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RESUMO
O Trabalho está sendo realizado no Centro de Internação do Adolescente Nossa Senhora 

Aparecida (CIANSA) no município de Montes Claros - MG, que abriga 80 menores infratores 

originários de várias regiões de Minas Gerais. A união dos esforços entre a Universidade 

Federal de Minas Gerais e o CIANSA contribui para promover a reintegração social, melhorar 

a auto-estima e dar oportunidade dos menores terem uma formação básica sobre o cultivo 

de hortaliças e espécies medicinais em ambientes urbanos. Durante os quatro meses 20 

menores foram beneficiados com o curso, e de acordo com os técnicos psico-pedagógicos, 

os menores aumentaram o rendimento escolar, aprenderam a valorizar o trabalho em grupo 

e melhoraram o comportamento ofensivo.
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ABSTRACT The Olericulture in the Recovery of Adolescent Infractors in the Center of 
Internment of the Adolescent in Montes Claros - MG
The  Work  is  being  carried  in  the  Center  of  Internment  of  Adolescent  Nossa  Senhora 

Aparecida  (CIANSA)  in  the  Montes  Claros  city  -  MG,  that  shelters  80  lesser  originary 

infractors of some regions of Minas Gerais. The union of the efforts between the Federal 

University of Minas Gerais and the CIANSA contributes to promote the reintegration social, to 

improve self-esteem and to give chance of the minors to have a basic formation on the culture 

of  vegetables  and  medicinal  species  in  urban  environments.  During  the  four  months  20 

minors had been benefited with the course, and in accordance with the technician psycho-

pedagogical, the minors had increased the pertaining to school income, had learned to value 

the work in-group and had improved the offensive behavior.
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INTRODUÇÃO
Por meio da extensão, a universidade tem a oportunidade de levar, até a comunidade, os 

conhecimentos de que é detentora, os novos conhecimentos que produz com a pesquisa, e 

que  normalmente  divulga  com  o  ensino.  É  uma  forma  de  a  universidade  socializar  e 

democratizar o conhecimento, levando-o aos não universitários. Assim, o conhecimento não 

se traduz em privilégio apenas da minoria que é aprovada no vestibular, mas difundido pela 

comunidade, consoante os próprios interesses dessa mesma comunidade (Silva, 1996).

O Programa de Ensino Tutorial (PET – Agronomia) da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) promove a implantação de hortas e hortos medicinais em escolas e principalmente 

em  comunidades  de  baixa  renda,  com  o  intuito  de  ensinar  técnicas  orgânicas  para  a 

produção de diferentes espécies vegetais a fim de estar complementando a alimentação e 

melhorando a qualidade de vida dessas comunidades.

O CIANSA foi inaugurado na primeira quinzena de Novembro de 2005, e desde essa data 

vem recolhendo menores em conflito com a lei, de alta periculosidade e também reincidentes 

de pequenos furtos. A instituição abriga 80 menores, sendo que 80% destes, são oriundos da 

região de Montes Claros, e o restante de Belo Horizonte.

O  objetivo  geral  do  projeto  foi  o  de  conduzir  a  comunidade  do  CIANSA para  o  cultivo 

orgânico de hortaliças e plantas medicinais. Os objetivos específicos são o de incentivar o 

consumo dos mesmos através da ação participativa no plantio e manutenção da horta e 

horto medicinal, tornar os menores multiplicadores das hortas e hortos medicinais e hábitos 

alimentares saudáveis, melhorar o desempenho escolar, propiciar uma melhor qualidade de 

vida dos menores e aproximar a universidade da realidade social da comunidade do Ciansa.

MATERIAL E MÉTODOS
O Centro de internação do Adolescente Nossa Senhora Aparecida – CIANSA está localizado 

no município de Montes Claros. O município situa-se na Bacia do Alto Médio São Francisco 

ao Norte do Estado de Minas Gerais, o clima da região é do tipo tropical semi-úmido, com 

temperatura média em torno de 25 °C e com estação seca prolongada aproximadamente 

cinco meses/ano (Monteiro et al., 2005).

O presente trabalho está sendo conduzido desde agosto de 2006 pelos alunos bolsistas e 

voluntários petianos. Foram selecionados 20 menores pelo corpo pedagógico do CIANSA 

para o curso de horto medicinal e horta em áreas urbanas. Dos participantes deste curso, 

60% possuíam de 12 a 14 anos, enquanto 40% tinham entre 15 e 17 anos.



O trabalho foi realizado com a metodologia do planejamento participativo, conduzido através 

de visitas ao CIANSA. A parceria UFMG e CIANSA permitiram a elaboração do diagnóstico 

para apontar os problemas que a antiga horta enfrentava. O conhecimento dos problemas 

permitiu a elaboração de um plano de ação para implantação de uma nova horta. 

Dentro do planejamento ainda foi realizada uma visita dos menores ao NCA - UFMG, onde 

foi mostrado o cultivo do horto medicinal, horta orgânica, vários laboratórios onde puderam 

ter contato com microscópios, lâminas com cortes de espécies vegetais, equipamentos de 

extração de óleo, dentre outros. A análise do solo do local de implantação da horta e do horto 

medicinal classificou-se o solo com os seguintes atributos: pH em água 7,3; P-5,1 mg dm3; K-

112 mg dm3; Ca -8,80 cmolc dm3; Mg-1,20 cmolc dm3; Al - 0,00 cmolc dm3; matéria orgânica 

3,08 dag kg-1; silte 18 dag kg-1; areia 70 dag kg-1argila 12 dag kg-1.

As atividades são desenvolvidas aos sábados  com quatro horas de trabalho prático, entre 

08:00h e 12:00h, durante todo ano. Os menores, juntamente com os petianos acompanham 

a execução do preparo do solo,  formação de canteiros,  semeadura,  plantio,  transplante, 

amontoa,  irrigação,  capinas,  colheita e  controle alternativo de doenças e pragas.  Para a 

implantação do projeto foram construídos canteiros com 1 metro de largura por 5 metros de 

comprimento, espaçados entre si por uma distância de 30 centímetros. Para o preparo do 

solo  foram  utilizados  enxadas,  enxadões,  esterco  bovino  e  restos  de  material  vegetal 

melhorando com isso, as propriedades físicas e químicas do solo. As principais hortaliças 

cultivadas foram:  abóbora (Cucurbita  moschata),  alface  (Lactuca sativa),  beterraba (Beta 

vulgaris),  salsinha  (Petroselium  crispum),  cebolinha  (Allium  schoenoprasum),  cenoura 

(Daucus carota), quiabo (Abelmoschus esculentus), pimenta (Capsicum frutescens) e outras 

olerícolas, além das espécies medicinais erva baleeira (Cordia verbenaceae), erva cidreira 

(Melissa  officinalis),  mil-folhas (Achillea  millefolium L.) alecrim-pimenta  (Lippia  sidoides), 

calêndula (Calendula officinalis), manjericão (Ocimum basilicum L.), entre outras.

Durante as realizações das atividades propostas não houve utilização de produtos químicos. 

Assim, é possível evitar intoxicações futuras e ao mesmo tempo tem-se alimentos produzidos 

dentro dos princípios orgânicos, altamente saudáveis. A irrigação da horta foi realizada pelos 

menores, obedecendo a uma freqüência de duas vezes ao dia. A colheita e o beneficiamento 

das  hortaliças  são  feitos  manualmente,  pelos  menores  e,  ocasionalmente,  pelos  alunos, 

auxiliados pelos professores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO



A exploração dos  temas  sobre  o  cultivo  orgânico  de  hortaliças  e  plantas  medicinais  no 

CIANSA  permitiu  aos  menores  esclarecimento  sobre  conhecimentos  básicos  de  cultivo 

orgânico. Esses  conhecimentos  básicos  foram  passados  aos  menores  para  que  esses 

quando cumprirem a pena a qual foram julgados possam realizar atividades com qualidade 

na  área  da  horticultura,  além  de  serem  multiplicadores  dos  conhecimentos  aprendidos 

durante  todo  o  curso.  Verificou-se  durante  o  curso  uma  evolução  dos  menores,  uma 

avaliação positiva sob o ponto de vista comportamental, foi constatada pela diminuição do 

comportamento ofensivo no convívio dos menores, com uma conscientização do trabalho em 

grupo, através do envolvimento total por parte dos menores na condução da horta e do horto 

medicinal, no âmbito da educação ocorreu uma melhora no rendimento escolar. 

As  hortaliças  produzidas  no  local  são  servidas  nas  refeições  da  instituição  e  também 

vendidas  aos  funcionários,  o  dinheiro  arrecadado  serve  para  a  compra  de  sementes  e 

ferramentas para manutenção da horta.

A experiência no CIANSA tem mostrado que a iniciativa da Universidade Federal de Minas 

Gerais  em  desenvolver  políticas  públicas  através  de  um  curso  básico  em  olericultura 

promoveu a reintegração social  dos menores e o desenvolvimento local  da comunidade, 

além de dar a seus alunos uma formação profissional cidadã.  

A extensão deve ser realizada considerando o compromisso social da universidade enquanto 

instituição pública empenhada no equacionamento das questões que afligem a maioria da 

população devendo ser realizada preferencialmente em articulação com as administrações 

públicas (Fórum de pró-reitores de extensão das universidades públicas brasileiras).
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