriados; atenção materno-infantil; 
incluindo o planejamento familiar; imunização contra as principais doenças 
infecciosas; prevenção e controle de doenças endêmicas; tratamento apropriado de 
doenças comuns e acidentes; e distribuição de medicamentos básicos. (Buss, 2000, 
p. 170). 

Essa Conferência de Alma-Ata desdobra-se na I Conferência Internacional sobre Promoção 
da Saúde. Só com a Carta de Ottawa, em 1986, é que o conceito de Promoção da Saúde é 
definido como: "o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da 
qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo." 
(BRASIL, 1996, p.01).  

A Promoção da Saúde, como nível de atenção, se refere às ações destinadas a melhorar e 
aprimorar a saúde das pessoas não doentes e, neste sentido, tem como enfoque uma visão 
integral do processo saúde-doença-atenção. Inicia-se, com essa discussão, a entender-se 
saúde como um campo complexo, que envolve diversos olhares e diversas intervenções. 

Dessa forma, a Promoção da Saúde sai dos centros de saúde e se estendem para as 
comunidades, os ambientes, as escolas, os settings; acrescentando como campo de 
atuação, o Reforço Comunitário, que contêm um componente educativo, que é o 
desenvolvimento de habilidades sociais (CANDEIAS et. al., 1999).  

Assim, a partir da Carta de Ottawa, a Promoção da Saúde incorpora como método cinco 
grandes campos de ação, a saber: 

 Elaboração e Implementação de Políticas Públicas Saudáveis  

 Criação de ambientes favoráveis à saúde  

 Reforço da ação comunitária;  

 Desenvolvimento de habilidades pessoais;  

 Reorientação dos sistemas e serviços de saúde.  

Este projeto integra os campos do Reforço Comunitário, do Desenvolvimento de Habilidades 
Pessoais e da reorientação dos sistemas e serviços de saúde.  

No que se refere à reorientação dos sistemas e serviços de saúde, uma das estratégias da 
atenção básica do Ministério da Saúde tem sido o Programa Saúde da Família (PSF). O 
PSF, criado em 1994, fundamenta-se no conceito ampliado de saúde, na territorialização e 
no planejamento participativo das ações de saúde voltadas para o perfil de uma comunidade 
específica. Dentre os princípios do PSF destacam-se a construção de redes de apoio social 
por meio de ações multiprofissionais e intersetoriais.  

O presente Projeto é fruto de uma parceria entre a equipe de Saúde da Família e a 
comunidade Morumbi III, a fim de propiciar melhores condições de saúde e de vida à 
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população adstrita, levando a adoção de diferentes formas de cuidado e tendo como 
alicerce a integralidade do indivíduo e da comunidade onde ele está inserido. 

JUSTIFICATIVA 

A saúde, mais do que nunca, necessita ser inserido no contexto social de forma ampla e 
abrangente, o que confere atualmente aos estudantes da área da saúde a responsabilidade 
de lidar diretamente com os problemas sócio-econômicos, culturais e de saúde da 
população, não se separando um aspecto de outro, visando à maior aproximação possível 
da prática de saúde com a realidade comunitária.  

Neste sentido, o Curso de Enfermagem e o Curso de Agronomia estabelecem uma parceria 
tendo em vista a integração dos conhecimentos e a construção de ações intersetoriais em 
prol da cidadania e da promoção da saúde de uma área de abrangência do PSF.  

A iniciativa do projeto partiu da vivência de alguns alunos de enfermagem numa Oficina de 
Planejamento estratégico promovida pelo Curso de Graduação em Enfermagem e pela 
Equipe do PSF, como atividade do estágio curricular supervisionado. 

A eleição do macro-problema e a implementação do Projeto de Intervenção foram baseadas 
no Método Altadir de Planificação Popular – MAPP. Dentre os principais problemas 
levantados revelaram-se o comodismo, os problemas familiares, a falta de informação, a 
baixa oferta de projetos sociais e a baixa motivação pessoal para adequação da dieta e para 
o desenvolvimento de atividades físicas regulares. Como causas destes problemas foram 
listadas a depressão, o isolamento social, a perda do papel social com a aposentadoria e a 
baixa renda. 

A solução para os problemas de saúde está intrinsecamente ligada às condições de vida da 
comunidade, que precisa evoluir para uma postura menos passiva diante dos problemas. 
Ajudá-la a enfrentá-los, especialmente o macro-problema eleito pelo grupo, foi um dos 
objetivos primordiais desse trabalho. 

Considerando essas demandas sociais levantadas pela comunidade, a primeira fase do 
projeto “Plantando e Colhendo Saúde” no Bairro Murumbi III, na Escola Municipal 
Professora Irene Monteiro Jorge, teve como objetivo central educar as crianças da área 
sobre a importância do consumo de verduras e hortaliças, além de facilitar o acesso a esses 
produtos por meio da implantação de uma horta comunitária na escola e incentivar o 
consumo dos alimentos introduzindo a produção da horta na merenda escolar. 

O planejamento deste projeto foi incitado pela constatação da ausência de medidas 
educativas em nutrição no Bairro Morumbi e por dificuldades de acesso a alimentação 
saudável, principalmente por condições socioeconômicas. Por se tratar de um processo de 
aprendizado e mudança cultural, entendemos que é um processo em longo prazo e, 
portanto, quanto antes ocorrer à implantação dessas medidas, mais elas serão aceitas pela 
comunidade e farão parte do seu cotidiano. Além disso, as crianças são grandes 
influenciadoras nos hábitos familiares e aprendem com facilidade o que lhes é ensinado.    
Nesse contexto, o projeto da horta escolar foi concebido com a finalidade de intervir na 
cultura alimentar e nutricional dos alunos, com base no entendimento de que é possível 
promover a educação integral de crianças por meio das hortas escolares incorporando a 
alimentação nutritiva, saudável e ambientalmente sustentável como eixo gerador da prática 
pedagógica. Dentre as atividades desenvolvidas com os alunos estão: apresentações 
teatrais abordando temas como a lavagem adequada dos alimentos e a importância deles 
na dieta alimentar, visitas à horta da escola apresentando cada vegetal cultivado e como é 
realizada sua colheita a fim de demonstrar o processo na prática. Como forma de análise e 
reforço do trabalho feito, solicitamos uma atividade (desenho ou escrito) na qual cada aluno 
expressasse o que aprendeu. A análise dos trabalhos dos alunos e a observação da 
mudança do comportamento dos alunos (alguns alunos se desenvolveram o hábito de 
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colherem cenouras no intervalo das aulas, lavá-las e comerem como se fosse um 
salgadinho) demonstraram que os objetivos da primeira fase foram cumpridos com sucesso.  

No entanto, passados dois meses da finalização do projeto, observamos que as ações não 
foram incorporadas no cotidiano da escola e que, no momento, sem os alunos da UFU a 
tendência é de acabar a Horta Comunitária.  Preocupados com essa situação, os alunos 
colaboradores (os bolsistas já estão em fase mais avançada dos cursos e não podem 
continuar no projeto) se interessaram em retomá-lo, porém com um novo enfoque: criar 
sustentabilidade ao “Plantando e Colhendo Saúde” com recursos humanos da própria 
escola. Sendo assim, o objetivo dessa proposta é retomar a parceria entre os Cursos de 
Enfermagem e Agronomia para formar multiplicadores na Escola Professora Irene Monteiro 
Jorge. 

OBJETIVOS GERAIS 

  Oportunizar a participação dos alunos da graduação em enfermagem e da 
agronomia em projetos de extensão que contribuam para uma formação acadêmica 
ampliada e cidadã por meio de atividades junto à Equipe de Saúde da Família e 
comunidade do Bairro Morumbi III, possibilitando conhecimento sobre o contexto de 
vida das pessoas, suas necessidades e prioridades; 

 Formar agentes multiplicadores de oficinas de promoção da saúde (atividades físicas 
e de lazer) nas equipes de atenção básica; 

 Implementar e fortalecer ações que visem o desenvolvimento pleno do potencial de 
saúde da comunidade, melhorando a qualidade de vida das pessoas e comunidades 
de modo sustentável; 

 Garantir a participação da comunidade escolar na gestão da Horta Comunitária, de 
forma a manter a sustentabilidade. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Refletir junto aos professores e merendeiras a importância da alimentação saudável 
e como produzir os alimentos de forma cooperativa e solidária. 

 Incentivar o consumo de alimentos saudáveis na merenda escolar; 

 Estimular as crianças como multiplicadores do conhecimento no âmbito familiar. 

 Combater a fome a desnutrição de pessoas que estejam em situação de 
vulnerabilidade social e/ou em estado de insegurança alimentar e nutricional; 

 Desenvolver práticas e hábitos alimentares saudáveis; 

 Realizar atividades de educação alimentar, nutricional e para o consumo, oferecendo 
oportunidade de agregação de renda às famílias; 

 Promover a aplicação do conhecimento por meio das atividades interativas na horta 
comunitária por todos: alunos, professores, merendeiras; 

 Conscientizar a comunidade quanto à degradação do meio ambiente e promover a 
utilização do adubo orgânico (compostagem); 

 Estimular o comprometimento dos educadores, enquanto detentores e construtores 
de conhecimento, com o ambiente e com o social; 

 Estimular a participação da comunidade na gestão da Horta Comunitária da Escola;  

 Aprofundar o conhecimento dos alunos de graduação nos temas: saúde ambiental, 
sustentabilidade, compromisso social, ética, hábitos saudáveis, processo de ensino-
aprendizagem da criança e do adulto, construção de práticas de ensino-
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problematizadoras, plantação e manutenção da horta e do solo, produção do adubo 
orgânico; 

 Fortalecimento da ação coletiva e da identidade comunitária; 

 Dinamizar processos e práticas de formação pessoal e coletiva, de economia 
solidária na geração de renda de pessoas e famílias que vivem em espaços urbanos;  

 Produzir produtos típicos de a cultura alimentar local; 

 Garantir quantidade, qualidade e regularidade aos produtos produzidos. 

METAS 

 Realizar a compostagem com 100% do lixo orgânico produzido na cozinha da escola. 

 Atingir 100% dos professores com as ações educativas sobre como iniciar e como 
manter a horta comunitária e doméstica. 

 Ensinar a 100% dos alunos as técnicas para criação e manutenção de uma horta.  

 Capacitar 10 crianças na escola que ficarão responsáveis pela manutenção da horta 
no próximo semestre, sendo 5 no período da manhã e 5 no período da tarde. 

 Garantir que pelo menos 50% da produção da horta sejam utilizadas na produção da 
merenda escolar. 

 Construir 10 hortas familiares. 

METODOLOGIA 

Esse projeto será desenvolvido junto à Escola Municipal “Professora Irene Monteiro Jorge” 
no Bairro Morumbi III, em Uberlândia, no período de setembro de 2008 a novembro de 2009, 
com base na metodologia participativa e dialógica que visa à inclusão social e interação 
grupal, criando oportunidade para que os profissionais da escola (professores e 
merendeiras) se posicionem de maneira criativa frente às questões dificultadoras do 
desenvolvimento pleno das atividades propostas. 

Quanto às atividades previstas, daremos continuidade ao grupo de estudos semanais com 
os alunos sobre os temas: manejo do solo, plantação e manutenção de horta doméstica e 
comunitária, processo de compostagem, economia solidária, processo saúde-doença, 
promoção da saúde e empoderamento das pessoas, educação popular em saúde, técnicas 
de pesquisa. 

O programa será realizado três vezes por semana, sendo que no início as reuniões serão de 
capacitação/práticas educativas com os profissionais de Escola. Ao todo serão: uma 
atividade educativa para os professores, uma atividade com as merendeiras e uma atividade 
com os alunos da escola, incluindo aí as atividades realizadas na residência de alguns deles 
cujas famílias se interessarem na plantação da horta familiar.  O material necessário para a 
manutenção da horta e a plantação da horta familiar será fornecido pelas ONGs: Terra Fértil 
e Ação Moradia do Bairro, pela empresa de fertilizantes Valoriza e pelo Curso de Agronomia 
da UFU, mantendo assim a parceira estabelecida desde a primeira implantação do projeto 
no ano de 2007. 

Das vinte horas semanais de dedicação ao projeto, 4 horas serão destinadas à participação 
no grupo de estudos e planejamento e avaliação das atividades na UFU com o Coordenador 
e o professor orientador, 12 horas destinado às práticas educativas na escola e na 
manutenção da horta e 4 horas destinadas ao estudo autônomo dos bolsistas e alunos 
voluntários. 

O cronograma final das atividades será concluído por meio de negociação com a com os 
participantes (a definição de data, local e horário para o início das atividades, além das 
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orientações gerais necessárias - roupas e calçados ideais, importância da hidratação 
proteção da pele durante o manejo da horta). 

Durante os encontros de estudo semanais serão realizadas avaliações do projeto, 
permitindo o replanejamento das ações quando necessário.  

O acompanhamento dos alunos bolsistas e colaboradores serão realizados pelo 
Coordenador do projeto e a professora orientadora durante toda a execução, especialmente 
durante as reuniões semanais. O aluno deverá apresentar semanalmente um relatório oral 
de suas atividades e mensalmente um relatório escrito. O cumprimento do horário do 
bolsista será controlado pela folha de presença a ser disponibilizada na escola e assinada 
na sala da direção da Escola Municipal “Professora Irene Monteiro Jorge”. 

REGISTROS 

 Fotos da primeira fase de execução do Projeto “Plantando e Colhendo Saúde”: 
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 Folhetos explicativos distribuídos após as sessões de teatro do grupo “Plantando e 
Colhendo Saúde”: 

 Folheto I  “Hortaliças 
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Folheto II  “Preparo e Higienização: Alimento Limpo e Livre de Doenças” 
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