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Introdução

A Bacia do Pina engloba os bairro da Brasília 
Teimosa, Ilha de Deus, Pina, Coque e outras. 
Atualmente o bairro vem passando por uma sucessão 
de acontecimentos e muitas ações sociais se realizando 
na localidade [1].
Entretanto neste contexto ocorre que nem todos os 
bairros da bacia são beneficiados por essas ações. De 
maneira geral temos as principais características da 
população local:

Área geográfica: comunidades ao entorno do 
Manguezal do Pina a saber: Brasília Teimosa 20.000 
hab. 6 Km de área com 33,025 hab / km², tem a maior 
renda per capta, favela urbanizada super valorizada 
pela localização em frente ao mar e sua proximidade 
com o Centro do Recife. Situa-se entre os recifes de 
arenito e a Bacia do Pina onde desembocam 5 rios.
Pina 6,2 km de área com densidade de 4,422 hab/ km² 
com 4.100 famílias, com pouca organização 
comunitária mas uma antiga história de cultura e de 
concentração da população negra da nossa cidade, 
bastante valorizada pela sua localização próxima do 
Centro, cortado pelo rio Pina.
Ilha de Deus: 200 famílias, comunidade forte, muito 
unida, trata-se de uma Ilha dentro de um dos mais 
populosos bairros do Recife, Afogados. Rodeada pelos 
5 rios da bacia do Pina com uma população composta 
por 90% de pescadores e “pescadeiras” de mangue.
Todas essas comunidades estão situadas em ambiente 
estuarino modificado pelo aterro que vem mudando o 
desenho da cidade desde a ocupação holandesa.

A hidroponia pode ser conceituada como a técnica 
de se cultivar plantas sem o uso de solo, de forma que 
os nutrientes minerais necessários ao crescimento das 
plantas sejam fornecidos através de uma solução 
nutritiva [2]. O cultivo de planta sem solo não é tão 
recente, de forma que a primeira referência a trabalhos 

desta natureza é a observação de Woodward, o qual em 
1699 cultivou plantas de menta em alguns tipos de água 
[3].

Assim o trabalho foi desenvolvido na comunidade de 
Jardim Beira Rio uma das localidades não beneficiadas 
com os referidos programas sociais, apresentando-lhes a 
hidroponia como alternativa de reaproveitamento de 
materiais (abundantes na comunidade), inclusão dos jovens 
da comunidade em uma atividade produtiva além da 
possibilidade de geração de renda para as famílias 
interessadas na utilização da técnica.

O objetivo deste trabalho foi treinar alunos da rede 
municipal do Recife, difundindo os princípios básicos e 
técnicas de cultivo hidropônico.

Material e métodos

O presente trabalho foi realizado na Escola Municipal 
Solano Magalhães, situada na Rua Gemil Asfora, s/n, no 
bairro do Pina, Recife – PE. Os alunos com o qual projeto 
foi desenvolvido cursam a quarta série do ensino 
fundamental, do turno da manhã, com uma idade média de 
10 anos.

Inicialmente o trabalho foi desenvolvido a partir de 
uma intervenção na escola Solano Magalhães localizada na 
referida comunidade, com 40 alunos da quarta série e com 
professores da mesma escola. A proposta foi a partir dos 
conhecimentos cotidianos de cada aluno e assim seguir um 
roteiro que pudesse abranger a construção de um conceito 
de hidroponia, meio ambiente e alertá-los sobre a 
preservação do manguezal existente na área, além de 
mostrar as vantagens da técnica apresentada e os possíveis 
benefícios da mesma para a melhoria do bairro.

As aulas foram ministradas pela equipe do 
AQUAPONIC, formado por estudantes dos cursos de 
graduação e pós-graduação, coordenado pelo Professor 
Egídio Bezerra Neto do Departamento de Química da 
UFRPE.



As aulas foram semanais com carga horária de 8 h 
(além da carga horária dedicada pela estagiária nas 
instalações de hidroponia ao preparo de aulas e 
materiais para realização das mesmas, além da 
manutenção das próprias instalações bem como das 
plantas nesta existentes), conciliando a teoria com a 
prática, apresentadas de maneira dinâmica e 
descontraídas, a fim de estimular uma maior atenção 
dos alunos, propondo e tentando despertar a criação de 
sistemas alternativos de cultivo de plantas na 
hidroponia, utilizando materiais recicláveis, como 
garrafas “pet”. Nas aulas teóricas foram vistos: o 
conceito, histórico, importância da hidroponia, 
substratos para cultivo hidropônico, nutrição mineral e 
critérios de essencialidade Fig. 1-B e C. 

Nas aulas práticas foram apresentados e montados 
protótipos de sistemas educacionais, além disto, o 
preparo de solução nutritiva estoque e diluída, além de 
hortaliças folhosas como alface e chicória e frutífera 
como o tomate ou até mesmo pimentão. Também foram 
desenvolvidas as atividades de semeio, em substrato, 
pó de coco e em espuma fenólica, demonstração do 
sistema miniaturizado de floating, alem da realização 
das atividades didáticas como a árvore dos problemas e 
uma mini-oficina, a fim de solidificar o que havia sido 
discutido sobre o tema durante as aulas. 

Ao final das aulas os alunos foram questionados 
sobre características do seu bairro, sobre o que havia 
em seu bairro que poderia ser considerado como fonte 
de renda para suas famílias, enfim a “aula” foi 
conduzida de forma que os alunos pudessem perceber a 
importância do mangue na sobrevivência de suas 
famílias, porém agora com uma visão diferenciada,
uma vez que a técnica da hidroponia lhes foi 
apresentada como oportunidade de melhoria em sua 
qualidade de vida.

Por fim foram aplicados questionários, Fig. 1A, para 
os alunos e professores como forma de registro das 
atividades desenvolvidas na escola.

Resultados e discussão

Mediante a aplicação dos questionários foi possível 
notar claramente o interesse dos alunos diante da 
“novidade” da hidroponia, entretanto, muitas são as 
dificuldades enfrentadas por eles, tanto do ponto de 
vista da instalação escolar, que passa pela própria 
estrutura física da escola, como pela deficiência do
corpo docente onde professores mal remunerados 
implicam em atividades pouco atrativas para as 
crianças bem como o desinteresse das mesmas pelos 
assuntos tradicionais abordados em sala de aula, além 
da falta na capacitação e atualização profissional. 

As dificuldades mencionadas são perceptíveis nos 
relatos dos discentes e docentes, os alunos relatam que 
seus pais pouco vão a sua escola, e que a mesma não 
possui atividades ligadas a área ambiental, e que antes 
da intervenção nunca haviam ouvido falar sobre a 
hidroponia, porém manifestaram grande interesse de 
aprendizado a cerca da técnica além do desejo de 

manter em funcionamento  um sistema hidropônico em sua 
escola.

 Os alunos reclamam da ausência de atividades extra 
escolares como atividades de lazer e culturais no local e 
relatam que muitas vezes se deslocam para comunidades 
adjacentes em busca de diversão; e sugerem a criação de 
praças ou parques no local ou ainda capoeira, futebol e 
outros tipos de esporte. Outro ponto fortemente observado 
é o interesse por parte das crianças em atividades 
produtivas, como cursos, hortas comunitárias, artesanato, 
etc. 

Da mesma forma que os alunos a escola relata que a 
atividade econômica predominante no bairro é a pesca, 
sendo os homens responsáveis por tal enquanto que as 
mulheres são na maioria donas de casa, e quando não, 
trabalham como empregadas domésticas ou no comércio do 
centro da cidade do Recife.  A escola acredita que o 
principal motivo para as ações desenvolvidas no Pina não 
serem estendidas a Jardim Beira Rio é a falta de expressão 
da comunidade em termos de organização, e a falta de 
atuação da associação de moradores.

Os professores consideram importante a atuação da 
Universidade Federal de Pernambuco com relação às 
atividades de extensão desenvolvidas pela mesma, uma vez 
que o extensionismo além de enriquecer o conhecimento e 
experiência profissional dos acadêmicos envolvidos, tem 
uma importância imensurável para a comunidade 
beneficiada, principalmente quando o público alvo são as 
crianças, pois através delas e possível atingir um grande 
numero de famílias, através da divulgação de seus 
aprendizados. Porém acreditam que para que a comunidade 
possa aproveitar a tecnologia trazida pela Universidade 
seria necessária uma reorganização dos moradores.  Com 
relação ao desenvolvimento de atividades relativas a 
divulgação da hidroponia, ou até mesmo a montagem de 
estruturas hidropônicas para beneficio dos alunos e da 
comunidade, a escola se mostra interessada, porém se 
queixa da falta de apoio tanto dos moradores ou voluntários 
quanto da Prefeitura da cidade.  
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Figura 1. A – Questionário aplicado aos alunos da quarta série do ensino fundamental. B e C - Apresentação de aula teórica sobre 
conceito e histórico, importância da hidroponia, substratos para cultivo hidropônico, nutrição mineral e critérios de 
essencialidade.


