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Introdução: O tratamento da dependência química não está restrito só ao uso de 
medicamentos. O cultivo de hortaliças exige grande dedicação, boa demanda de mão-de-obra 
e tratos culturais. Tal dedicação pode ser explorada em projetos sociais que necessitam da 
reabilitação da saúde mental no tratamento de dependentes químicos. Dessa forma, as 
intuições de pesquisa, ensino e extensão na área de horticultura, podem interagir com a 
comunidade através de projetos em que o componente acadêmico possa exercer seus 
conhecimentos e adquirir experiência profissional, e assim fornecer auxílio na recuperação da 
saúde mental da comunidade necessitada.  Objetivos: possibilitar que os estudantes de 
graduação possam ter um contato mais estreito com a produção de hortaliças, usando os 
conhecimentos adquiridos em sala de aula e repassá-los à comunidade. Com relação à 
comunidade terapêutica, o projeto tem por objetivo promover a recuperação e ressocialização 
de dependentes químicos através do incentivo a desenvolver habilidades para o trabalho em 
equipe e convivência através do aprendizado e aplicação de técnicas de plantio, manutenção, 
colheita e manuseio correto de alimentos.  Métodos: A comunidade terapêutica está 
implantada em parte do imóvel rural denominado Sítio Tanque, no município de Jaboticabal. 
São atendidos na condição de internato, cerca de 30 pessoas com problemas relacionados a 
entorpecentes e álcool. No âmbito de uma melhor qualidade de vida, os internos têm a sua 
disposição uma horta em plena produção, que possibilita alimentação saudável e fresca, bem 
como grande retorno à saúde mental. Vale salientar que grande parte dos seus recursos 
provém de doações. A produção de hortaliças é acompanhada pelo acadêmico com visitas 
semanais, sendo passado ao responsável agrícola do local, técnicas de plantio, época de 
colheita, defensivos a serem utilizados, correções e adubações de solo necessárias para cada 
cultura, e atualmente técnicas de irrigação.  Resultados: O constante acompanhamento está 
proporcionando excelentes resultados. Recentemente estão sendo adquiridos vários 
equipamentos necessários aos trabalhadores possibilitando melhores condições e estímulo 
para a produção de hortaliças por parte dos internos. Parte do Brócolis produzido na horta está 
sendo comercializado em algumas quitandas da cidade de Jaboticabal, gerando assim uma 
renda extra que é convertida em auxílio para outras necessidades da fazenda. Maior parte das 
hortaliças produzidas é destinada ao cardápio do sítio, possibilitando assim uma alimentação 
saudável por parte dos internos. Os bolsistas estão adiquirindo experiência no âmbito da 
produção agrícola e os internos estão se dedicando à manutenção da horta. O projeto ainda 
está em andamento, e almeja alcançar mais resultados positivos.


