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Introdução

O manejo de hortas e jardins se constitui numa 
atividade didático-pedagógica quando é trabalhado como 
base para a prática crítica do ensino-aprendizagem, 
viabilizando o contato da pesquisa com a demanda social 
concreta. Como atividade pedagógica extraclasse, o 
trabalho no jardim e na horta escolar, além de obter uma 
produção de flores e hortaliças, envolve ainda 
procedimentos por meio dos quais são transmitidas 
orientações em hábitos de higiene e aproveitamento dos 
alimentos. [1]

Os procedimentos de plantio e colheita de flores e 
hortaliças permitem que os participantes entrem em 
contato com a terra enquanto base da atividade produtiva, 
além de possibilitar complementação da merenda escolar 
e desenvolvimentos de conceitos relativos à 
sustentabilidade e ecologia [2]. Todo o trabalho 
desenvolvido na horta e no jardim pode ser revertido em 
atividades interdisciplinares dentro da sala de aula.

Os objetivos desse projeto de extensão foram o de 
construir um jardim, uma horta, uma sementeira e um 
viveiro, em escolas públicas em torno da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), financiado pela Pro-
reitoria de Extensão (PROEXT). A escola Leal de Barros 
no Engenho do Meio foi escolhida, pois trabalha com 
educação de jovens e adultos (EJA) ou maiores de 16 
anos. Esse projeto aumentou a interação da universidade 
com a comunidade escolar, mudanças práticas de atitudes 
e a formação de novos hábitos com responsabilidade de
adquirir novos conhecimentos com a aprendizagem 
através da prática do dia-a-dia. A montagem de locais 
para propagação das mudas usando material reciclável 
ensinou aos alunos a produzirem mudas com pouco 
custeio, de boa qualidade, inertes à saúde e não maléficas 
ao meio ambiente.

Fazer comparativos e relações entre homem-meio, 
aplicando entre a união de desenvolvimento e preservação 
do meio ambiente (desenvolvimento sustentável) 
analisando a importância da existência de uma área verde 
(jardim, sementeira) para promover um ambiente de 

estudos sobre higiene, agricultura, solo, tipos de plantas, 
sendo essas análises do loco se fez a inter-relação com os 
assuntos cotidianos dos alunos, sendo de extrema 
importância porque mudaram seus hábitos, repassaram 
essas informações para com os outros alunos, enxergaram 
a escola com um olhar de maior zelo, tornaram mais 
críticos acerca da temática abordada.

Material e métodos

A. Técnicas e materiais utilizados 

Para dar suporte à manutenção da horta, foi 
construída uma sementeira usada para germinação das 
sementes e propagação das partes vegetativas, para 
posterior transplante (passagem das mudas da sementeira 
para os canteiros ou covas e é feito quando as plantas 
atingirem determinado desenvolvimento/tamanho) [3].
Para manutenção do jardim, foram aproveitadas as 
próprias áreas verdes que a escola possui, barateando 
ainda mais o custo com insumos. As sementeiras e os 
viveiros foram feitos em canteiros reservados para o 
plantio das sementes, em sacos de polietileno, garrafas 
PET recortadas, copos plásticos, materiais de baixo 
custeio e pouco impacto ambiental.

B. Metodologia aplicada
Foi utilizada a Andragogia, que é a arte de ensinar 

aos adultos, que não são aprendizes sem experiência, pois 
o conhecimento vem da realidade (escola da vida). A 
aprendizagem adquire uma particularidade mais 
localizada no aluno, na independência e na auto-gestão da 
aprendizagem, para a aplicação prática na vida diária. Os 
alunos adultos estão preparados a iniciar uma ação de 
aprendizagem ao se envolver com sua utilidade para 
enfrentar problemas reais de sua vida pessoal e 
profissional e o trabalho deverá enfocar as experiências de 
cada aluno e o educador deverá orientá-lo a desenvolver 
tal potencial e aperfeiçoar o que ele sabe. Nesse processo 
os alunos adultos aprendem compartilhando conceitos não 
só recebendo informações a respeito. Desta coexistência e 
participação nos processos de decisão e de compreensão
podem derivar contornos originais de resolução de 
problemas, de liderança, identidades e mudanças de 
atitudes em um espaço mais significativo. [4]



Inicialmente, foram realizadas visitas in loco com 
objetivo de mapear os locais para implantação do projeto
e para contato inicial com as pessoas responsáveis dessas 
localidades/instituições assim como os prováveis alunos. 
A posteriori foi feito a apresentação do projeto e inscrição 
dos (as) alunos (as). Os alunos inscritos participaram da
reunião de planejamento para discussão do tema, das 
ações a serem executadas, a área da escola medida e 
colocada em plantas tridimensionais, como pode ser visto 
na figura 1, e a disponibilidade de horário e dia para a 
realização das aulas, que foi escolhido o sábado pela 
manhã para não chocar com os horários das disciplinas 
regulares. Foram realizadas oficinas nos locais e horários 
indicados pela escola e tiveram duração de 4 horas 
semanais, durante todo o período letivo. Constaram de 
uma parte de aulas expositivas, para explicar os 
procedimentos que se seguirão na aula prática, e uma 
parte com as aulas práticas propriamente ditas, para 
implantação da horta e ou do jardim. Os conteúdos 
tiveram focos nas realidades da localidade escolhida, de 
forma a promover uma interação de todos no processo da 
construção do projeto, aproveitando os espaços 
disponíveis de cada escola e as potencialidades de cada 
indivíduo.

As aulas foram ministradas pelos alunos bolsistas do 
projeto (dois alunos do curso de Geografia da UFPE), sob 
a supervisão da coordenadora e da professora 
colaboradora, ambas professoras da UFPE, e com a 
participação de professores da escola mais a participação 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) 
com material técnico.

Resultados

A escolha da temática acerca de jardinagem e 
horticulturas só poderia ser realizada em escolas que 
apresentem grandes áreas inutilizadas ou em jardins já 
existentes, no qual o colégio escolhido apresentou essa 
condição mínima. 

Os resultados das atividades realizadas, apesar da 
falta de material e a esparsa quantidade de alunos, no qual 
se inscreveram 25, sendo 11 assistiram até a terceira aula
e a conclusão ficou com 7 alunos na escola Leal de 
Barros, podendo ser considerada muito boa pois além dos 
alunos começarem a montar suas hortas e reorganizarem 
seus jardins, estão a levarem as mudas e cuidarem mais da 
escola em que estudam, aplicando no seu dia-a-dia as 
aulas já assistidas. No que pode ser destacado é pelo 
desejo de ajudarem a melhoria do ambiente em que estão 
e a grande quantidade de dúvidas que levam as aulas, 
mostrando que de fato estão a praticar o que está sendo 
ensinado. Os alunos que não continuaram no curso não 
continuaram porque estão a trabalhar e havia choque de 
horários com o projeto.

Outro fato relevante é a grande quantidade de mudas 
que estão no pátio interno na Escola Leal de Barros 
apresentou, facilitando assim a implantação dos jardins e 
das hortas, a exemplo pode ser destacado é uma espécie 

de flor tropical chamada Costus, que além de difícil ser 
encontrada para comercialização, é uma planta de beleza 
cênica como pode ser vista na figura 2, sua flor pode ser 
consumida em saladas e muito robusta a manuseio, 
podendo ser usada em vasos ou arranjos florais. Os 
números de aulas foram de 30 e curso apresentou 120 
horas/aulas, ainda acrescentado a visita na 67º Exposição 
de Animais em novembro de 2008. Dessa forma, estarão 
cumprindo parte do objetivo deste projeto, que é atuar 
como multiplicadores dos conhecimentos adquiridos, uma 
vez que receberão certificados de conclusão semelhante 
ao da figura 3. A avaliação deles foi feita mediante a 
participação de um projeto de extensão chamado 
“Caravana de Luz Cultural”, no qual viajaram para a 
cidade de Capoeiras-PE e montaram um minicurso sobre 
horta para crianças.

Discussão

As novas tendências de ensino visam à utilização de 
elementos ligados a temas transversais, que se mostrou um 
bom mecanismo a educação por meio de hortas e jardins, 
pois além de melhorarem a qualidade do ensino, ajudam 
na maior interação do aluno na escola e melhoram suas 
perspectivas acerca da qualidade de vida deles mesmos, 
validando as perspectivas no projeto abordado.

O projeto de extensão nº 132 do edital 2008 
realizado pela PROEXT (Pro - reitoria de Extensão da 
UFPE), executado no período inicial de julho de 2008 ao 
seu término da bolsa em agosto de 2009 ficou dentro de 
suas perspectivas assim planejadas, apesar do atraso na 
execução e da falta da verba para aquisição dos materiais 
de consumo, sendo isso, será continuado em outra escola 
com menor dimensão e menor quantitativo de alunos para 
haver maior envolvimentos da comunidade escolar da 
nova escola. 
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Figura 1: Dimensionamento tridimensional da planta da área da quadra e seu 
em torno da Escola Leal de Barros.

Figura 3. Alunos do curso de floricultura tropical do SENAR exibindo seus certificados 
de conclusão em Quipapá - PE.

Figura 2: Costus speciosus


