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Introdução 

    Segundo a organização mundial da saúde 
(OMS), a desnutrição atinge 9% da população e 
10,5 % das crianças menores de cinco anos [2]. 
Nos municípios da região nordeste do Brasil, a 
desnutrição chega a um percentual significativo 
de crianças.
    Com isso, a merenda escolar representa um 
atrativo para a frequência de considerada 
porcentagem de alunos matriculados nas escolas 
públicas, diminuindo assim a desnutrição nesses 
municípios. No Brasil, a associação entre acesso 
à escola e saúde se mostra essencial, tendo em 
vista que no nordeste e em regiões rurais do 
Brasil as condições de vida inicial das crianças 
são extremamente precárias.
    Contudo, tem ocorrido nos últimos anos uma 
diminuição no consumo de alimentos de origem 
vegetal, devido ao aumento do consumo de “fast 
food”. Essa mudança no hábito alimentar da 
população tem como decorrência o ganho de 
peso e o aumento da população obesa. Podendo 
essa população estar sujeita a doenças 
decorrentes dessa má alimentação como a 
diabete. 
    Nesse cenário, a escola é um dos locais mais 
importantes para a implementação de estratégias 
de educação para a saúde. Segundo Gouveia [1], 
a escola torna-se um espaço favorável para 
estimular o consumo de alimentos com elevado 
valor nutricional, já que na infância é que a 
pratica alimentar se consolida, sendo difícil ser 
modificada na vida adulta.
    A escola deve promover a educação alimentar 
e uma das melhores opções para abordar esse 
aspecto é o cultivo de hortas nas escolas.
    A horta na escola é um espaço destinado ao 
cultivo de hortaliças que serão utilizadas para o 
consumo das crianças na merenda. Esse cultivo 
deve ser feito de forma orgânica. As hortas dão 
uma oportunidade para abordar a questão 
ambiental com as crianças.
    O consumo de hortaliças é extremamente 
importante para a saúde humana, devido aos 
altos valores nutricionais e ao alto teor de 
vitaminas e sais minerais.
    Introduzida no ambiente escolar, a horta pode 
ser um laboratório vivo que possibilita o 
desenvolvimento de diversas atividades 

pedagógicas em educação ambiental e 
alimentar, unindo teoria e prática, auxiliando no 
processo de ensino – aprendizagem e 
estreitando relações da promoção do trabalho 
coletivo e cooperado entre os agentes sociais 
envolvidos. 
  Com isso, a horta na escola será efetuada pelas 
crianças e adolescentes, pois visa um 
aprendizado pedagógico que possibilita práticas 
em equipe.

    Material e métodos

    Primeiramente foram realizados estudos 
sobre a alimentação das crianças e adolescentes. 
Foi observado que uma grande parte da 
população jovem tem sofrido com a má 
alimentação tanto nos seus lares como também 
na merenda escolar. Depois da análise desta 
pesquisa, foram realizadas reuniões com a 
secretaria de Educação de Garanhuns – PE, com 
o objetivo de levar as escolas algo novo, que 
pudesse motivar as crianças a se alimentarem 
adequadamente.
    As escolas escolhidas para participarem deste 
projeto foram à escola Municipal Antônio 
Gonçalves Brito (CAIC), escola municipal 
Letácio Brito, escola municipal Silvino 
Almeida, localizadas na cidade de Garanhuns –
PE.
    O projeto foi desenvolvido no período de 
maio a outubro de 2008. Foi elaborada uma 
cartilha que tinha como objetivo ensinar de 
forma prática e eficaz a plantar uma horta. 
Também foi aplicado um questionário para os 
alunos responderem sobre informações 
relevantes a respeito dos seus hábitos 
alimentares e quais hortaliças que eles 
gostariam de cultivar na horta da escola.
    Os materiais que foram utilizados para a 
implantação da horta foram: ferramentas 
(enxada, ancinho, pá, regador); sementes de 
hortaliças; telado; estacas; bandeja de 
semeadura. Todos os alunos eram responsáveis 
de cuidar das hortaliças, irrigar e colher.
    As aulas didáticas tiveram como objetivo 
ensinar de forma teórica a importância das 
hortaliças e os benefícios que cada uma pode 



trazer e também mostrar as sementes de varias 
hortaliças a fim de desperta o interesse e a 
curiosidade das crianças pela implantação da 
horta. As culturas semeadas foram rúcula, 
beterraba, cebolinha e alface (semeado em 
bandejas).

Resultados e discussão

    As mudas de alface apresentaram 
inicialmente problemas devido ao clima, não se 
desenvolvendo plenamente. Foi feita nova 
semeadura de mudas que apresentaram 
desenvolvimento satisfatório.
   Responderam ao questionário um total de 77 
alunos das escolas visitadas, onde pôde ser 
observado que 57,15% dos alunos gostam e 
consomem com frequência hortaliças e 42,85% 
não costumam consumi-las. 
   Analisando a figura 1, é possível observar o 
tipo de hortaliças que as crianças apontaram 
como sendo de sua preferência. As hortaliças 
que apresentaram maior preferência foram o 
tomate, com 15%, a alface e a batata, com 14%; 
seguidas pelo pepino, com 12%; e o repolho, 
com 11%.
    Analisando quais as hortaliças as crianças 
gostariam de plantar o tomate foi o mais 
escolhido.
    Nas escolas municipais Letácio Brito e escola 
municipal Silvino Almeida, foram realizadas 
apenas visitas com a aplicação do questionário, 
aula pratica, e exibição das ferramentas 
utilizadas na confecção do canteiro para 
produção das hortaliças. O plantio não foi 
realizado porque as escolas não dispunham de 
local para a implantação da horta.
    Na escola municipal Antônio Gonçalves Brito
todos os processos desde o plantio até a colheita 
foram feitos com a ativa participação dos 
alunos.
    As informações colhidas com o questionário 
foram levadas em consideração na escolha das 
hortaliças, tão como o tipo de solo, a melhor 
época para o plantio, o tempo de 
desenvolvimento das culturas e o clima do local.
    Pode-se observar através deste estudo, a falta 
de informação e incentivo ao melhor hábito 
alimentar das crianças. Já que as crianças 
também levam esses conhecimentos aos seus 
familiares e amigos.
   Assim mesmo com todas as dificuldades 
encontradas, foi possível despertar nos alunos o 
interesse pelas hortaliças e direcioná-los a 
melhorar seu hábito alimentar, evitando assim o 
aumento do número de obesos na população 
brasileira.
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Figura 1. Distribuição em relação à preferência de consumo de hortaliças entre crianças das escolas municipais 
Antônio Gonçalves brito, Letácio Brito e Silvino Almeida do município de Garanhuns-PE


