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Introdução

A hidroponia é uma técnica de cultivo de plantas 
sem a utilização de solo, onde os nutrientes minerais 
essenciais ao crescimento das plantas são fornecidos 
através de uma solução nutritiva [1]. O cultivo 
hidropônico com fins comerciais vem se expandindo 
rapidamente nas proximidades dos grandes centros 
urbanos do Brasil, onde se apresenta como uma 
alternativa vantajosa, fato vinculado principalmente a 
escassez de terras agricultáveis e bastante onerosas no 
entorno desses centros urbanizados, onde há grande 
demanda por produtos hortícolas [2].

Há algum tempo a ciência e tecnologia vem 
sofrendo com o desestímulo e a perda de interesse dos
jovens para seguir carreiras nessa área. Vinculado a tal 
fato, tem-se detectado a escassez de profissionais no 
mercado de trabalho e de acordo estudos realizados por 
Lôbo & Machado [3] tal desinteresse por essa
formação é mundial e não apenas nacional.

As atividades de extensão são de suma importância 
para o enriquecimento intelectual social, pois são 
encaradas como comunicação, como o diálogo entre 
universidade e comunidade, como ressalta Freire [4], 
pois sabe-se que a difusão das pesquisas desenvolvidas 
em universidades e a fusão paralela com o 
conhecimento adquirido durante as fases escolares 
diminuindo a distância entre esses campos.

Em nosso país, as pesquisas são desenvolvidas 
quase que na totalidade nas universidades. Embasado
nesse fato, torna-se indispensável a fusão das 
ferramentas com as atividades escolares rotineiras dos 
alunos do ensino médio, enriquecendo dessa forma, o 
conhecimento e aguçando a curiosidade dos mesmos.

O presente trabalho objetivou a implantação de um 
projeto de extensão no ensino médio, difundindo as 
técnicas do cultivo hidropônico. Durante a realização 
do referido projeto, serão realizadas atividades extras 
com o intuito de possibilitar o aprendizado dos alunos 
com a aplicação de conhecimentos teóricos na prática.

Material e métodos

A) Local da implantação e grupo alvo

O trabalho foi sediado nas escolas: Dom Vital, 
localizada no bairro de Casa Amarela e Colégio Boa 
Viagem, situado no bairro de Boa viagem, escolas 
estas, da rede pública e particular respectivamente, 
ambas na cidade de Recife. O projeto foi desenvolvido 
com alunos do 1º ano do ensino médio do período da 
tarde, na escola Dom Vital, e com alunos da 7ª série do 
período da manhã no Colégio Boa Viagem.

B) Atividades extracurriculares desenvolvidas

As atividades extras desenvolvidas foram do tipo 
palestras, aulas práticas em laboratórios, participação
em feira de ciência e questionários didáticos. Nas 
palestras foram passadas informações teóricas
relacionadas ao tema chave do projeto, tais como: 
histórico da hidroponia, importância, situação atual, 
vantagens, noções básicas, a saber, diluição de solução 
nutritiva, hortaliças mais cultivadas, substratos para 
cultivo hidropônico, nutrição mineral e critérios de 
essencialidade. As aulas foram ministradas pela equipe 
do AQUAPONIC, constituído por estudantes de 
graduação e pós-graduação, coordenado pelo Professor 
Egídio Bezerra Neto do Departamento de Química da 
UFRPE. 

Durante as aulas práticas foram expostos sistemas 
de cultivo hidropônico, já explanados em palestras 
anteriores. Também foi desenvolvido e montado no 
laboratório de química com auxilio dos alunos um 
novo sistema hidropônico, sistema este apresentado 
pelos alunos na Feira de ciências realizada pelo 
Colégio Boa Viagem.

As mesmas atividades foram desenvolvidas na 
escola da rede Pública (Dom Vital), com exceção das 
aulas práticas em laboratório, tendo as mesmas sido 
ministradas no pátio da própria escola, em função da 
falta de estrutura encontrada na mesma. Desta forma,
visando minimizar as lacunas advindas desse fato, 
através de uma parceria com a UFRPE, foi promovida 
uma visita as instalações do Departamento de Química, 
onde são desenvolvidas as pesquisas relacionadas a 
hidroponia.

 Havendo também ausência da feira de ciências no 
cronograma escolar durante a presente etapa, não 
podendo a mesma ter sido incluída nas atividades 
desenvolvidas nesta escola.

Os questionários foram elaborados com intuito de 
avaliar a fixação do conteúdo abordado durante as 
atividades, além de representarem uma forma de 
exposição de necessidades e anseios pertinentes ao dia-
a-dia nas escolas.

Resultados e Discussão

Foi notificado através dos resultados dos 
questionários e da própria interação estabelecida entre 
os alunos e os monitores deste projeto, um 
enriquecimento intelectual somado a formação escolar 
atual. A apresentação dos sistemas de maneira 
dinâmica com a utilização de materiais recicláveis, 
como garrafas PET, etc, também possibilitou conciliar 



a teoria com a prática, enfatizando um cultivo 
sustentável menos impactante ao meio ambiente. A
participação dos alunos nas aulas foi muito ativa, sendo 
observado um visível interesse pelos novos conteúdos 
apresentados

Um aspecto importante que merece relevância é a 
questão das dificuldades mencionadas nos relatos dos
próprios alunos, enfatizando a ausência dos pais na 
escola, além do reduzido número de atividades 
voltadas ao âmbito ecológico, fato intensificamente 
relatado pelos alunos da rede pública. Para os alunos 
em geral, o tema do projeto em difusão se tratava de 
uma atividade inédita que firmando os objetivos, 
estimulou os grupos das diferentes escolas ampliarem 
as perspectivas com relação à atividade agrícola com 
este enfoque hidropônico.

Um fato de extrema importância, neste projeto de
difusão de técnicas hidropônicas, foi justamente a
atuação dos graduandos e do coordenador que se 
embasaram no modelo de pesquisa-participante com 
caráter interventivo, fundamentada em Bodgan & 
Bilken [5] onde o papel do pesquisador (coordenador)
e dos contribuintes de uma forma geral em uma ação 
de extensão é o de introduzir-se no ambiente estudado 
para observá-lo, compreendê-lo, intervir nele e desta 
forma promover a problematização e reflexão dos 
temas abordados. 

Os corpos docentes das escolas da rede pública e 
particular trabalhadas destacaram a atuação da
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
com relação às atividades de extensão desenvolvidas, 

portanto o extensionismo além de ter enriquecido o
conhecimento e experiência profissional dos 
acadêmicos envolvidos, teve uma importância enorme 
para os grupos dos alunos.

O projeto ainda apresenta grandes possibilidades de 
crescer e continuar atendendo às demandas na 
interação escolas com universidade, promovendo assim 
a formação de mais profissionais com desenvolvido 
senso de responsabilidade social e incentivados a 
expandir e continuar esse tipo de trabalho, promovendo 
uma melhoria na sociedade.
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