
II 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

GISELE RODRIGUES SOUZA 

 

 

 

O USO AGROECOLOGIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS SOB A 

PERSPECTIVA DA EXTENSÃO RURAL: UMA PROPOSTA DE 

MANUAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO AOS PROFESSORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OURO PRETO 

2016 



III 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

 

GISELE RODRIGUES SOUZA 

 

 

 

O USO AGROECOLOGIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS SOB A 

PERSPECTIVA DA EXTENSÃO RURAL: UMA PROPOSTA DE 

MANUAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO AOS PROFESSORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouro Preto 

 2016 

Dissertação de Mestrado 

apresentada ao Programa de 

Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências – Área: Biologia - 

Universidade Federal de Ouro 

Preto, como requisito parcial à 

obtenção do título de Mestre em 

Ensino de Ciências. 

Orientador: Prof. Dr. Leandro 

Márcio Moreira 

Co-orientador. Prof: Dr. Fábio 

Augusto Rodrigues Silva 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 
 



VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família amada, minha fonte 

de coragem e determinação,  

Isac, Elis e Euler 



VII 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Fazer o mestrado era um sonho antigo, mas muito distante da minha realidade. 

Repentina e inusitadamente ele se materializou após a ajuda e incentivo da minha amiga 

Graziele Almeida. 

Iniciar o mestrado não foi apenas iniciar um curso. Juntamente com ele iniciei um 

período em que vivi as maiores provações na minha vida pessoal e que me requereu grande 

determinação. Obviamente, não estava preparada para isso. Mas quando Deus dá a cruz, ele 

nos dá meios de carregá-la. Assim, ele me presenteou com PESSOAS ABENÇOADAS. 

A primeira e meu maior alicerce foi meu filho Isac, que com apenas três anos, 

corajosamente, embarcou comigo neste curso. Meu grande companheiro, que em toda a sua 

inocência, superou todas as privações com alegria. E agora, ao final, para recarregar minhas 

energias e aumentar minha determinação para terminar, Deus me presenteou com a Elis. 

Meu marido Euler e minha mãe Bete parceiros, abnegados e meus maiores apoiadores. 

Minhas cunhadas, Priscila e Hermione, sempre prestativas e cuidadosas com Isac. 

Meus irmãos Alice e José que sempre torceram por mim. 

Amigos antigos como Cristina Tavares, Kércia Pontes, Vanessa Reis e o primo e 

amigo Silas Modesto. 

Amigos novos que conviveram comigo tão intensamente em sala de aula, que posso 

dizer que éramos uma família. Se classificados em uma árvore genealógica, por afinidade, 

participação e expressão em minha vida, ficaria assim: 

O Prof. Fábio seria o avô, por ser pai duas vezes, paciente e sábio. Bebel seria a mãe, 

sempre positiva, motivadora, disposta a ajudar. Ganhei três irmãs as quais tenho enorme 

apreço e que posso garantir, seguramente, que foi o melhor presente. Gislene, sábia e serena; 

Jalula, super protetora e objetiva; Bárbara, a irmã mais nova, uma fofa, moderna e inteirada. 

Sempre juntas, compartilhamos nossas angústias, confidências, muitas alegrias.  

Ganhei também duas primas-irmãs: Bel, meiguice em pessoa e Cleide, exemplo de 

determinação. E como a tendência de uma família é sempre aumentar, ganhei três primas que 

chegaram ao final, Juliana Oliveira, Ana Carla e Renata Carvalho que, apesar da pouca 

convivência foram muito importantes. Guardo com carinho o olhar de apoio que me enviaram 

em cada apresentação de trabalho. Fechando a árvore com os demais colegas da turma de 

2014, primos distantes, mas que juntos, era só alegria. 



VIII 

 

E foram tantas outras pessoas que Deus me presenteou, cada qual com uma 

contribuição, que fez toda a diferença. O Prof. Leandro pela paciência e amorosidade! 

Definitivamente,“Ogro” é um adjetivo que nunca combinou com ele. 

O Lucas, sempre educado e prestativo. Os professores do curso e seus valiosos 

ensinamentos. A Nilvada Milagres, as professoras, supervisoras e alunos das escolas 

participantes. A Gabriella Nogueira, Ronaldo Sérgio, Helmo Amaral, os professores Fernando 

Laureano e Mauro Schettino. A Jussara Souza do hostel Trilhas de Minas e ao Jeferson, 

marido da Bárbara, pelas ótimas pousadas. 

           Agradeço a todos vocês, PESSOAS ABENÇOADAS, presente de Deus, e à Ele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa foi realizada durante o desenvolvimento de um projeto de educação 

ambiental nas escolas urbanas municipais sobre as atividades de manejo integrado da elódea 

na Lagoa da Bagagem em São Gonçalo do Pará – MG. O objetivo principal foi criar um 

material paradidático sobre agroecologia, agricultura convencional e ecologia para apoio 

didático pedagógico aos professores sob a perspectiva da extensão rural, que os permitirá 

trabalhar conceitos científicos de forma contextualizada e participativa. Para a construção do 

material paradidático foi realizada uma pesquisa participativa com abordagem qualitativa 

como metodologia, o que proporcionou dados e conhecimentos para produzir um material 

mais adequado à realidade local. O público alvo foram quatro supervisoras e os alunos de 

duas escolas do Ensino Fundamental I. As atividades da pesquisa envolveram reuniões, 

palestra e entrevista com as supervisoras, palestra e concurso para os alunos. Os resultados 

mostraram que, inicialmente, houve dificuldade das supervisoras e professoras em abordarem 

temas científicos, problematizar a realidade e incorporá-la no currículo escolar. Porém, a 

medida que o projeto de educação ambiental foi se desenvolvendo e principalmente após a 

participação dos alunos, que demonstraram fortemente o interesse pelo estudo de temas locais 

e relacionados ao cotidiano da comunidade, identificamos fatores que repercutiram 

positivamente no desenvolvimento do projeto. Entre esses fatores destacamos: a associação da 

prática extensionista e a construção coletiva do conhecimento na escola a partir da 

problematização da realidade; descentralização e democratização dos processos de 

planejamento e execução do projeto; proposta interdisciplinar utilização de espaços não 

formais e a divulgação e socialização do projeto. Esses resultados subsidiaram a criação de 

um manual denominado "Agroe(s)cologia: agroecologia na escola", destinado aos 

professores, com sugestões de atividades teóricas-práticas, divididas em quatro grandes temas 

recorrentes no município: a Lagoa da Bagagem, solo e agricultura, fertilizantes e agrotóxicos. 

  

 

Palavras chaves: agroecologia, extensão rural, ensino de ciências, Paulo Freire, Lagoa da 

Bagagem, elódea. 
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ABSTRACT 

 

This research was accomplished during the development of an environmental-educational 

project in the urban public city schools. The research is about the activities of an integrated 

handing of the elodia in the Lagoa da Bagagem in São Gonçalo do Pará - MG. The main goal 

was to create a paradidactic material to support teachers about agroecology, conventional 

agriculture and ecology under the perspective of the rural extension that will allow working 

scientific concepts in a contextualized and participative way. To construct the paradidactic 

material was used a participative research with a qualitative approach as a methodology that 

produced data and knowledge to make an appropriate material to the local reality. The target 

audience was four women supervisors and the students of two elementary schools. The 

research activities were meetings, lectures and interviews with the women supervisors, 

lectures and contests for the students. At first, the results showed some difficulty from the 

women supervisors and the teachers in approaching scientific themes, problems with reality 

and incorporate them into the school curriculum. However, as the environmental-educational 

project was being developed and mainly, after the participation of the students that intensely 

demonstrated the interest for the study of local themes and related to the daily community, we 

identified elements that positively rebounded in the development of the project. Among these 

elements we emphasize: the association of the extensionist experience and the collective 

construction of knowledge in school from the problematization and democratization of the 

planning processes and the execution of the project; the interdisciplinary proposal in the use 

of the non-formal places and the project socialization. These results contributed for the 

creation of a manual called Agroe(s)cologia: agroecology at school dedicated to the teachers 

with suggestions of theoretical and practical activities divided in four big recurrent themes in 

the city: the Lagoa da Bagagem, soil and agriculture, fertilizers and pesticides. 

 

Key words: agroecology, rural extension, teaching of science, Paulo Freire, Lagoa da 

Bagagem elodia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Os ambientes urbano e rural mantêm uma estreita e complexa relação de 

interdependência. A dinâmica de um é ditada pela dinâmica do outro. Quanto mais populoso o 

ambiente urbano, maior será a demanda por alimentos e matéria prima, que são oriundos do 

ambiente rural. Isto provoca alterações nos ecossistemas, que muitas das vezes são 

irreversíveis (ODUM, 2004) e para tanto necessitam ser repensados.  

Da mesma forma, o ambiente rural fica cada vez mais dependente de materiais 

industrializados e novas tecnologias de produção, oriundas do desenvolvimento urbano. Em 

contrapartida, a matéria prima retorna ao meio rural nas formas mais variadas de rejeitos e 

insumos, que impactam ainda mais os ecossistemas, sejam eles rurais ou urbanos. Pode-se 

citar como exemplo a poluição e o rebaixamento do nível de água dos mananciais utilizados 

para o abastecimento público de água. Desta forma, não se pode delimitar esses ambientes, 

pois a degradação de um implica na degradação do outro (ODUM, 2004). 

Um dos exemplos desta degradação se associada ao modelo convencional de produção 

agrícola, baseado no uso massivo de agroquímicos, pois é excludente e insustentável dos 

pontos de vista socioeconômico e ambiental. Isto porque as consequências danosas oriundas 

do uso abusivo dessas substâncias não afetam apenas a população humana, mas todas as 

comunidades que se associam.  

Azevedo (2011) faz severas críticas a agricultura convencional, sobretudo, ao modelo 

agroquímico exportador, hegemônico no país, desde sua consolidação com a Revolução 

Verde1, e a estrutura política, educacional e de assistência técnica e extensão rural, que o 

beneficiam e estimulam. Este modelo explora intensivamente os recursos naturais e as 

populações humanas até a exaustão e transfere suas responsabilidades para a sociedade – 

privatiza os lucros e socializa os prejuízos. Apesar de ser considerada como insustentável, no 

Brasil, mais de 80% do crédito agrícola2 financiado pelo governo é destinado ao agronegócio 

                                                 
1 A Revolução Verde é um termo que foi criado em 1966 e se refere às inovações realizadas na agricultura para 

obtenção de maior produtividade. Dentre essas inovações, pode se destacar a pesquisa em sementes, fertilizantes, 

agrotóxicos e mecanização agrícola. O modelo de assistência técnica e extensão rural, adotado nesse período 

pautava-se na difusão impositiva destas inovações aos agricultores, como única e eficiente forma de produção de 

alimentos, os quais passivamente as recebiam e via de regra, as adotavam. Atualmente, os pacotes tecnológicos 

são ditados pelas indústrias de insumos e empresas ligadas ao setor agrário. A assistência técnica se restringe, 

quase sempre, a recomendações quanto ao uso adequado daquilo que vendem. Na agricultura de grande porte, 

profissionais são contratados para atender as suas demandas, e se preocupam exclusivamente com a produção e 

produtividade.  
2 Para a safra 2015/2016 foram financiados pelo governo 150 bilhões de reais para a agricultura empresarial 

(médios e grandes produtores) e 22,1 bilhões de reais para agricultura familiar (MINISTÉRIO DE 
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(FERNANDES, 2004). O restante é destinado a agricultura familiar, que é responsável por 

70% da produção de alimentos para o consumo interno e compreende a maioria dos 

agricultores agroecológicos do país, por sua vez responsáveis diretos pela conservação da 

biodiversidade e recursos naturais (AZEVEDO, 2011). 

Nesse sentido, a qualidade de alimentos produzidos, suas tecnologias de cultivo, as 

interações ambientais e a organização social a qual se insere essa produção são fatores que 

estão sendo considerados na agricultura. Assim, para muitos pesquisadores e pensadores, o 

desenvolvimento rural, antes embasado nas teorias de desenvolvimento agrícola e econômico, 

hoje incorpora e articula as dimensões ética, econômica, social, ambiental, cultural e política 

(ALTIERI, 1995, 2008; BRASIL, 1998; CAPORAL, 2009; CAPORAL; PAULUS; 

COSTABEBER, 2011; GLIESSMAN, 2002, GOMES, 2011, GUZMÁN, 2001).  

Estes estudiosos apontam a agroecologia como paradigma para enfrentar a crise 

gerada pela agricultura convencional e pela demanda cada vez maior por alimentos. A 

agroecologia propõe produzir mais alimentos e com maior qualidade, sem abrir novas 

fronteiras agrícolas, conservando ecossistemas por meio do manejo integrado de cultivos, 

(re)incorporando a dinâmica da natureza aos sistemas produtivos (ALTIERI, 1995, 2008; 

BRASIL, 1998; CAPORAL, 2009; CAPORAL; PAULUS; COSTABEBER, 2011; 

GLIESSMAN, 2002, GOMES, 2011, GUZMÁN, 2001).  

É importante ressaltar que a agroecologia não é apenas mais um tipo de agricultura, ou 

um estilo de produção ecológica ou orgânica. Ela deve ser compreendida como uma matriz 

disciplinar ou um paradigma que integra e articula os conhecimentos das diversas ciências 

acadêmicas e o conhecimento popular, para compreender, analisar e criticar o modelo agrícola 

convencional e propor alternativas e estratégias para o desenvolvimento de estilos de 

agricultura sustentáveis (CAPORAL, 2009, CAPORAL; PAULUS; COSTABEBER, 2011).  

Os elementos centrais da agroecologia são agrupados em três dimensões que se inter-

relacionam e se influenciam mutuamente: ecológica e técnico-agronômica; socioeconômica e 

cultural e sócio-política. Portanto, ela pode ser considerada uma ciência holística de caráter 

inter, trans e multidisciplinar (CAPORAL, 2009, CAPORAL; PAULUS; COSTABEBER, 

2011).  

Em um recorte histórico recente da ciência para explicar e discutir a perspectiva do 

pluralismo epistemológico e metodológico da agroecologia, Gomes (2011) defende que a 

epistemologia da agroecologia não se baseia apenas no conhecimento técnico científico, 

                                                                                                                                                         
AGRICULTURA, PECUÁRUA E ABASTECIMENTO, 2016, MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO, 2016). 
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aquele que é produto da atividade científica, validado por experimentações e textos. Ela deve 

também articular conhecimento científico com os saberes cotidianos, tradicionais, que são 

acumulados individual e coletivamente, testificados pela memória e socializados pelas 

gerações (GOMES, 2011). 

 

Com a expressão pluralismo metodológico nos estamos referindo aos seguintes 

aspectos: pluralidade de contextos e soluções para a produção e circulação do 

conhecimento agrário; abertura aos conhecimentos e técnicas agrícolas tradicionais 

como fonte de conhecimentos e práticas válidas; implicação do contexto social e 

suas demandas na produção e circulação do conhecimento agrário; e combinação de 

técnicas de pesquisa variadas, quantitativas e qualitativas, numa perspectiva 

interdisciplinar 

(GOMES, 2011, p 36). 

 

Para assumir a agroecologia, profundas mudanças na estrutura política são necessárias, 

em paralelo a formas de gestão e desenvolvimento agrários mais articuladas, assim como 

modificações nas estruturas educacionais que as tornem mais articuladas. Isso poderá trazer 

como consequência a ampliação e integração de novos cursos, projetos e políticas públicas 

com o objetivo de fortalecer a agroecologia como ciência. Em outras palavras a denominada 

ATER3 (Assistência Técnica e Extensão Rural) deve se reorientar e se reorganizar para 

atender essa nova demanda. 

Desta forma a ATER pública deixaria de apresentar um caráter difusionista 

(LANDINI, 2015), ou seja, predominantemente técnico e passaria a incorporar aspectos 

sociais e ambientais as suas práticas, tanto nas demandas rurais quantos nas demandas 

urbanas, no âmbito das políticas públicas, sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável 

(CAPORAL; COSTABEBER, 2004, CAPORAL, 2009). Essa “nova extensão rural” ou a 

extensão rural agroecológica se fundamenta na pedagogia libertadora de Paulo Freire e 

defende que a relação do extensionista rural com o agricultor deve ser dialógica e dialética. 

De acordo com Paulo Freire (1983) 

[..]a comunicação verdadeira não nos parece estar na exclusiva transferência ou 

transmissão do conhecimento de um sujeito a outro, mas na sua coparticipação no 

ato de compreender a significação do significado. Esta é a comunicação que se faz 

criticamente 

(FREIRE, 1983, p.47) 

.  
Baseado nos temas geradores elencados pelos agricultores, o extensionista pode 

desenvolver suas atividades, que vão além do treinamento técnico. Podem também promover 

                                                 
3 Assistência Técnica e Extensão Rural que é aquela voltada para a agricultura familiar e incorpora além dos 

aspectos agronômicos, os econômicos, sociais, culturais e ambientais dos meios de produção. Ela é realizada 

pelas empresas públicas e sua presença no meio rural alcança grande capilaridade. A “Nova Extensão Rural” 

começou a tomar essa forma em 2003 a partir do desafio imposto pelo paradigma do desenvolvimento 

sustentável (BRASIL, 2010, CAPORAL; COSTABEBER, 2004, CAPORAL, 2009). 
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o intercâmbio de conhecimentos e saberes sob uma perspectiva educativa, democrática e 

participativa. Neste contexto, o profissional da extensão pode incluir como ferramentas de 

aporte palestras, reuniões, oficinas, dinâmicas, dias de campo, demonstrações técnicas para a 

apropriação de conhecimentos e procedimentos (CAPORAL, 2009; CAPORAL, 

COSTABEBER, 2004;  RUAS, 2006).  

Caporal (2009, p. 62) conceitua a extensão rural como “uma atividade educativa, não 

formal, de caráter multidisciplinar”. Ela busca integrar inclusão e equidade social, por meio 

de ações que vão além da agricultura. O desenvolvimento rural acontece na medida em que há 

melhoria de qualidade de vida das famílias. Atualmente, o enfoque da extensão rural também 

perpassa pelas práticas sustentáveis de manejo dos solos e água, boas práticas de 

processamento de alimentos, educação para saúde e saneamento rural, dentre outros. 

Os serviços de assistência técnica e extensão rural foram efetivamente 

institucionalizados no Brasil a partir de 1948 com a criação das associações de crédito e 

assistência rural (ACAR) nos estados. Elas “eram entidades civis, sem fins lucrativos, que 

prestavam serviços de extensão rural e elaboração de projetos técnicos para obtenção de 

crédito junto aos agentes financeiros” (PEIXOTO, 2008, p.18). Em Minas Gerais, a 

EMATER – MG4 é a empresa pública que presta o serviço de assistência técnica e extensão 

rural. Seus profissionais transitam e articulam ações entre os mais diversos setores da 

sociedade: do agricultor individual a suas organizações, setores da administração pública, 

conselhos, e demais formas institucionais, adquirindo um bom conhecimento da realidade e 

complexidade local. 

Escritórios da EMATER estão distribuídos em todo o estado mineiro compondo 

atualmente cerca de 790 unidades. No município de São Gonçalo do Pará, sede da intervenção 

relatada nessa dissertação, a EMATER presta assistência técnica e extensão rural aos 

agricultores familiares e suas organizações em diversas atividades agropecuárias e na gestão e 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural sustentável.  

Todavia, sua área de atuação nesse município não se restringe apenas ao meio rural. Já 

é práxis desta empresa realizar parceria com as escolas municipais da zona urbana para 

                                                 
4 A Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado de Minas Gerais - ACAR-MG foi a primeira 

organização de assistência técnica e extensão rural criada no Brasil, fundada em 1948. Tinha como objetivo 

aproximar conhecimentos científicos de técnicas de produção agrícola, economia doméstica e organização aos 

produtores Em 1975, com a extinção da ACAR-MG foi criada a EMATER - MG que hoje atua com o objetivo 

de promover o desenvolvimento sustentável oferecendo a assistência técnica e extensão rural, construindo e 

implantando políticas públicas, tendo como principal público alvo os agricultores familiares (EMPRESA 

BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, 2016). 



19 

 

desenvolver atividades agroecológicas e de educação ambiental abordando diversos temas 

com alunos. 

Trazendo mais informações sobre São Gonçalo do Pará, lócus desse projeto, destaca-

se que é uma cidade de 265.730 Km² localizada no centro-oeste mineiro. Grande parte da 

população urbana, 7.960, do total de 10.398 habitantes reside em casas, que por sua vez 

possuem quintais com hortas, pomares, galinheiros e jardins (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).  

Em certa medida, então, a agroecologia se materializa nos quintais de São Gonçalo do 

Pará. Neles os alimentos são produzidos primordialmente para subsistência familiar e algumas 

vezes até comercializados, gerando renda para as famílias e reduzindo a dependência de 

produtos de origem agroindustrial. Observa-se uma grande diversidade de espécies, adaptadas 

ao solo e clima local, cultivadas com esterco de animais, normalmente provenientes do 

próprio quintal, com pouco ou nenhum uso de fertilizantes sintéticos e isento de agrotóxicos. 

As sementes e mudas produzidas são trocadas entre vizinhos e parentes, conservando as 

características das espécies vegetais. Portanto, são realizadas ações que reforçam o valor 

sociocultural dos quintais (AMARAL; NETO, 2008).  

Esses quintais domésticos funcionam como reservatórios de agrobiodiversidade. As 

espécies cultivadas, condições agroecológicas e as características socioculturais, com a 

presença de plantas animais e objetos do campo como fogões de lenha, fornalhas, pilões e 

jiraus em consonância com os tradicionais costumes trazem características rurais para esses 

espaços (OAKLEY, 2004, AMARAL; NETO, 2008).  

Assim, algumas questões podem ser levantadas a partir do contexto local. Como a 

extensão rural pode contribuir para o estudo da agroecologia e o ensino de conhecimentos 

científicos? Será possível que a extensão rural consiga associar o conhecimento científico à 

sua práxis e socializá-lo no ambiente escolar? Que tipo de material poderia ser produzido sob 

a ótica da extensão rural que valorizasse o conhecimento e cultura local e ao mesmo tempo 

internalizasse a perspectiva agroecológica na escola?  

Essas hipóteses surgiram durante o desenvolvimento de projetos de agroecologia nas 

escolas municipais da zona urbana5 executadas pela autora dessa dissertação. Nessas 

                                                 
5 Em 2012, esse projeto foi desenvolvido com os alunos dos quintos anos do Ensino Fundamental I na Escola 

Municipal Felipe de Freitas. Teve duração de dois anos e contou com a participação de 125 alunos/ano.   
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vivências anteriores observou-se que essa temática suscitou o interesse das professoras e 

alunos, os quais participavam com questionamentos e compartilhavam suas experiências.  

Durante o desenvolvimento desses projetos, as professoras que participaram relataram 

suas dificuldades em encontrar materiais de estudo que as subsidiassem a elaboração de 

atividades teóricas que pudessem embasar as práticas agroecológicas realizadas pela 

extensionista. Algumas práticas agroecológicas são contempladas no livro didático de 

Ciências que é utilizado nas escolas que foi desenvolvido este trabalho de pesquisa, tais como 

plantio direto, curva de nível, rotação de culturas, dentre outros, como alternativa às 

atividades promovidas pela agricultura capitalista (GIL; FANIZZI, 2011). Mas esses assuntos 

são abordados superficialmente e sem correlação com a realidade do município.  

Sob essa perspectiva, o objetivo deste trabalho é  criar um material paradidático para 

apoio didático pedagógico aos professores sobre agroecologia, agricultura convencional e 

ecologia que os permitirá trabalharem conceitos científicos de forma contextualizada e 

participativa no ensino de ciências.  
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2. AGROECOLOGIA E A PERSPECTIVA FREIREANA 

 

2.1. Histórico da agroecologia e conceitos e princípios da agroecologia 

 

A agroecologia surgiu como ciência na década de 1920 com a disciplina “Ecologia de 

Cultivos”. Tinha o intuito de combinar agronomia e ecologia, as duas ciências que compõem 

a agroecologia e que até então não eram relacionadas. O objetivo era determinar os melhores 

sítios de cultivo baseados nas condições físicos ambientais em que as culturas se 

desenvolviam (GLIESSMAN, 2002).  

No entanto, analisada de forma mais criteriosa, observa-se que a agroecologia é tão 

antiga como a agricultura, ao observarmos que as estratégias utilizadas pelos povos ancestrais 

para os sistemas agrícolas eram de adaptá-los às condições naturais (SOUZA, 2009). Nos 

anos 30 do século passado, a aplicação da ecologia na agronomia ganhou o nome de 

agroecologia. Porém, logo este termo foi esquecido na medida em que a ecologia se 

desenvolvia mais como uma ciência experimental focada nos sistemas naturais e se distanciou 

da agronomia (GLIESSMAN, 2002). 

 Já na década de 50, com a consolidação do termo “Ecossistema”, a agricultura voltou a 

ser examinada sob uma perspectiva ecológica, a chamada Ecologia Agrícola, tendo sido 

intensificados os estudos nessas áreas nas próximas duas décadas. Na década de 1980, a 

agroecologia emergiu como disciplina distinta e única para o estudo de agroecossistemas, 

contribuindo para o conceito de sustentabilidade da agricultura (GLIESSMAN, 2002). 

No Brasil, a agroecologia foi instituída por meio do Decreto N° 7.794/12 que criou a 

Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PNAPO, que tem como 

instrumento, dentre outros a formação profissional e educação (BRASIL, 2012). O PNAPO 

foi regulamentado pelo Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PLANAPO, 

elaborado em 2013. Este plano tem como estratégias incluir e incentivar a abordagem 

agroecológica nos diferentes níveis e modalidades de educação e ensino, valorizar o 

conhecimento local e fortalecer a criação e divulgação de material técnico-pedagógico 

(BRASIL, 2013). 

Enquanto ciência, a agroecologia surgiu para contrapor os paradigmas da Revolução 

Verde, principalmente por que ela “reconceptualiza terra e natureza como um 

agroecossistema produtivo” (LEFF, 2002, p.41).  Adotando o agroecossistema como unidade 

de planejamento e gestão agropecuária, considerando, além dos sistemas produtivos, os 

aspectos biológicos, ambientais e sociais da produção de alimentos (ALTIERI, 1995, 2008). 
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Já numa perspectiva acadêmica, a agroecologia é vislumbrada como uma abordagem do 

campo das ciências agrárias que integra princípios ecológicos e socioeconômicos para 

compreender, manejar e avaliar os impactos de tecnologias sobre a agricultura, buscando 

alternativas para que ela se desenvolva sobre bases sustentáveis (ALTIERI, 1995, 2008; 

GLIESSMAN, 2002). 

De forma mais genérica, a agroecologia é considerada por alguns autores como um 

campo do conhecimento científico que utiliza de enfoque holístico e abordagem sistêmica 

(CAPORAL; PAULUS; COSTABEBER, 2009). Ela tem como especificidade a valorização e 

incorporação do conhecimento dos povos tradicionais à sua prática, produzindo arranjos e 

soluções específicas para cada agroecossistema (GOMES; ASSIS, 2013; GUZMÁN, 2001).  

Fundamentalmente, os princípios que nutrem a agroecologia são os saberes culturais, 

os valores tradicionais, os princípios ecológicos e o metabolismo social com a natureza. Esses 

princípios se contrapõem à agricultura capitalista que valoriza o mercado, a especialização 

tecnológica em uma ideologia de progresso e crescimento sem limites. Um processo de 

exploração que desnaturaliza a natureza e a relação do homem com a terra (LEFF, 2002). 

Desta forma, e de forma stricto sensu, o conceito de agroecologia está intimamente 

relacionado ao conceito de desenvolvimento sustentável, pois ela “fornece os princípios 

ecológicos básicos para o estudo e tratamento de ecossistemas tanto produtivos quanto 

preservadores dos recursos naturais, e que sejam culturalmente sensíveis, socialmente justos e 

economicamente viáveis” (ALTIERI, 2008, p.21).   

A agroecologia enquanto alternativa ao desenvolvimento rural sustentável trouxe um 

enfoque holístico a produção agrícola, ao valorizar, além dos ciclos naturais e as interações 

biológicas e ecológicas dos organismos, a dinâmica social dos envolvidos (CAPORAL, 

COSTABEBER, 2004).  

 

2.2. Perspectiva Freireana 

 

Ao prefaciar a obra Educação e Mudança de Paulo Freire (1979), Moacir Gadotti 

(1979) evidencia como a teoria e práxis freireana se orientam para a libertação dos oprimidos, 

por meio da aproximação da vida intelectual ao cotidiano das pessoas. E esse é, notadamente, 

o desafio que a agroecologia trouxe aos profissionais da extensão rural: buscar metodologias 

que visem a união da pesquisa, extensão e ensino dentro de uma mesma perspectiva 

(CAPORAL, 2009).  
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Essa união se faz tão necessária que a própria Política Nacional de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (PNATER) orienta que os trabalhos de extensão rural e ensino e pesquisa 

relacionados a ela devem ser realizados partindo da problematização sobre os fatos concretos 

da realidade e o conhecimento local, mediante uma relação dialógica e dialética (BRASIL, 

2007, p.11). Por isto, a teoria freireana oferece tanto subsídios para pensar e intervir nessa 

realidade.  

O diálogo é o eixo central na pedagogia freireana e que norteia a educação 

transformadora e libertadora (FREIRE, 1979). Mas não um diálogo recheado de palavras 

mortas, vazias, sem significação, mas aquele carregado por palavras verdadeiras, autênticas, 

constituído por duas dimensões integradas, interativas e equilibradas: a ação e reflexão 

(FREIRE, 1987). Dessa forma, o diálogo não é simples troca, imposição, dominação ou 

manipulação de ideias. Ele pressupõe a solidariedade, a amorosidade, humildade, o pensar 

crítico, a fé e a confiança nos homens (FREIRE, 1987). Portanto, diferentemente da dialética 

filosófica, a pedagogia freireana “parte da realidade concreta dos seres humanos 

desumanizados com o objetivo de problematizar seu mundo através do diálogo crítico e 

transformador das culturas” (STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2010, p. 115).  

O diálogo é o instrumento pelo qual o oprimido deixa de ser espectador para ser ator, 

ou até autor. Nesta nova posição, ele pode ter sua autoestima e autonomia aumentadas o que o 

torna participativo, proporcionando riqueza nas discussões e debates. Somente dessa forma, 

por meio do empoderamento do indivíduo por meio da palavra é que se implantará 

verdadeiramente a agroecologia como alternativa às práticas insustentáveis de produção de 

alimentos. 

Nesse sentido, a agroecologia reconhece e se nutre de saberes, conhecimentos e 

experiências dos atores sociais envolvidos em processos de desenvolvimento rural, 

incorporando o potencial endógeno e sociocultural, na perspectiva de avançar em direção a 

patamares crescentes de sustentabilidade (CAPORAL, COSTABEBER, 2005). Mas o que 

vem a ser a extensão nessa perspectiva freireana? Como ela é capaz de promover o diálogo 

entre o conhecimento científico produzido na academia e o conhecimento local com toda a 

sua diversidade e pluralidade? Entenda-se pluralidade não apenas em relação ao seu 

significado, mas “pluralidade não é só em face dos diferentes desafios que partem do seu 

contexto, mas em face de um mesmo desafio. No jogo constante de suas respostas, altera-se 

no próprio ato de responder” (FREIRE, 1967, p.40).  
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Freire (1983), dedicou um capítulo inteiro de seu livro Extensão ou Comunicação para 

analisar e discutir o conceito de extensão a partir dos pontos de vista semânticos e 

gnosiológicos e a correspondência desse conceito ao trabalho que cabe ao extensionista 

desenvolver. Do ponto de vista semântico, significa estender, doar algo a alguém e este, 

receber passivamente. No caso do extensionista, o que ele estende são seu conhecimento e 

suas técnicas aos produtores rurais.  

Outra forma de se ver a extensão relaciona-se também “com transmissão, entrega, 

doação, messianismo, mecanicismo, invasão cultural, manipulação. E todos estes termos 

envolvem ações que, transformando o homem em quase ‘coisa’, o negam como um ser de 

transformação do mundo” (FREIRE, 1983, p.13). Partindo desse campo de associações, a 

ação extensionista promove a compreensão ingênua, inferioriza o outro e nega-o a reflexão e a 

produção de conhecimento, não havendo, portanto, aprendizado; da mesma forma que a 

Educação Bancária nas escolas. 

Aos métodos e pedagogias utilizadas no ensino na década de 1960, Freire (1987) 

denominou como Educação Bancária, exatamente por fazer uma alusão ao sistema bancário. 

Ela é conteudista, pautada na transmissão, reprodução, depósito de conhecimento, sem 

qualquer reflexão de ambas as partes, professor e aluno. O professor simplesmente deposita o 

conhecimento sobre o aluno, num ato mecânico e este por sua vez não tem serventia, pois por 

ser imposto, não promove reflexão e crítica, não tem significado, impossibilita o aluno de agir 

em sua própria realidade, permanecendo na condição de oprimido (FREIRE, 1987). 

Ao contrário da “Educação Bancária”, a Educação Problematizadora supera a 

contradição educador-educando, como depositante-depositários, por meio de práticas e ações 

da problematização e dialogicidade (FREIRE, 1987).  Ela permite uma abordagem da 

Educação Ambiental como prática libertária, a partir do momento em que as questões vividas 

pelos educandos são conhecidas e refletidas, desencadeia o processo de conscientização 

(ALVES, 2013). 

Para haver a produção de conhecimento, o processo de aprendizagem requer a 

curiosidade do sujeito, a reflexão crítica sobre seu conhecimento. Ele apreende o 

conhecimento, reinventa-o e é capaz de aplicá-lo em quaisquer que sejam as situações 

concretas do cotidiano. “O conhecimento se constitui nas relações homem-mundo, relações de 

transformação e se aperfeiçoa na problematização crítica dessas relações” (FREIRE, 1983, p. 

22). 
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Um ponto a ser destacado é que a extensão pode ser considerada antidialógica e por 

assim ser, ela pode promover a invasão cultural. O espaço histórico cultural é o que dá visão 

de mundo ao homem. O invasor, nesse caso o extensionista, sobrepõe seus pensamentos, seu 

conhecimento, seus valores sob os invadidos, tratando-os como objetos. Os invadidos não se 

expressam. Agem de acordo com os pensamentos impostos pelo invasor (FREIRE, 1983). 

 Desse modo, a invasão cultural tem como características a persuasão, o autoritarismo, 

o messianismo, a manipulação, a conquista e estimula a massificação. Assim como a 

manipulação e a conquista são características da invasão cultural, elas também agem como 

instrumentos para mantê-la (FREIRE, 1983). 

 Do ponto de vista gnosiológico, o conceito de extensão e o trabalho educativo 

libertador que o extensionista desenvolve são incompatíveis. Freire (1983), afirma que a 

extensão pode ser educativa e libertadora, na medida em que a relação dinâmica, mútua e 

recíproca entre os extensionistas e camponeses é de educador-educando. Pois ao extensionista 

não cabe a tarefa de persuasão ou domesticação e sim à problematização da realidade que 

mediatiza os camponeses para que criticamente possam atuar sobre ela. Dessa forma, 

substitui-se então os conceitos de extensionistas e extensão por educador e comunicação 

(FREIRE, 1983). 

Em 1969, quando seu livro “Extensão ou Comunicação?” foi publicado no Chile, 

Paulo Freire fez uma análise global, mas não final ou conclusiva, sobre a extensão e o 

trabalho do extensionista como educador. Ele se baseou em suas experiências como educador, 

educador de jovens e adultos e de seminários e encontros que teve com agrônomos 

extensionistas (FREIRE, 1983). E como é a extensão hoje? Qual vínculo conseguiu se 

estabelecer entre a extensão e a educação? 

A extensão rural teve vários avanços nos últimos anos, a começar pela variedade de 

profissionais que atuam nessa área. Na EMATER-MG há técnicos agrícolas, nutricionistas, 

médicos veterinários, zootecnistas, pedagogos, não restringindo o trabalho apenas a 

agrônomos. Essa abertura a outros profissionais contribuiu para a incorporação de diferentes 

enfoques a extensão rural em sua práxis. 

A Revolução Verde enquanto legítima invasão cultural que foi, reforçou o conceito 

semântico de extensão anti-dialógca, ao difundir práticas agrícolas mecanicistas e pacotes 

tecnológicos de forma vertical, quase que impositiva, aos agricultores, sob a falsa ilusão de 

crescimento econômico rápido, com altas produtividades e uso excessivo de agroquímicos 

(ALTIERI, 1995; CAPORAL, 2009).  Não houve a preocupação com os impactos causados 
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ao meio ambiente e ao contexto cultural dos pequenos agricultores. Estes, em sua maioria, 

foram massificados pela nova estrutura agrícola, obrigados a partir para os centros urbanos. 

Com a consolidação dos conceitos de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, a 

extensão rural se estruturou sob um novo paradigma, englobando além dos aspectos técnicos, 

os sociais, econômicos, culturais e ambientais a sua práxis, na perspectiva do 

Desenvolvimento Rural Sustentável (ALTIERI, 1995, 2008; CAPORAL, 2009). Dessa forma, 

ela quebrou a dicotomia entre urbano e rural, considerando que os dois são interdependentes e 

(re) orientou sua unidade espacial de trabalho em comunidades, territórios, agroecossistemas 

e/ou sub-bacias hidrográficas.  

Igualmente, o público da extensão rural é a sociedade, antepondo os pequenos 

produtores rurais, assentados de reforma agrária e os estudantes, justamente aqueles 

caracterizados como oprimidos por Freire (1987). Paralelamente, é responsável por implantar 

diversas políticas públicas destinadas a esse público, perpassando pelos mais diversos setores 

da sociedade. Prioriza o atendimento comunitário e coletivo ao individualizado, utilizando-se 

de metodologias que promovam o diálogo, problematizem a realidade e propiciem o 

desenvolvimento de ações coletivas para melhoria da qualidade de vida praticando a relação 

proposta por Freire de educador-educando. 

A escola pode utilizar desse universo de demandas e possibilidades de ações que são 

desenvolvidas pela extensão rural, para a proposição de trabalhos interdisciplinares, 

extraclasse, que materializem o currículo aproximando o ensino da realidade. 

 

2.3. Agroecologia e Ensino de Ciências 

 

Um dos objetivos do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

(PLNAPO) é “ampliar a capacidade de geração e socialização de conhecimentos” em 

agroecologia, por meio da valorização do conhecimento local e da internalização da 

perspectiva agroecológica em instituições de ensino em todos os níveis (BRASIL, 2013, 

p.65). 

Práticas educativas agroecológicas são realizadas em todo o Brasil por professores e 

alunos que apontam a internalização desse paradigma agroecológico na educação formal 

(SILVA, 2013). Entretanto, essas práticas são pontuais, informais e pouco divulgadas em 

meio científico, conforme explicita Souza e Martins, (2013, p. 95) ao dizerem: 
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(...) que a literatura é bastante reduzida quanto ao histórico de promoção da 

educação com enfoque agroecológico no Brasil (...) assessorias técnicas prestadas 

sob a perspectiva das chamadas agriculturas alternativas, por muito tempo, 

estiveram associadas a processos de educação informal e desvinculadas das 

instituições formais de educação 

 (SOUZA, MARTINS, 2013, p. 95). 

 

De modo geral, salvo as escolas localizadas em zonas rurais, no ensino formal existem 

poucas ações articuladas nesse campo do conhecimento. Entretanto, mesmo que o tema ainda 

seja acanhado nas escolas, existem publicações de experiências enriquecedoras. Muitas delas 

utilizam o espaço de hortas como ferramenta para abordagem dos temas agroecológicos com 

os alunos. Para Souza, citado por Silva e Ferrari, (2012, p.110), “as hortas têm um papel 

fundamental no ponto de vista educativo, pois funcionam como um espaço de descoberta e 

aprendizagem direta, possibilitando inclusive, melhor compreensão dos conteúdos teóricos 

desenvolvidos pelo professor na sala de aula”.  

Nas escolas rurais, muitas das vezes, são utilizadas as próprias propriedades dos 

educandos, ou mesmo as dependências das escolas, como ferramentas para abordagens sobre 

agroecologia. Contudo, indiferente do local, observa-se nestas publicações que os trabalhos 

valorizam o contexto histórico-cultural e as potencialidades locais, o envolvimento da 

comunidade escolar, a participação democrática e construção coletiva do conhecimento. No 

quadro 1 estão sumarizados alguns desses trabalhos. 

Porém observa-se nestes artigos que, apesar da riqueza de ambientes para se abordar a 

agroecologia, existe uma carência de materiais didáticos que auxiliem na formação dos 

educandos e a dificuldade em incorporar essa abordagem nos planos de curso (FÁVERO et. 

al, 2009) 

Melo e Cardoso (2011) fazem considerações às escolas rurais, mas que são pertinentes 

também às escolas urbanas. Destacam que para obter uma educação transformadora, o saber 

tradicional dos alunos e seu cotidiano devem ser valorizados e contextualizados. Para isso 

deve-se, adequar os livros didáticos a realidade; capacitar adequadamente os professores;  

elaborar e readequar os projetos políticos pedagógicos a essa realidade. 

Chassot (2004) argumenta que a escola prestigia e só ensina o saber científico e 

desconsidera o saber popular, o qual está em seu próprio meio. Ele conceitua o conhecimento 

local e saberes populares como 

empiria e experimentação baseada na observação, formulação de hipóteses e na 

generalização. Conhecimentos produzidos solidariamente transmitidos por gerações. 

Presentes em práticas cotidianas de classes destituídas de capital econômico, mas 

ricas em capital social. O senso comum ocorre independente do estrato social.  

(CHASSOT, 2004, p.254). 
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Ano Títulos Referência 

2009 Formação de monitores de escolas família agrícola de 

Minas Gerais em agroecologia e desenvolvimento rural 

sustentável 

FÁVERO, et al., 

2009. 

 

2011 Instalação de hortas orgânicas em escolas públicas de 

ensino fundamental e médio de Solânea, PB. 

CUNHA.et al, 

2011. 

2011 Pensar o ensino de ciências e o campo a partir da 

agroecologia: uma experiência com alunos do sertão 

sergipano 

MELO, 

CARDOSO, 2011. 

2012 A oficina pedagógica no ensino fundamental como 

estratégia de ensino-aprendizagem para a conservação do 

solo e da água. 

SILVA, FERRARI, 

2012. 

2013 Abordagem dos princípios de agroecologia em escola 

pública de ensino fundamental do município de 

Muzambinho/MG 

RITA, SANTOS, 

BARBIERI, 2013. 

2013 Práticas permaculturais como ferramenta de educação 

ambiental na Escola Agrícola Municipal de Rio Claro – 

SP. 

OLIVEIRA, 

VIEIRA, 2013. 

2013 Educação ambiental e a agroecologia: uma prática 

inovadora no processo educativo no educandário 

aprendendo a aprender, Bananeiras – PB 

SILVA, et al, 2013. 

2014 Horta escolar agroecológica: incentivadora da 

aprendizagem e de mudanças de hábitos alimentares no 

ensino fundamental. 

SANTOS, et al., 

2015. 

2015 Agroecologia na difusão de tecnologias de produção 

sustentável a escolares da região noroeste do Rio Grande 

do Sul.  

SAUL, et al, 2015. 

2015 Meio ambiente, dialética da agroecologia e hortaliças não 

convencionais como tema transversal no ensino de 

ciências 

GERMANO, et al, 

2015. 

Quadro 1: Publicações de trabalhos de agroecologia desenvolvidos no ensino formal.  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

É oportuno salientar que a sala de aula conflui diversas culturas e saberes populares, 

no entanto, com uma socialização frágil, devido ao fato de primar-se pelo conhecimento 

científico presente nos livros didáticos. 

Uma vez que os paradigmas cartesianos ainda são seguidos pelos livros didáticos, para 

Neto e Francalanza (2003) as coleções atuais disponíveis mantêm uma estrutura programática, 

teórico-metodológica mais próxima das orientações curriculares veiculadas nos anos 60 e 70.  

O conhecimento científico, veiculado nos livros de Ciências, datam desta época, sem 

mudança substancial. O enfoque ambiental continua fragmentado, estático, antropocêntrico, 

sem localização espaço-temporal e o aluno continua como ser passivo, depositário de 
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informações desconexas e descontextualizadas da realidade. (MARTINS; GUIMARÃES, 

2002; NETO; FRANCALANZA 2003).  

Para Correia, (2014) e Schneider, (2012), os currículos escolares centram-se em fatos, 

conceitos e simples generalizações. O papel do professor se resume a um transmissor de 

conhecimento factual, acumulado, de caráter abstrato e teórico do saber, com aulas 

expositivas, compartimentadas e raras vezes são dadas oportunidades aos alunos de trabalhar 

em colaboração. Conteúdo e produto são mais importantes do que o processo de construção 

do conhecimento, desconsiderando, portanto, a articulação desses conteúdos com as 

realidades social, cultural e ambiental vivenciadas pelos alunos.  

 Paulo Freire (1987) defende que o currículo deve ser diferenciado de região para 

região, privilegiando a realidade local, a vivência dos alunos, isso facilitaria a compreensão 

dos conteúdos trabalhados em sala de aula e a tomada de consciência. Essa valorização 

regional permitiria a integração dos conteúdos no processo educativo. 

Segundo Sakamoto (2014), para se conseguir uma educação menos fragmentada e 

compartimentada com objetivos de superar as crises – ambientais, humanas e de valores - é 

necessário trabalhar de forma interdisciplinar a formação acadêmica dos educadores.  

     

Professores que atuam nos anos iniciais são oriundos, em geral, de cursos de 

Pedagogia, e são responsáveis pelo ensino de diversas áreas do saber (Língua 

Portuguesa, Matemática, Geografia, História e Ciências). A amplitude dessa 

formação acaba por não garantir uma efetiva preparação desses profissionais com 

relação aos domínios dos conteúdos. (...) na maioria dos cursos de formação inicial 

de professores, a preparação desse profissional é pensada predominantemente como 

uma questão de métodos pedagógicos.  

(SCHNEIDER, 2012, pág. 31). 

 

Diniz-Pereira (2014) afirma que existem três paradigmas da formação de professores 

concorrentes hegemonicamente, as racionalidades técnica, prática e crítica. Na primeira o 

professor é visto como técnico especialista que rigorosamente põe em prática as regras 

científicas e/ou pedagógicas, considerados objetivistas; na segunda racionalidade, o professor 

é um profissional reflexivo, questionador, que examina constantemente sua prática 

pedagógica, subjetivistas; e por fim, a racionalidade crítica e dialética, que ocorre na medida 

em que o conhecimento é questionado por estudantes e professores e reconstruído de baixo 

para cima. Este é o processo de ensino aprendizagem que deve se pautar a educação, segundo 

a concepção freireana, e que deve ser assumido por educadores na perspectiva agroecológica. 

Existem dois paradigmas relacionados ao conhecimento. Um consolidado a partir das 

ideias de Descartes, antropocêntrica, racionalistas, pelas quais a natureza é mero objeto e 
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fonte de recursos naturais ao homem. O outro emergente paradigma baseia-se na consciência 

do estado de inter-relação e interdependência essencial de todos os fenômenos – físicos, 

biológicos, psicológicos, sociais e culturais (MARTINS; GUIMARÃES, 2002). Esse 

paradigma é o mais apropriado para um trabalho que visa uma abordagem agroecológica. 

De acordo com Capra (2006) é preciso uma nova maneira de ver e pensar o mundo – 

em termos de relações, conexões e contexto – o que contaria os princípios da ciência e 

educação tradicionais do ocidente. Ele reflete sobre a dificuldade de pensamento sistêmico 

das pessoas e conclui que, os sistemas vivos são em rede – não lineares – e a tradição 

científica está baseada no pensamento linear e também na cultura materialista, inclusive a 

respeito de valores e essencialidade.  

Para superar essa lógica, os conteúdos devem ser contextualizados concomitantemente 

ao desenvolvimento e aprimoramento do vocabulário científico, por meio da alfabetização 

ecológica. Este conceito, desenvolvido por Fritjof Capra, “pressupõe além da compreensão da 

organização dos ecossistemas, o entendimento prático dos princípios da ecologia que auxiliem 

a criar condições para o desenvolvimento de comunidades humanas sustentáveis” (GOMES, 

2011, p.40).  

Com isso os alunos devem conseguir identificar e discutir os conceitos agroecológicos, 

relacionando-os a sua realidade, de forma a desenvolver neles o pensamento crítico, a 

capacidade de fundamentação e de argumentação. Essas atitudes e habilidades poderão ser 

incorporadas cotidianamente aos indivíduos, corroborando para a alfabetização para a 

formação do cidadão. (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; PRAIA; CACHAPUZ, 1994). 
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3.  O CONTROLE BIOLÓGICO DA ELÓDEA NA LAGOA DA BAGAGEM: UMA 

ABORDAGEM PRÁTICA. 

 

A curiosidade e a problematização da realidade pela comunidade, pré-requisitos para a 

produção de conhecimento de acordo com Freire (1983), foi o ponto de partida para o início 

do programa de manejo integrado para o controle biológico da elódea na Lagoa da Bagagem.  

 

3.1 Ecologia das macrófitas aquáticas e as múltiplas funções, interferências e 

possibilidades de uso sustentável da elódea. 

 

As macrófitas são um grupo de vegetais, portanto fotossintéticos, cujas partes 

vegetativas se desenvolvem, periódica ou integralmente, sobre a superfície da água 

(QUINTÃO, 2012). Elas apresentam grande capacidade de adaptação e amplitude ecológica, 

podendo colonizar diferentes ambientes. São encontradas espécies na água acumulada em 

bainhas de bromélias, nascentes com água de até 60º C, cachoeiras, corredeiras, rios, riachos, 

lagos, lagoas e brejos, ambientes salobros (estuários, lagunas e lagos de regiões semiáridas) e 

ambientes salgados (ESTEVES, 1998).  

As macrófitas são seres vivos que durante a evolução retornaram do ambiente terrestre 

para o aquático. Apresentam características de plantas terrestres como presença de cutícula e 

estômatos, mas que na maioria das espécies não são funcionais. Incluem vegetais que variam 

desde macroalgas, do gênero Chara, até angiospermas do gênero Typha. Contudo, a grande 

maioria é capaz de suportar longos períodos de seca, com hábitos terrestres, com profundas 

modificações anatômicas, fisiológicas e fenotípicas (ESTEVES, 1998).  

Elas são muito bem adaptadas, podendo ser encontradas tanto nas margens dos 

reservatórios como nas regiões mais profundas da zona limnética6 (com presença de luz). 

Estes vegetais são classificados de acordo com seu biótopo: (a) enraizadas de folhas flutuantes 

- raízes são fixas no substrato e as folhas flutuantes; (b) submersas - todas as estruturas 

encontram-se debaixo d’água, podendo ser livres ou enraizadas; (c) flutuantes – as plantas são 

livres e flutuam sobre a superfície da água (ESTEVES, 1998; QUINTÃO, 2012).  

As macrófitas desempenham papel fundamental na manutenção do equilíbrio dos 

ecossistemas hídricos (CALDAS, 2014, TANAKA, 1998). Constituem fonte de oxigênio, 

alimento, desova, abrigo e refúgio para diversos organismos, protegem as margens contra a 

                                                 
6 Zona aquática livre (aberta) à profundidade da penetração efetiva de luz, chamada de “nível de compensação”, 

onde o O2 produzido pela fotossíntese compensa o O2 consumido na respiração” (GRISI, 2007, p 251). 
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erosão e atuam como substrato para a comunidade perifítica7 (OLIVEIRA, et al, 2005, 

ESTEVES, 1998, NASCIMENTO, PEREIRA, SAMPAIO, 2008, TANAKA, 1998, VELINI, 

2000). 

Alguns organismos vivem em simbiose com as macrófitas aquáticas. É o caso de 

bactérias fixadoras de nitrogênio que são encontradas associadas a rizosfera dessas plantas e 

também uma espécie de alga cianofícea que fixa nitrogênio molecular fornecendo-o a planta. 

Esta, por sua vez, abriga a alga em sua cavidade foliar, fornecendo-lhe proteção e nutrientes 

(ESTEVES, 1998).  

Durante o processo de fotossíntese, as macrófitas podem absorver e assimilar grandes 

quantidades de íons e moléculas inorgânicas, o que se constitui importante mecanismo na 

ciclagem de nutrientes, como fosfatos. Suas raízes também absorvem os nutrientes do 

sedimento e o liberam para a coluna d’água por meio de excreção ou durante sua 

decomposição, disponibilizando-os para as demais comunidades (ESTEVES, 1998). 

Segundo Esteves, (1998, p.101), “(...) nenhuma comunidade límnica foi tão 

negligenciada no âmbito das pesquisas limnológicas, quanto à formada pelas macrófitas 

aquáticas”. Segundo este autor, as comunidades fitoplanctônicas, zooplanctônicas e 

bentônicas eram para os cientistas, as comunidades-chave na dinâmica dos ecossistemas 

lacustres, principalmente porque as pesquisas eram realizadas, normalmente, em lagos muito 

profundos e com pouco desenvolvimento de comunidades de macrófitas. Essa realidade foi 

modificada na medida em que se constatou, ao pesquisar em diferentes regiões do planeta, 

que as macrófitas são a principal comunidade produtora de biomassa e podem interferir na 

dinâmica desses ecossistemas. 

O crescimento excessivo das macrófitas em corpos hídricos, levando estes 

ecossistemas a condição de desequilíbrio, está normalmente, associado ao processo de 

eutrofização. Este processo constitui  

na introdução pelo homem, de matéria orgânica em ambientes aquáticos naturais, 

em quantidade e velocidade que não pode ser assimilada e reciclada, causando assim 

o seu acúmulo que poderá ser deletério para o ecossistema. (...) pode derivar 

diretamente de detritos atirados pelo homem (detritos industriais, dejetos e lixos, 

etc) ou indiretamente de erosão do solo, aumentada pelo homem, ou ainda como em 

decorrência de uso em excesso de fertilizantes nas regiões agricultáveis 

circunvizinhas 

(GRISI, 2007, p. 104). 

 

                                                 
7 “Comunidade microbiótica aquática (algas, bactérias, fungos, animais), que juntamente com detritos orgânicos 

e partículas inorgânicas, adere a um substrato” (GRISI, 2007, p. 179).  
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A grande disponibilidade de nutrientes nos corpos d’água causada pela eutrofização 

acelera o crescimento de plantas aquáticas (VELINI, 2000). Outras alterações no ambiente 

hídrico podem causar aumento da comunidade de macrófitas, tais como a construção de 

represas, que reduz a turbulência da água e aumenta a concentração de nutrientes. Condições 

climáticas favoráveis e a diminuição ou a ausência de espécies competidoras e predadoras, pH 

e concentração iônica também alteram a densidade dessas populações (ESTEVES, 1998). 

A superpopulação de macrófitas nos corpos hídricos pode afetar a irrigação, o 

abastecimento de cidades e indústrias, a navegação, a recreação, a geração de energia e o 

empobrecimento do ecossistema por haver grande infestação de uma única espécie.  Pode 

também dificultar captação e utilização da água para o consumo humano e animal, a retenção 

de lixo e formação de microambientes que favoreçam a proliferação de insetos vetores de 

doenças de veiculação hídrica (OLIVEIRA, et al, 2005; PEDRALLI, 2003; TANAKA, 1998; 

SILVA, 2014; CALDAS, 2014).   

O aumento de biomassa de macrófitas pode causar perdas de água por intensas taxas 

de transpiração, aumentar o déficit de O2 na água, criando com isso, condições para a 

formação de gases como CH4 e o H2S que é nocivo a vida e um dos principais responsáveis 

pela diminuição do pH na água e aumento do mau odor (CALDAS, 2014; ESTEVES, 1998, 

PITELLI, 1998; PEDRALLI, 2003).  

 

Uma vegetação densa sobre a superfície pode tornar praticamente nula a 

concentração de O2, dissolvido em função da não penetração de luz em quantidades 

suficientes para suportar o crescimento de organismos fotossintetizantes na coluna 

de água. Mesmo comunidades de plantas imersas, que produzem grandes 

quantidades de O2 durante o dia, em função de pequena capacidade de 

armazenamento da água, podem exaurir, durante a noite, o estoque de O2 

dissolvidos. Nas duas situações, espécies mais exigentes em O2 dissolvido, como 

peixes, podem ser eliminadas do local  

(VELINI, 2000, p. 137). 

 

De acordo com Pitelli (1998) grande parte das macrófitas que podem causar os 

problemas acima citados é originária da América do Sul. Mesmo àquelas exóticas, em 

condições naturais não são consideradas problemáticas, exceto em três ambientes: em lagos e 

reservatórios eutrofizados próximos a grandes centros urbanos, nas represas rurais e canais de 

irrigação e drenagem e nos reservatórios para a produção de energia elétrica, sendo que neste 

último, reside o grande problema econômico causado pelas macrófitas. 

A ocorrência de plantas aquáticas em reservatórios de hidrelétricas é problemática, 

pois compromete a eficiência da produção e abastecimento de energia elétrica. Em épocas de 

chuva, elas se desprendem do substrato e se deslocam para as turbinas causando entupimento. 
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Isso gera suspensão do abastecimento de energia e gastos elevados para sua limpeza 

(PITELLI, 1998; VELINI, 1998; RODELA, 2006). 

Em lagos e reservatórios que “predominam águas transparentes e sedimentos ricos em 

nutrientes há intenso crescimento de macrófitas submersas, predominando Egeria densa e 

Egeria najas” (PITELLI, 1998, p.13). Condições de transparência da favorecem maior 

penetração de luz na coluna d’água e poucos ventos também favorecem o crescimento de 

macrófitas submersas (THOMAZ, 1998).  

A Lagoa da Bagagem em São Gonçalo do Pará é um exemplo de reservatório nessas 

condições. Ela tem grande extensão de sua área, desde a zona litorânea até a zona limnética, 

ocupada pela macrófita Egeria densa. Ela é conhecida popularmente como elódea brasileira e 

pertence a família Hydrocharitaceae. É uma macrófita de ambiente limnético, perene, 

submersa, enraizada, nativa da América do Sul e amplamente disseminada pelo mundo, 

principalmente em regiões de clima tropical e bastante encontrada em rios e lagos. 

(OLIVEIRA, et al, 2005). Utilizada principalmente em aquários e ambientes externos como 

planta ornamental (OLIVEIRA, et al, 2004). 

O caule é reto, com ramificações dicotômicas e as folhas são linear-lanceoladas, com 

margens serrilhadas, verticuladas ou opostas para a base do caule. As plantas são dioicas, com 

flores brancas, pequenas, pediceladas, com cerca de 2,0 cm de diâmetro (LANDIM, 2005). 

“Para seu crescimento necessita de águas claras e limpas, como temperatura entre 20 a 24 C e 

sedimento rico no fundo, atingindo frequentemente dois a três metros de comprimento” 

(OLIVEIRA, et al, 2004, p. 175). 

A elódea forma densas populações, sendo por isso considerada como praga aquática. 

Ela tem capacidade fotossintética alta, módulos vegetativos de tamanho pequenos, associados 

a abaixo custo energético de construção, boa capacidade de dispersão de fragmentos 

vegetativos e alta sobrevivência (OLIVEIRA, et al, 2005; SILVA, 2014, OLIVEIRA, et al, 

2004).  

 Fragmentos do caule da elódea são dispersados pelas águas. Estes por sua vez 

produzem raízes adventícias e fixam-se no substrato, colonizando rapidamente os espaços 

vazios. As elódeas colonizam e crescem mais rapidamente em menores profundidades, devido 

a maior intensidade de luz que recebem, aumentando sua capacidade fotossintética e 

acumulação de massa (OLIVEIRA, et al 2005). Segundo este autor, em seu experimento, foi 

observado que a elódea é capaz de recolonizar um espaço vazio em 3 meses e a velocidade da 
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recolonização é maior em locais em que o sedimento é constituído por uma camada profunda 

de substrato lamoso e menor onde a camada de substrato é menor e/ou mais rasa. 

A composição química dos tecidos vegetais das macrófitas aquáticas pode variar de 

acordo com as concentrações de nutrientes, com as estratégias de sobrevivência e 

formas de vida das macrófitas aquáticas  

(QUINTÃO, 2012, p. 7).  

 

Segundo alguns estudos, as concentrações de nutrientes e minerais encontradas na 

biomassa de Egeria densa, indicam a possibilidade do uso dessa planta para adubo orgânico 

ou componente de ração animal. Sampaio et al, (2007) propuseram a utilização da elódea 

resultante da limpeza das turbinas do reservatório hidrelétrico como fertilizante orgânico na 

cultura do milho. Em seu experimento, constatou que o uso da elódea incorpora nutrientes ao 

solo e aumentou a produção agrícola de milho, quando comparada a utilização de esterco 

bovino como adubo orgânico para o mesmo cultivo.  

A Egeria densa tem um sistema fotossintético eficiente, com boa capacidade de 

absorção de CO2, sendo ótima produtora de oxigênio. Ela remove nitratos da água 

(OLIVEIRA, et al, 2004). Possui grande capacidade de acumulação de biomassa em períodos 

curtos, cerca de 5 toneladas de matéria seca por hectare em três meses. Isso é superior a 

muitas espécies agrícolas, selecionadas pela sua capacidade produtiva (NASCIMENTO, 

PEREIRA e SAMPAIO, 2008; OLIVEIRA et al, 2005).  

Em seu estudo, Oliveira et al (2004), constatou a Egeria densa é uma forragem de alto 

valor nutricional. Mas aponta algumas ressalvas como a riqueza de cádmio, manganês e ferro 

e metais pesados na constituição dessa planta que pode limitar o seu consumo, prejudicar a 

digestibilidade dos demais nutrientes e trazer transtornos a saúde dos animais e dos homens. 

Propõe que, apesar de ser uma alternativa para dar utilidade a grande quantidade de biomassa 

retirada dos lagos, necessita ainda de muitos estudos nessa área.  

3.2. O uso de práticas integradas para redução da população de elódea na Lagoa da 

Bagagem  

 

 O desequilíbrio entre as espécies é recorrente em meios convencionais de produção de 

alimentos. Além da introdução de espécies exóticas, o cultivo sistêmico e contínuo de uma 

única espécie e o uso constante de recursos não renováveis reduz as interações biológicas 

nestes ambientes. Neste contexto, algumas espécies se beneficiam dessas condições 

aumentando sobremaneira sua população, sendo comumente denominadas, mesmo em 

cultivos orgânicos ou agroecológicos, de pragas agrícolas (MICHEREFF, BARROS, 2001).  
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Na agroecologia, ao contrário da agricultura convencional, o aumento da diversidade é 

priorizado, valendo-se das interações e os processos biológicos para o controle dos 

organismos alvo por meio de espécies controle. Do ponto de vista ecológico, sistemas 

diversificados são mais complexos e mais estáveis. Do ponto de vista agroecológico, os 

sistemas diversificados ou, os agroecossistemas são mais produtivos, econômica, social e 

ambientalmente (MICHEREFF, BARROS, 2001).  

O manejo racional dos agroecossistemas requer o emprego de práticas integradas. No 

caso das plantas aquáticas o emprego do manejo integrado já se justifica pela grande 

quantidade e diversidade desses organismos nesses ambientes, haja vista, a complexidade 

desses agroecossistemas. Nenhum herbicida ou método de controle individual demonstrou 

satisfatória capacidade de controle e segurança toxicológica e ambiental (VELINI, 2000). 

O manejo integrado dessas plantas pode ser feito por três formas: o mecânico, o 

químico e o biológico. De acordo com Velini, (1998), o controle mecânico é dividido em 

quatro etapas: (a) retirada das plantas dos corpos d’água, (b) o transporte destas no corpo 

hídrico, (c) transferência para o meio terrestre (d) transporte e descarte. 

O controle mecânico consiste na retirada das plantas dos corpos d’água. Apresenta as 

seguintes vantagens em relação aos demais: pode ser utilizado em pontos específicos, somente 

onde há ocorrência das plantas e em qualquer forma de macrófita; não contamina a água com 

compostos químicos ou toxinas biológicas; reduz problemas resultantes da decomposição, 

como o consumo de oxigênio, odor e aparência desagradável da água (VELINI, 1998; 

VELINI, 2000).  

As desvantagens deste controle são a possibilidade de disseminação por propagação 

vegetativa de segmentos das plantas; rápida recomposição das populações; é oneroso devido a 

necessidade de utilização contínua e frequente; pode causar danos diretos a fauna e a flora e 

alterar as características da água por colocar uma grande quantidade de sólidos em suspensão 

e a ausência de informações sobre os impactos ambientais (VELINI, 1998; VELINI, 2000).   

O controle químico é feito com o uso de herbicidas, mas vários são os motivos que os 

restringem, como impacto ambiental, tecnologia de aplicação, restrição da legislação e 

mercado (MARTINS, 1998). A eficiência dos herbicidas depende também “da variabilidade 

genética da espécie, uma vez que comportamento de cada genótipo poderá ser expresso de 

forma distinta à do tratamento do herbicida” (MARTINS, et al, 2007, p.352 ). No Brasil, 

existem alguns herbicidas que são legalizados como o Diquat® e o Fluridone® para o controle 
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macrófitas submersas. Mas ainda são desenvolvidos estudos a fim de melhorar sua eficiência 

e diminuir os impactos ao ambiente natural e ao homem (MARTINS, et al, 2007). 

O controle biológico de plantas aquáticas ainda é pouco estudado e tem poucas 

publicações, entretanto apresenta grande potencial em programas de manejo integrado desses 

vegetais. Duas estratégias podem ser utilizadas. A primeira, clássica, consiste na introdução 

do agente de biocontrole, liberados em pequenas quantidades, que entram em equilíbrio com a 

população alvo, de modo que o aumento de um gera o aumento do outro. A segunda 

estratégia, chamada de inundativa, consiste na liberação de agentes de biocontrole em 

quantidades suficientes para controlar o alvo em pouco espaço de tempo. Porém, estes agentes 

de biocontrole necessitam ser liberados todas as vezes que o controle for necessário (VELINI, 

2000).  

 Diversos são os organismos que são agentes biocontroladores de macrófitas, como 

fungos, insetos e peixes. O fungo Fusarium graminearum, os peixes carpa capim, e o pacu 

são agentes biocontroladores de Egeria densa (VELINI, 2000; NASCIMENTO, PERREIRA 

e SAMPAIO 2008).    

 As plantas submersas, com destaque para a Egeria densa, são mais difíceis de serem 

controladas. Isso justifica o uso de programas de manejo integrado, que é junção de uma ou 

mais das técnicas descritas acima (VELINI, 2000). Preconizou-se para o controle da Egeria 

densa na Lagoa da Bagagem, o manejo integrado utilizando a remoção mecânica com 

máquinas (Figura 1) e o controle biológico com o pacu e a carpa capim. 

O pacu (Piaractus mesopotamicus) foi escolhido baseado nos estudos de Miyazaki e Pitelli 

(2003) que comprovaram a eficiência deste peixe para eliminar biomassa de Egeria densa em 

curto período de tempo. Essa espécie consome em média 9 a 20% do seu peso vivo por dia, 

possui alta eficiência digestiva, porém necessita de alta ingestão de alimentos por demandar 

altos gastos energéticos na sua assimilação.  

 A carpa capim (Ctenopharyngodon idella) foi escolhida devido ao seu hábito 

alimentar herbívoro. Ela pode comer duas a três vezes seu próprio peso em vegetais em uma 

semana e cresce de 2 a 4,5 kg/ano (OSTRENSKY, BOEGER, 1998) 

 No total, foram soltos na Lagoa da Bagagem 250 alevinos de carpa capim e 25.000 

alevinos de pacu, divididos em duas épocas do ano de 2015, maio e outubro. 

 

3.3. Caracterização da Bacia da Lagoa da Bagagem 
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Figura 1: Trator retirando Elódea da Lagoa da Bagagem. 
Fonte : Acervo Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará 

 

A Lagoa da Bagagem pertence a bacia do Córrego Buriti e localiza-se a 2,7 Km a 

jusante da nascente primária, às margens da área urbana de São Gonçalo do Pará – MG. O 

próximo trecho, com cerca de 1,75 Km, percorre a malha urbana do município e recebe os 

mais variados tipos de lançamentos de esgotos domésticos e industriais sem tratamento.  O 

terceiro trecho recebe como afluente o córrego do Pinto e deságua no Rio Pará, por zona rural 

por uma distância aproximada de 5,0 Km (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2015). A  

bacia do Córrego Buriti pode ser observada neste recorte do mapa do IBGE desde a montante 

até a sua jusante, no rio Pará (Figura 2). 

A Lagoa da Bagagem tem uma área aproximada de 5,8 hectares de espelho d’água. De 

acordo com relatos de moradores, a Lagoa natural sempre existiu, porém menor, e no seu 

entorno havia uma área pantanosa onde se plantava arroz. Havia também na beira da Lagoa 

uma fábrica de beneficiamento de mandioca para produção de farinha e polvilho que a 

utilizava para liberação de seus rejeitos. Com a abertura da estrada para a comunidade dos 

Venâncios, na década de 1960, houve o aterramento das encostas e limpeza da área pantanosa, 

contribuindo com o aumento da área da lagoa com consequente aumento do seu nível de água, 

formando o reservatório tal qual conhecemos hoje.    
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Figura 2: Recorte do Mapa Estatístico Municipal – São Gonçalo do Pará – MG Fonte: IBGE, 2010. 
 

A Lagoa da Bagagem é abastecida por diversas nascentes advindas de propriedades 

rurais circunvizinhas. O uso do solo nessas propriedades é voltado para a exploração pecuária, 

com predominância de pastagens. A mata nativa é pouco preservada e ocorre somente no 

entorno das nascentes principais e ao longo do curso do Córrego Buriti onde predomina 

brejos, conforme pode ser observado em foto de satélite (Figura 3). 

No entorno imediato da Lagoa da Bagagem, observam-se pequenas propriedades 

rurais, sítios com área até 2,0 hectares, que tem como principais explorações agropecuárias a 

pecuária leiteira, culturas anuais como milho e capim, pomar e pequenas hortas. A Lagoa da 

Bagagem é utilizada pelas propriedades para irrigação e dessedentação de animais.  Observa-

se que, historicamente, a ocupação e uso do solo de seu entorno até os dias atuais contribui 

para que a lagoa receba constantemente carga de nutrientes oriundos da lixiviação dos solos.  

A Lagoa da Bagagem é um componente natural importante no contexto urbano do 

município de São Gonçalo do Pará. Abriga diversas espécies de plantas e animais e possui 

efeito termorregulador influenciando o microclima local. A presença de corpos hídricos em 

espaços urbanos é um dos fatores que contribui para minimizar as temperaturas nestes 

ambientes. A variação da temperatura tem relação direta com o tamanho, distribuição e 

concentração da lâmina d’água. Contudo, elas são mais amenas em ambientes urbanos que 

possuem corpos hídricos comparados aos locais em que estes são inexistentes (OLIVEIRA, 

ASSIS, FERREIRA, 2011).  
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Figura 3: Imagem de satélite - Localização espacial da Lagoa da Bagagem e suas principais nascentes 
Fonte: Google Earth Pro, 2016. 

 

A lagoa também é um importante atrativo natural de interesse turístico para o 

município, principalmente pela sua beleza cênica e localização, cerca de um quilômetro do 

centro da cidade, podendo ser explorada para várias atividades desse ramo (PEREIRA, 

BRAGA, 2005).  

Existe um forte apelo emocional, por fazer parte da história de vários cidadãos são-

gonçalenses. “Os recursos naturais, em especial as áreas verdes, são utilizados como fatores 

físicos e psicológicos da manutenção do bem-estar social” (GOMES, 2007, p.43).  

A elódea, assim como diversas outras macrófitas, como taboa, aguapés, pinheirinho 

d’água e rabo de raposa sempre coexistiram na Lagoa da Bagagem. Porém, a partir de janeiro 

de 2014, começou-se a observar um expressivo aumento da massa da elódea nesse corpo 

d’água. Nesta época o volume de chuvas diminuiu na região. O nível de água na lagoa baixou, 

apesar de ter sido mínimo, principalmente quando comparado aos demais corpos d’água do 

município, dos quais muitos chegaram a secar, comprometendo, inclusive o abastecimento 

público. A administração pública decretou situação de emergência causada por estiagem 

(SÃO GONÇALO DO PARÁ, 2014). (Anexo A). 

Nas imagens 3 e 4 pode-se observar que a Lagoa da Bagagem não teve diminuição 

significativa do seu nível de água, a ponto de comprometer a existência dos organismos de 

seu ecossistema. Contudo, de acordo com a literatura supracitada, há indícios que mesmo 

mínima, essa diminuição do nível da água corroborou para expor a elódea na lâmina d’água 

que, juntamente com o excesso de nutrientes, propiciaram a essa espécie melhores condições 
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biológicas para realização de fotossíntese e reprodução, consequentemente aumentando sua 

biomassa nesse corpo d’água.  

Na Figura 4 e Figura 5 observa-se que manchas brancas se formaram no espelho 

d’água da Lagoa da Bagagem, resultado da superpopulação da elódea. Essa macrófita, apesar 

de submersa, tem a flor emersa, que deu essa tonalidade a superfície da Bagagem. 

 

Figura 4: Imagem de satélite - Localização espacial da Lagoa da Bagagem e suas principais nascentes 
Fonte: Google Earth Pro, 2013 

 

Figura 5: Imagem de satélite: Vista da Lagoa da Bagagem em 23 de agosto de 2014 

após a explosão populacional da elódea Fonte: Google Earth Pro, 2014. 
 

Os comentários e especulações que surgiram no município a partir de então 

evidenciaram o desconhecimento da população local sobre as macrófitas, especificamente, 

sobre a elódea. Entre estas especulações destacaram-se que a elódea seria fruto acúmulo de 

lodo, alga, lixo, aguapé, mais comumente associando as causas ao esgoto. Isso gerou um 
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desconforto geral na população, temerosa que “a mancha” causasse algum dano à saúde dos 

moradores. 

Portanto, o interesse, a curiosidade e o desconhecimento coletivo sobre o evento da 

superpopulação repentina da macrófita aquática Egeria densa, conhecida popularmente como 

elódea, na Lagoa da Bagagem, ocasionou o desenvolvimento de um programa de manejo 

integrado, através da remoção mecânica e controle biológico desta planta. Paralelamente, foi 

desenvolvido um projeto de educação ambiental nas escolas, objetivando a construção 

participativa do conhecimento agroecológico. 

 

 
Figura 6: Vista da Lagoa da Bagagem em 23 de agosto de 2014, após a explosão populacional da elódea. 

Fonte: Acervo da autora 

 

  

4. METODOLOGIA 

 

A investigação realizada nesse trabalho assume os princípios da pesquisa participante 

com abordagem qualitativa. Esse tipo de pesquisa possibilita que o pesquisador se incorpore 

ao grupo, confunda-se com ele e participe das atividades normais da pesquisa (MARCONI e 

LAKATOS, 2003). Assim temos:  
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A pesquisa participativa se caracteriza por integrar investigação, educação popular e 

participação social, oportunizando aos sujeitos envolvidos compreender e interpretar 

as lógicas do funcionamento dos sistemas de dominação social, adquirir 

conhecimentos apropriados e animar a mobilização social em torno da luta para 

mudar a própria realidade, incidindo em processos mais amplos da sociedade. 

(MORETTI, ADAMS, 2011, p.456). 

 

Segundo Soares e Ferreira (2006), a pesquisa participativa implica necessariamente a 

participação do pesquisador no contexto que irá estudar, e dos próprios sujeitos envolvidos. 

Embora haja diversas concepções sobre a origem desse tipo de pesquisa, alguns autores 

defendem que ela se “desenvolveu inicialmente em âmbito educacional, cujo marco pode ser 

ligado a uma experiência piloto de pesquisa temática criada e implementada por Freire na 

década de 60” (SOARES, FERREIRA, 2006, p.97)  

Esta pesquisa foi realizada durante o desenvolvimento das atividades de manejo 

integrado da elódea na Lagoa da Bagagem em São Gonçalo do Pará – MG. 

 

4.1 Descrição do processo de articulação e mobilização para o desenvolvimento das 

atividades de extensão e pesquisa. 

 

O manejo integrado da elódea na Lagoa da Bagagem surgiu do anseio da população 

em descobrir o que era a “mancha branca” que a cobria. A Secretaria de Meio Ambiente e 

EMATER- MG 8se uniram para investigar esse fenômeno e suas causas e propor soluções que 

respondessem a esses anseios e mantivesse o agroecossistema da Lagoa em equilíbrio. 

Inicialmente foi realizada a coleta de amostras do material na Lagoa da Bagagem para 

ser analisada e posterior pesquisa bibliográfica. De acordo com o referencial teórico, o manejo 

integrado utilizando a remoção mecânica com máquinas e o controle biológico com os peixes 

pacu e a carpa capim, foram as técnicas identificadas como mais apropriadas para o controle 

da elódea neste contexto. 

Para se obter maior amplitude na divulgação das informações sobre o manejo 

integrado da elódea na Lagoa da Bagagem, a Secretaria Municipal de Educação também foi 

envolvida nesse processo, o qual passou a ser denominado “Projeto de Revitalização da Lagoa 

da Bagagem”. Assim, três escolas da zona urbana do município, duas do ensino fundamental 

(séries iniciais) e uma de ensino infantil, totalizando 40 turmas com 800 alunos, foram 

indicadas pelas Secretaria Municipal de Educação para participarem deste projeto. 

De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), a 

população residente urbana em São Gonçalo do Pará era de 7.960 pessoas. Entendemos que as 

                                                 
8 A pesquisadora deste trabalho também é a extensionista da EMATER-MG do município desde 2010. 
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escolas são um ambiente eficiente para difundir a informação sobre o manejo integrado da 

elódea no município e mobilizar a população para as outras etapas do projeto. Isto porque o 

total de alunos participantes do projeto representa 10% da população.  

No total, este município possui sete escolas de ensino fundamental: uma de educação 

infantil e o restante de séries iniciais, sendo que destas, quatro são rurais. As escolas da zona 

urbana foram selecionadas por serem localizadas geograficamente mais próximas a Lagoa da 

Bagagem. 

 Denominaremos, neste trabalho, as escolas como “A”, “B” e “C”.  A escola “A” 

possui 81 alunos de educação infantil, 324 alunos cursando as séries iniciais do ensino 

fundamental distribuídos em dois turnos - manhã e tarde, sendo que 19 destes alunos recebem 

atendimento educacional especializado nos contraturnos. A noite possui turma com 10 alunos 

de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A escola “B” possui 277 alunos cursando as séries 

iniciais do ensino fundamental, distribuídos em dois turnos – manhã e tarde. A escola “C” 

possui 151 alunos de creche e 157 alunos de educação infantil (FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 2016). 

Inicialmente, os integrantes do corpo administrativo e pedagógico das escolas da zona 

urbana e da Secretaria Municipal de Educação participaram de uma reunião no dia 23 de 

março de 2015 para receberem informações gerais de como seria desenvolvido o manejo 

integrado da elódea na Lagoa da Bagagem. Aproveitamos a reunião para informá-los sobre 

esta pesquisa, seus objetivos e de nossa pretensão em desenvolvê-la com os professores de 

quintos anos. Nesta ocasião, as escolas foram formalmente convidadas a participar, as quais 

aceitaram, porém, com a ressalva de que somente as supervisoras poderiam participar.  

Dessa forma, elas tiveram dois papéis: articuladoras no desenvolvimento do projeto, 

pois elas foram as responsáveis em transmitir às professoras os dados sobre o projeto e 

auxiliá-las no planejamento das atividades sobre a biologia e manejo integrado da elódea na 

Lagoa da Bagagem e, o segundo, como sujeitos desta pesquisa. 

 

4.2 Desenvolvimento da pesquisa. 

 

Essa pesquisa teve início após a sua aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP – CAAE: 

39687214.7.0000.5150), consentimento da direção das escolas e das supervisoras.  
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Na reunião supracitada, as supervisoras receberam uma lista com sugestões de 

atividades teóricas e práticas sobre agroecologia. As atividades abordavam o homem 

enquanto componente ativamente inserido no agroecossistema da Lagoa da Bagagem, além 

dos demais componentes bióticos e abióticos suas relações e os elementos causadores de 

poluição e desequilíbrios ambientais e alternativos agroecológicas de controle (Apêndice A). 

 Essa lista de atividades foi elaborada baseada nos assuntos inerentes a Lagoa da 

Bagagem que poderiam ser incluídos nos conteúdos já abordados nas aulas de ciências. Era 

facultativo o uso de quaisquer uma de suas atividades, mesmo se a escola não fosse participar 

da pesquisa. Pretendemos utilizar esta lista de atividades para compreender de que forma a 

agroecologia é trabalhada nas aulas de ciências e paa subsidiar a criação de um manual de 

apoio didático-pedagógico sobre agroecologia 

Elas nos solicitaram uma palestra sobre as características biológicas da elódea e as 

técnicas de manejo integrado que seriam desenvolvidas na Lagoa da Bagagem. O objetivo era 

socializar informações científicas sobre a elódea e seu controle para subsidiar suas ações junto 

à equipe de professores. 

  Nesta ocasião, elas nos disponibilizaram uma cópia da Matriz Curricular para o 

Ensino de Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Programa de Intervenção 

Pedagógica/ Alfabetização em Tempo Certo – PIP/ACT (SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, 2006). Essa matriz desenvolvida pela Secretaria de 

Estado de Educação de Minas Gerais é que as norteiam na elaboração e planejamento das 

aulas e demais atividades desenvolvidas nas escolas.  

No dia 24 de março de 2015 foi realizada uma foi realizada a palestra (Apêndice B) 

para as supervisoras. Participaram desta palestra a coordenadora pedagógica da secretaria 

municipal de educação, cinco supervisoras, sendo quatro do ensino fundamental e uma da 

educação infantil.  

Os comentários e observações feitas pelas participantes na primeira reunião e durante 

a palestra foram registrados em um diário de campo.  

No dia 30 de março de 2015 reunimos com as supervisoras para discutir sobre quais 

atividades daquelas sugeridas na lista (Apêndice A) seriam desenvolvidas com os alunos nas 
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escolas. No entanto elas decidiram utilizar apenas a primeira atividade sobre a história da 

Lagoa.  

As supervisoras solicitaram que fosse realizada uma palestra para os alunos (Apêndice 

C) sobre a elódea e o manejo integrado. Essa reunião foi gravada em áudio com um aparelho 

celular e a gravação armazenada em formato MP3.  

A palestra ministrada para os alunos (Apêndice C) contou com o apoio das 

supervisoras. Ela foi elaborada sob uma mesma matriz, contendo imagens da Lagoa da 

Bagagem, do pacu e da carpa capim. Contudo, o vocabulário e os termos utilizados foram 

adequados para cada turma de acordo com a capacidade cognitiva dos alunos. Essa palestra 

teve duração média de 15 minutos e foi realizada por turma individualizada, ou duas turmas 

do mesmo ano (Figura 7), no período de 07 a 10 de abril de 2015. A palestras foram 

registradas por fotografias e os comentários e observações dos alunos, descritos no diário de 

campo. 

 

Figura 7: Palestra ministrada aos alunos. Fonte: Acervo da autora. 
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Foi promovido um concurso para escolha do título do projeto para os alunos das séries 

iniciais do ensino fundamental. Para os alunos do ensino infantil, que não eram alfabetizados, 

o concurso foi feito através de desenhos que representasse o manejo integrado da elódea na 

Lagoa da Bagagem. O nome (título) e desenhos vencedores compuseram uma placa que seria 

colocada no entorno da Lagoa (Figura 8). 

Este concurso foi realizado em três etapas. Na primeira, cada escola montou uma 

comissão julgadora que escolheu o melhor nome e desenho por sala. Os alunos vencedores 

foram premiados durante o momento cívico realizado no início de cada turno.  

A segunda etapa, uma segunda comissão formada pela secretaria municipal de meio 

ambiente e EMATER-MG escolheram dentre os vencedores da primeira etapa o nome e 

desenho vencedores do concurso. Os dois alunos vencedores foram premiados novamente 

durante o momento cívico em sua respectiva escola, e na terceira e última etapa, suas próprias 

turmas fizeram a soltura dos alevinos na lagoa (Figura 9).  

 

Figura 8: Placa representativa do projeto de manejo integrado da lagoa da Bagagem. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O concurso foi a maneira escolhida para que garantisse a efetiva participação dos 

alunos, pais e responsáveis iniciando o processo de conscientização e mobilização da 

comunidade.  Todas as etapas do concurso foram registradas por fotografias. 

Ao final, as supervisoras Ísis, Catarina, Maia e Sarah (nomes fictícios), das escolas de 

ensino fundamental, disponibilizaram uma cópia das atividades elaboradas durante as 

reuniões quinzenais de planejamento, com as professoras e que foram desenvolvidas com os 

alunos antes do concurso (ANEXO B). Elas também foram entrevistadas sobre o 

desenvolvimento do projeto e a repercussão que este trabalho teve na escola e na comunidade9 

(Apêndice D).  “A entrevista representa um dos instrumentos básicos para a coleta de dados” 

(LUDKE, ANDRÉ, 1986, p. 33). 

 

 

Figura 9: Soltura dos alevinos pelas turmas premiadas. 

Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará. 

                                                 
9 Apesar do CEMEI ter participado do projeto de educação ambiental, as duas supervisoras desta escola não 

foram entrevistadas porque se encontravam em licença saúde e maternidade durante o período em que foram 

realizadas as entrevistas.  
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Ainda de acordo com esses autores, as entrevistas podem ser realizadas 

individualmente ou em grupo, serem formais ou preconcebidas. Nela há uma relação de 

interação entre entrevistador e entrevistado, numa atmosfera de influência recíproca, de 

confiança, possibilitando ao entrevistado a manifestação livre de suas ideias, permitindo 

assim, a captação imediata e corrente da informação desejada (LUDKE, ANDRÉ, 1986).  

A análise de dados foi feita baseada nas reuniões com as supervisoras, palestra para os 

alunos e entrevista com as supervisoras. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1. Os desafios da pesquisa 

 

Inicialmente, em 2014, a ideia era desenvolver esta pesquisa apenas com os 

professores da escola A. Quando esta escola foi convidada para participar, a diretora sugeriu 

que a pesquisa fosse realizada com professores dos quintos anos, devido ao fato da 

agroecologia ser um dos assuntos presentes nos livros didáticos desse ano (GIL; FANIZZI, 

2011).  

O objetivo da pesquisa era apresentar e desenvolver as técnicas da Metodologia 

Participativa da Extensão Rural - MEXPAR (RUAS, 2006) com os professores. A partir daí 

eles elegeriam as técnicas que, em suas concepções, fossem mais adequadas para discutir a 

agroecologia com os alunos. O produto final dessa discussão seria uma cartilha agroecológica 

voltada para os alunos. 

Porém, a realidade no ano seguinte foi diferente. Ao procurar a equipe pedagógica da 

escola para dar início à pesquisa, elas relataram que as professoras não poderiam ser liberadas 

de seus horários de aula para participar da pesquisa, por não haver outro profissional no 

quadro de funcionários da escola para substituí-las no cumprimento do horário com os alunos. 

Também não poderia ser utilizado o horário das reuniões destinadas ao planejamento das 

atividades. Estas reuniões são realizadas com professoras e supervisoras, quinzenalmente. 

Segundo elas, as escolas seguem a Matriz Curricular para o Ensino de Ciências nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental do Programa de Intervenção Pedagógica/ Alfabetização em 
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Tempo Certo – PIP/ACT (SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS 

GERAIS, 2006) e já possuem projetos pré-definidos que desenvolvem durante o ano letivo.   

Explicaram também que em 2015 já havia programação pré-estabelecida para projetos 

no calendário escolar e que para esse tipo de intervenção (entenda-se a pesquisa), teriam que 

convidar todas as professoras da escola. Ao contrário, delimitar um grupo específico, por 

exemplo, somente as professoras de quintos anos, poderia promover um sentimento de 

exclusão nas demais.  

De acordo com a secretaria de educação, reunir todas as professoras (um grande 

grupo) iria gerar muita “polêmica e pouco resultado”. Isso porque trabalhar com um grande 

grupo geraria muitas discussões e as ideias seriam difíceis de serem aplicadas, inclusive seria 

complicado sistematizá-las a nível de pesquisa. Além do que elas já estavam sobrecarregadas 

com essa programação pré-estabelecida. Dessa forma seria mais interessante que o projeto 

fosse desenvolvido com as supervisoras e estas, por sua vez, passariam as atividades prontas 

para sua equipe de professores.  

Por isso, o desenvolvimento desta pesquisa só foi possível após a necessidade da 

intervenção da administração pública e da EMATER – MG no controle populacional da 

elódea, na Lagoa da Bagagem. As escolas municipais localizadas na zona urbana, “A”, “B” e 

“C” foram convidadas pela administração para participarem desta intervenção objetivando a 

mobilização da comunidade. Diante dessa realidade e para aproveitar a oportunidade, 

redesenhamos a pesquisa, utilizando a Lagoa da Bagagem como tema gerador para proposição 

e discussão de assuntos relacionados a agroecologia e, além da escola “A”, convidamos 

também as escolas “B” e “C”. 

Assim, o público alvo passou a ser as supervisoras das duas escolas municipais de 

Ensino Fundamental I, já que foram elas as profissionais disponibilizadas pelas escolas para 

participarem das reuniões administrativas e outras intervenções que seriam realizadas nas 

escolas o manejo integrado da elódea na Lagoa da Bagagem.  

Apresentamos a elas uma proposta de trabalho direcionada aos professores - um 

esboço de cartilha com sugestões de atividades relacionadas à lagoa e que poderiam ser 

desenvolvidas com os alunos (Apêndice A). Esclarecemos que esta proposta faria parte de 

uma pesquisa de mestrado, que a participação é voluntária e que, independentemente da 

aceitação, as intervenções na lagoa e a mobilização junto as escolas seriam realizadas 

normalmente. 
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Observamos que não houve entusiasmo das supervisoras em participar do trabalho 

enquanto pesquisa. Isto pelo receio que elas tinham de serem sobrecarregadas ainda mais com 

atividades extracurriculares.  

 

5.2 O processo de mobilização e desenvolvimento da pesquisa nas escolas. 

 

5.2.1. Desenvolvimento das atividades com as supervisoras. 

 

No dia 24 de março de 2015 as supervisoras participaram da palestra (Apêndice B).                                                                                                                       

Após breve apresentação pessoal e dos objetivos da pesquisa, a composição do ecossistema 

lacustre foi abordada. Foram citados os peixes que são encontrados pelos pescadores na 

Lagoa da Bagagem, conceitos de cadeia alimentar, biologia, classificação, importância 

ecológica e demais usos das macrófitas aquáticas.  

Elas acharam o tema interessante e interagiram com exemplos de locais no município 

onde as macrófitas são encontradas. Propuseram sugerir a comunidade projetos que utilizem 

macrófitas como fonte financeira.  

Em seguida foram relacionadas plantas terrestres e macrófitas e as condições que as 

levam a uma superpopulação. Em seguida houve uma discussão sobre os fatores que 

influenciaram a superpopulação da elódea.  

 Elencaram alguns fatores que promoveram a superpopulação da elódea, tais como, 

excesso de matéria orgânica oriunda de diversas fontes, como esgoto, lixo, adubos e o esterco. 

Outro fator foi a estiagem de 2014 (Anexo A). Acredita-se que a profundidade da Lagoa 

diminuiu um pouco permitindo que as plantas recebessem maior quantidade de luz e que a 

temperatura da água se elevasse, condições ideais para o desenvolvimento da elódea. 

Na sequência foi abordado sobre o manejo integrado e os tipos de controle que 

poderiam ser utilizados – mecânico, químico e biológico. Foi explicado que o controle 

químico com herbicidas não seria utilizado devido ao fato de não se conhecer todos os efeitos 

indesejáveis que poderia ocorrer ao ecossistema da lagoa, bem como às pessoas que fazem 

uso dela. Elas relataram diversos episódios de pessoas, principalmente do bairro Lago Azul, 

adjacente a lagoa, que a utilizam para banho, pescaria e até batismo por igrejas evangélicas. 

 Por fim, foram abordados os coeficientes técnicos10 dos peixes carpa capim 

(Ctenopharyngodon idella) e pacu (Piaractus mesopotamicus) esclarecendo os motivos que 

                                                 
10 Em agropecuária, são os dados expressos em valores numéricos, referentes aos sistemas de cultivo e produção 

de determinado produto. Neste trabalho, os coeficientes técnicos apresentados foram densidade, tempo de 
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levaram a escolha destas duas espécies para o controle biológico. A palestra foi finalizada 

ressaltando a importância da participação escola no desenvolvimento do manejo integrado, 

seja na construção do conhecimento coletivo, seja na mobilização e conscientização da 

comunidade sobre a suspensão da pesca para que haja um controle biológico efetivo da 

elódea. 

Após a explanação observou-se maior interesse das supervisoras. Elas sugeriram 

outras opções de atividades complementares, porém, para serem desenvolvidas pela 

EMATER- MG: 

 Realização de palestra para os pais, explicando a eles sobre o manejo integrado da 

elódea na Lagoa da Bagagem, assim como foi feito para elas; 

 

só que em uma linguagem que fosse acessível a eles, para saberem que não é só a 

escola que está envolvida e para ajudarem na divulgação da informação. 

(CATARINA, 2015. [s.p.])  

 

 Promover excursões com os alunos para conhecerem a Lagoa da Bagagem. 

  Realização de pesquisa e desenvolvimento de atividades interdisciplinares:  

 

Poderíamos procurar o bibliotecário para fazer um levantamento de textos ou fotos 

que poderia ter sobre a lagoa. 

(CATARINA, 2015. [s.p.])  

 

 

 Promover a mobilização social: 

 

“Os alunos dos quintos anos, que são maiores, poderiam ir até a lagoa com faixas 

para realizar uma manifestação em seu favor e a suspensão da pesca”. 

(ISIS, 2015a. [s.p.])  

 

“Deveria ser feito a conscientização corpo a corpo com os moradores, sobretudo do 

bairro lago azul, que é mais perto da lagoa”.  

(ISIS, 2015a. [s.p.])  

 

 

As supervisoras sugeriram excursões à Lagoa da Bagagem, porém tiveram dificuldade 

em problematizar a realidade e incorporá-la no currículo escolar. A construção de novos 

conhecimentos a partir da realidade dos alunos é um desafio. No entanto, nossa proposta é que 

                                                                                                                                                         
cultivo, peso de venda e peso máximo dos peixes carpa capim (Ctenopharyngodon idella) e pacu (Piaractus 

mesopotamicus, no sistema de produção de policultivo, de acordo com seus hábitos alimentares (EMPRESA 

BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2016). 
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o aluno deixe o seu papel passivo de receptor de informações, para ser o que busca, integra, 

cria novas informações. O professor passa a ser o que auxilia o aprendiz a procurar e 

coordenar o que aprende dentro de um esquema conceitual mais amplo (KRASILCHIK, 

2000). 

Nestas sugestões, podem ser evidenciadas a dificuldade em problematizar a realidade, 

elaborar e articular o desenvolvimento de atividades interdisciplinares e incorporá-la no 

currículo escolar, pois elas já seguem um planejamento previamente estabelecido, baseado nas 

orientações da Matriz Curricular para o Ensino de Ciências nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental do Programa de Intervenção Pedagógica/ Alfabetização em Tempo Certo – 

PIP/ACT (SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, 2006). 

Porém, todos os conteúdos propostos na sugestão de cartilha (Apêndice A) estão relacionados 

no eixo temático “Ambiente e Vida” desta Matriz Curricular, mas até este momento da 

investigação elas tiveram dificuldades em relacioná-los. Relataram também que elas precisam 

preparar os alunos para as provas do governo, por isso devem seguir a este padrão já 

estabelecido.  

Elas têm textos enormes. Tem que abordar o que tá pedindo porque coitado dos 

meninos, já sofrem desde novos, já é quase um vestibular. 

(COORDENADORA, 2015. [s.p.]) 

 

Outro ponto a ser observado é que nas sugestões que foram dadas pelas supervisoras, 

elas tratavam o projeto como uma atividade extraclasse, sem vinculação com o currículo. O 

papel da escola nesse momento seria apenas para divulgar a informação. 

Pereira (2007) ressalta que em trabalhos de educação ambiental desenvolvido em 

escolas, apenas informar e conceituar não são suficientes. Faz-se necessário trabalhar atitudes 

a formação de valores, o ensino e aprendizagem de habilidades e procedimentos, para 

alcançar novos referenciais a respeito de meio ambiente. Explicita que todos os atores devem 

se envolver: escola, família e, sobretudo os meios de comunicação em massa, que exercem 

influência em toda a sociedade.  

Dessa forma, destacamos a preparação do professor, em cursos de formação, para que 

possam ministrar diferentes tipos de aula e professores reflexivos e que deem maior ênfase à 

condução do processo de ensino e de aprendizagem de forma significativa, com abertura para 

o trabalho em equipes interdisciplinares (LAVAQUI; BATISTA, 2007; VIEIRA; DIAS, 

2005). 

Ao final da palestra, em particular, a supervisora Maia foi indagada sobre sua opinião 

sobre a palestra (Apêndice B). Ela respondeu: 
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Se já recebesse o material pronto como no Chuá ou Semeando 11ou igual o de Furnas 

seria melhor, mais fácil, porque ele já vem pronto, em formato de livro, com 

desenhos e fotografias coloridas e textos explicativos, seria mais fácil.  

(MAIA, 2015a [s.p.]) 

 

 

Ela foi indagada novamente sobre a possibilidade de as supervisoras participarem 

desta pesquisa e fôssemos os responsáveis pela elaboração de um material novo, que 

abordasse as necessidades locais e que servisse para ser trabalhado com os alunos. Ela 

respondeu vagamente e sem perspectiva: 

 

Seria bom, né! 

(MAIA, 2015a [s.p.]) 

 

As supervisoras não tinham conhecimento sobre as macrófitas aquáticas e achavam 

que a elódea se tratava de algas: 

 

Olha, se não fosse essa palestra sua, nunca imaginaríamos que aquilo ali eram 

plantas. 

(SUPERVISORAS, 2015 [s.p.]) 

 

Esta palestra foi muito significativa para a pesquisa, pois por meio do conhecimento 

construído naquele momento, foi que as supervisoras aceitaram efetivamente participar da 

pesquisa, porém com a ressalva que poderiam se reunir somente uma vez, por duas horas, 

para discutir as atividades da sugestão de cartilha (Apêndice A) que seriam desenvolvidas nas 

escolas.  

A próxima reunião objetivou discutir as atividades que foram sugeridas que seriam 

realizadas na escola (Apêndice A). Apenas o texto da primeira atividade daquelas sugeridas 

foi utilizada nesta proposta. O texto contava a história da formação da Lagoa da Bagagem 

(AMARAL, 2003) e era acompanhado por exercícios de leitura, interpretação, desenho e 

                                                 
11 O Programa Chuá de Educação Sanitária e Ambiental foi criado pela Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais - COPASA –, em 1992, denominado Projeto Chuá, era desenvolvido com alunos da quinta séries. Ele foi 

reestruturado e desenvolve atividades nas escolas sobre saneamento, meio ambiente, higiene, educação para o 

consumo, doenças de veiculação hídrica, sustentabilidade e bacias hidrográficas com crianças de 6 a 10 anos 

(COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, 2009). Semeando é um programa de educação 

ambiental criado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais – FAEMG e pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR Minas – e desenvolvido nas escolas com o objetivo de desenvolver 

o entendimento e a compreensão das relações entre o campo, a cidade e o meio ambiente, dentro de um contexto 

de cidadania e qualidade de vida (SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2009) .  
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escrita. Porém, nesta data na escola A já tinham elaborado e desenvolvido as atividades em 

pelo menos uma aula. Somente a supervisora Sarah da escola B adotou esta atividade na 

íntegra. 

As supervisoras planejaram desenvolvê-la apenas na aula de ciências. Evidencia-se 

novamente a dificuldade de construção de trabalhos interdisciplinares e a forma simplista 

como o conceito de educação ambiental é desenvolvida. Nesse sentido, percebe-se que muitos 

professores têm dificuldades na construção de atividades em que se estabeleçam relações 

entre conteúdos de diferentes disciplinas, porque isso exige um trabalho pedagógico 

cooperativo e integrado (HARTMANN; ZIMMERMANN, 2009) conforme a declaração 

transcrita abaixo:  

 

Nós vamos fazer duas aulas dentro da aula de ciências para trabalhar com as 

crianças com a elaboração do nome do projeto. Aí vai esse projeto vai entrar dentro 

de educação ambiental.  

(MAIA, [s.p.] 2015b). 

   

Observa-se pelo relato das supervisoras é que a Educação Bancária predominou nas 

atividades que aconteceram nas escolas, como pode ser percebido na fala de Ísis: 

Foi dentro de Ciências. A história da lagoa, mas aí dentro de ciências, trabalhando a 

água e tudo. Aí foi lançado o nome do projeto. Isso! Duas aulas! A mesma coisa nos 

dois anos! A tarde também foi uma aula com texto informativo também, igual foi de 

manhã. Na minha sala, eu trabalho como professora de 2ºano. Foi isso! 

(ISIS, 2015b [s.p.]) 

 

Em geral observa-se a dificuldade de pedagogos para trabalhar áreas específicas e 

ensino, como ciências e geografia. As séries iniciais do Ensino Fundamental, nas quais os 

pedagogos atuam, requerem certos conhecimentos específicos que não são tão bem 

trabalhados nos cursos de pedagogia. Assim, na carência de conhecimentos de conteúdos 

científicos, a interação acaba quase sempre sendo com o próprio livro didático disponível nas 

escolas, o que limita o aprofundamento de tais conteúdos (LONGHINI, 2008). 

Isso dificulta ainda mais a proposição de aulas dialógicas, pois provavelmente o 

professor não coordenará debates nos quais não tem segurança do conhecimento que tem 

sobre o tema.  Muitas vezes, as práticas convencionalmente adotadas pelos professores (até 

mesmo de forma inconsciente) incluem opções metodológicas engessadas e excluem o 

ambiente propício à realização de questionamentos, observações e experimentos (ZANON; 

FREITAS, 2007). 
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Nesse sentido, o ensino de conteúdos científicos tem sido precário, no qual o 

professor, muitas vezes, restringe-se a colocar na lousa questionários para as crianças 

estudarem para as provas, cabendo a elas simplesmente decorá-los (LONGHINI, 2008). 

Constatou-se em suas falas que o tempo é sempre o fator limitante para o 

desenvolvimento de atividades interdisciplinares na escola:  

Vamos desenvolver esse projeto em duas aulas para não atrapalhar ou sobrecarregar 

mais ainda os projetos que já têm e fazer no máximo quatro ou cinco atividades. 

Preferencialmente receber pronto, pois não temos tempo de elaborar.  

(MAIA, [s.p.] 2015b). 

 

É necessário, por exemplo, que o espaço destinado à construção coletiva do projeto 

pedagógico da escola se constitua em oportunidade efetiva de estabelecer relações de trabalho e 

de conhecimento das áreas de atuação dos colegas (AUGUSTO; CALDEIRA, 2007). 

Porém um ponto significativo é que as pedagogas que participaram do processo de 

planejamento se mostraram protagonistas, delineando as atividades de ensino de ciências, o que 

foi importante para a socialização do projeto no âmbito das escolas parceiras 

Baseados naquele material que você passou pra gente, nós nos reunimos, eu e Ísis e 

assistimos àqueles slides e dentro daquele material nós elaboramos duas aulas de 

ciências. A elaboração foi nossa, das supervisoras. Passamos esse material na 

reunião pedagógica, discutimos com elas e elas trabalharam em forma de conteúdo 

de ciências. Mas no caso desse aqui que eu já fiz uma formatação legal, prontinho, 

eu ajudei. Elas não tiveram esse trabalho. Elas só reproduziram para os meninos o 

texto. 

(MAIA, 2015a [s.p.]) 

 

Destaca-se o papel de multiplicadoras das informações e dos conhecimentos obtidos 

nas reuniões de planejamento e articuladoras dos processos de ensino e aprendizagem do tema 

gerador. 

 

5.2.2. Desenvolvimento das atividades com os alunos 

 

A palestra para os alunos foi elaborada apenas com fotografias (Apêndice C) e cada 

slide era precedido de perguntas do tipo “Vocês conhecem este lugar?” Alguém sabe o que é 

isso?”. Esta forma foi utilizada para aguçar a curiosidade e estimular a participação dos 

alunos. Dessa forma, houve o estabelecimento de uma relação entre Ciências e cotidiano para 

que o aluno possa entender o porquê de várias coisas ao seu redor (ZANON; FREITAS, 

2007).    

O primeiro slide é uma foto da Lagoa da Bagagem sobre um ângulo diferente do 

convencional usado nas mídias do município, as quais foram utilizadas pelas supervisoras 
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para a elaboração das atividades. A maioria dos alunos, apesar de afirmarem conhecer a 

Lagoa, não a identificou de pronto da forma como ela foi mostrada. Uma pequena quantidade 

de alunos afirmou que não conhecia a lagoa e não sabia da existência dela no município.  

O segundo slide é uma foto que mostra bem a elódea, porém submersa e somente com 

a flor emersa. Ela foi colocada dessa forma para sabermos se o aluno conseguiria inferir que 

era uma planta, mesmo estando debaixo d’água. Neste slide havia a pergunta: 

- “Quem sabe o que é isso”? 

A maioria dos alunos respondeu que eram algas. 

Observamos que os alunos associam macrófitas aquáticas a algas, por elas habitarem o 

ambiente aquático. Algas era um termo comumente utilizado para se referir a elódea na Lagoa 

da Bagagem, inclusive pelo o corpo docente.  

O terceiro e quarto slides contém fotos com a elódea colocadas na mão, bem 

aproximadas, de forma que visualmente, consegue-se distinguir as partes de um vegetal, como 

as folhas, o caule e a flor. Novamente, eles foram indagados: 

- “Quem sabe o que é isso”?  

A maioria das respostas variou em lodo, alga, lixo, sujeira. Uma pequena parte 

respondeu aguapé, mesmo sem saber ao certo o que seria um aguapé e planta. Nesse momento 

uma amostra da elódea foi entregue aos alunos para que a conhecessem. 

No quinto e sexto slides foram explicados quais os motivos da superpopulação da 

elódea e no sexto slide como aconteceria o manejo integrado na Lagoa da Bagagem. Ficaram 

interessados em saber qual o objetivo do controle da elódea na lagoa, já que durante a palestra 

entenderam que esta espécie de planta é própria desses ambientes. 

No sétimo e oitavo slides foram descritas as técnicas de controle mecânico que, no 

período de realização desta pesquisa, estava em execução. Todos ficaram admirados com o 

trator dentro da água e também com a quantidade de biomassa que estava sendo retirada. 

Muitos disseram já ter passado pela lagoa e visto esta técnica em execução, principalmente os 

alunos dos bairros adjacentes que passavam pela lagoa no percurso até a escola, mas não 

sabiam o motivo da intervenção. 

Propuseram como medidas de controle: 

“Tampar a lagoa com um plástico para evitar a entrada de luz”. 

“Jogar veneno na lagoa para matar a planta. Mas o problema é que poderia fazer mal 

aos peixes”.   

“Entrar com duas canoas na lagoa e pescar a elódea com rede de pesca”. 
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O nono e décimo slide descreviam os peixes carpa capim e seus hábitos alimentares. O 

décimo primeiro slide mostrava os alevinos que seriam soltos na lagoa. Os alunos 

questionaram o porquê dos peixes já existentes na lagoa não conseguem se alimentar e 

controlar a elódea. Mostraram-se curiosos para saber de onde vem e como são produzidos os 

alevinos e se poderia transferir peixes de outra Lagoa para a Bagagem para realização do 

controle biológico. Ficaram também admirados com as quantidades de alevinos que seriam 

liberados na lagoa. 

No último slide foi explicado que para controlar a elódea os peixes deveriam comê-la 

e, portanto, a lagoa seria interditada para a pesca por um período de um ano e meio a partir da 

soltura dos alevinos. Também seriam instaladas placas na orla da lagoa com o dizer “Proibido 

Pescar” e a placa com o título e desenho do projeto. Os alunos manifestaram que iriam 

conscientizar os pais e familiares, mas que mesmo assim, haveria pessoas que ainda 

pescariam na lagoa. Indagaram quais seriam as medidas de fiscalização. 

 

5.2.3 A repercussão da intervenção nas escolas e a participação extensionista. 

 

A intervenção nas escolas sobre o manejo integrado da elódea na Lagoa da Bagagem, 

teve grande repercussão na escola e no município e alcançou seu objetivo de divulgação e 

mobilização da comunidade, como podemos observar nas observações feitas pelas 

supervisoras (Apêndice D).  

 

5.2.3.1. Associação da prática extensionista e a construção coletiva do conhecimento 

na escola.  

 

O trabalho extensionista é considerado como um trabalho de educação extraescolar. 

Desde quando foi criada a extensão rural no Brasil, no final da década de 40 do século 

passado, e reforçada com os pacotes tecnológicos da Revolução Verde, o trabalho educador da 

extensão consistia na transferência de conhecimento técnico aos agricultores, para 

impulsionar o desenvolvimento no campo, sob a ótica capitalista, objetivando melhorias em 

suas condições econômicas. Era a educação como forma de persuasão, de domesticação 

(CAPORAL, 1991, FREIRE, 1983).  

Essa concepção de educação da extensão rural foi criticada por Paulo Freire (1983). 

Segundo ele, a extensão rural de caráter difusionista não pode ser considerada educativa, pois 

não há diálogo entre os envolvidos. A extensão rural educativa, segundo Paulo Freire deve 
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considerar e valorizar o conhecimento, a realidade e cultura local, bem como, suas 

necessidades; numa relação dialógica e dialética (FREIRE, 1983).  

Partindo desses pressupostos, foi preconizado pela extensionista, autora deste trabalho, 

uma postura educativa por meio da compreensão da realidade, o conhecimento do 

agroecossistema da Lagoa da Bagagem e a proposição de estratégias e práticas compatíveis 

com a realidade (CAPORAL, COSTABEBER, 2004). As supervisoras fizeram as seguintes 

considerações após as intervenções da extensionista na escola (Apêndice D): 

  

“As professoras gostaram. Achei que teve uma receptividade legal” 

(MAIA, 2015b. [s.p.]) 

 

“As professoras gostaram muito. Acharam muito esclarecedoras. Elas aprenderam 

juntamente com os alunos. Ficou muito mais fácil pra elas abordarem o tema com os 

alunos depois”. 

(SARAH, 2015. [s.p.]) 

 

  Assim, durante a palestra para os alunos educador e educando estiveram num mesmo 

nível de busca do conhecimento, participaram de um” processo educativo libertador, em que 

ambos são sujeitos cognoscentes, diante do objeto cognoscível” (FREIRE, 1983, p. 53). Dessa 

forma, a eficácia da função educacional da extensão rural não é medida de acordo com a 

adoção de novas tecnologias transferidas aos agricultores. Ela é “um processo que permita 

desenvolver os conhecimentos e ter acesso à informações suficientes que permitam a eleição e 

decisão conscientes entre alternativas possíveis a partir de sua própria realidade” (CAPORAL, 

COSTABEBER, 2004, p. 66). 

 

5.2.3.2. Problematização da realidade 

 

A problematização dialógica da realidade conscientiza na medida em que educador e 

educando desenvolvem mutuamente uma postura reflexiva e crítica. O termo 

problematização, pode ter dois sentidos na obra Freire: um método de conhecimento e 

aprendizagem ou uma atitude do sujeito diante de algum objeto ou acontecimento (FREIRE, 

1975). 

Nesta pesquisa podemos observar a problematização em seus dois sentidos permeando 

esta pesquisa em diferentes etapas:  

a) Como método de conhecimento e aprendizagem – durante as palestras com 

supervisoras e alunos e na discussão sobre o tema supervisoras e professoras: 
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“Quando é assunto do cotidiano, é uma realidade que eles vivem, é um local que 

todo mundo conhece, tem acesso, a curiosidade foi bem maior”. 

(MAIA, 2015b [s.p.]) 

 

b) Como atitude do sujeito – participação das supervisoras, professoras e alunos 

nas etapas do projeto: 

 

 

“Porque mexe com a gente. É a nossa cidade, é o nosso ambiente”. 

(MAIA, 2015b [s.p.]) 

 

5.2.3.3. Descentralização e democratização dos processos de planejamento e 

execução do projeto.  

 

Percebemos, ao longo desta pesquisa que a descentralização e democratização das 

informações, do planejamento e execução das atividades, (na medida em que o projeto de 

manejo integrado da elódea deixou de ser da administração e passou a ser discutido com os 

demais atores), conferiu legitimidade a proposta de manejo integrado na Lagoa da Bagagem.  

Essa postura promove o processo de empoderamento, por meio da conscientização e 

problematização, as pessoas sejam capazes de desenvolver e potencializar suas capacidades 

(FREIRE, 1967).  

 

5.2.3.4. Socialização do projeto e envolvimento dos familiares nas atividades 

 

As atividades encaminhadas para casa propostas pelas supervisoras Ísis, Maia e Sarah 

(Anexo B), requeriam ajuda dos familiares e possibilitavam uma relação dialógica entre os 

participantes, mediatizado pela realidade da Lagoa da Bagagem proporcionando a construção 

do conhecimento coletivo sobre a elódea.  

 

5.2.3.5. Proposta interdisciplinar utilização de espaços não formais 

 

Além da proposta interdisciplinar, a experiência de levar as turmas premiadas do 

concurso em atividades extraclasse, até a Lagoa da Bagagem para soltar os alevinos 

possibilitou aos alunos melhor análise da realidade da lagoa.  
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“Pela repercussão que deu o projeto, deveria levar todas as turmas ou pelo menos 

escolher alguns alunos de cada turma e leva-los até a Lagoa. Acho também que esse 

tipo de projeto fora da sala de aula deve ser proposto mais vezes”. 

(SARAH, 2015. [s.p.]) 

 

“Foi simples e teve boa repercussão”! 

(MAIA, 2015b. [s.p.]) 

 

 Espaços não formais, fora dos muros da escola, como por exemplo, a Lagoa da 

Bagagem, são laboratórios vivos, que fornecem uma gama de oportunidades e possibilidades 

que motivam os alunos para o aprendizado, valoriza suas experiências, desenvolve a 

criatividade e desperta o interesse pela ciência (BIANCONI,CARUSO, 2005).  

 

5.2.3.6. Divulgação e socialização do projeto e das premiações do concurso na 

página do facebook da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará e em jornal de 

circulação local. 

 

5.3. A elaboração do Manual 

 

O manual denominado “Agroe(s)cologia: agroecologia na escola” (Apêndice E) foi 

construído baseado nos questionamentos e considerações apresentadas pelos alunos, 

professores e supervisoras durante o desenvolvimento desta pesquisa; na análise do livro 

didático de Ciências adotado pelas escolas participantes; na análise da matriz curricular de 

ciências do Programa de Intervenção Pedagógica/ Alfabetização no Tempo Certo e também 

nas experiências da pesquisadora enquanto extensionista da EMATER –MG no município. 

Ao analisarmos o livro de Ciências adotado nas escolas as quais foram realizadas esta 

pesquisa (GIL; FANIZZI, 2011), observamos que agricultura e agroecologia são assuntos 

tratados de forma generalizada e descontextualizada nos livros de quintos anos. Isso imputa o 

desafio aos professores da criação de metodologias que incorpore e problematize a realidade 

local, valorize o conhecimento popular dos alunos para contextualizar o conhecimento 

científico, desviando do padrão tradicionalista sustentado pela escola.  

 O manual está dividido em quatro grandes eixos ou propostas que estão diretamente 

relacionadas à Lagoa da Bagagem, ao mesmo tempo que, atende ao “Eixo Temático 1 – 

Ambiente e Vida” da matriz curricular de ciências, intitulados: A Lagoa da Bagagem, Solo e 

agricultura, Fertilizantes e Agrotóxicos. Ele possui fotos, imagens de satélites e desenhos de 

locais de São Gonçalo e de trabalhos realizados com os produtores. Especificamos na legenda 
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destas ilustrações a sua localização. Espera-se que este detalhe seja um fator de estímulo para 

o uso do manual. 

O manual inicia com a exposição aos professores da proposta, que trata assuntos sobre 

ecologia, agricultura convencional, agroecologia e macrófitas aquáticas - estes dois últimos 

assuntos pouco explorados no ensino formal da Educação Básica - utilizando como cenário a 

Lagoa da Bagagem.   

O objetivo é que ele seja um material paradidático, de apoio pedagógico para a 

elaboração de aulas. Os materiais paradidáticos integram conhecimento científico e assuntos 

do cotidiano. Eles proporcionam discussões mais enriquecedoras, que partindo do 

conhecimento local podem ser ampliadas a para construção do conhecimento do todo 

(GOMES, 2009).  

Apesar de ter sido elaborado baseado nas pesquisas realizadas junto ao público de 

Ensino Fundamental I, entendemos que as temáticas podem ser utilizadas por quaisquer dos 

anos da Educação Básica e propõe atividades interdisciplinares.  

 Na introdução caracterizamos brevemente a Lagoa da Bagagem geográfica, biológica 

e socialmente e contextualizamos a problemática ambiental devido a superpopulação de 

elódea. Esta caracterização será mais detalhada na proposta 1 e foi dividida em tópicos, sendo 

que cada um aborda uma temática relacionada diretamente com a Bagagem. 

Mantivemos o texto “As Lagoas” (AMARAL, 2013), no tópico 1.1, intitulado Sua 

história, que fala sobre as três lagoas existentes no município na época de sua criação, com 

breve descrição da história da Lagoa da Bagagem. Ele foi mantido por ter sido escolhido 

unanimemente pelas supervisoras, como texto básico para desenvolvimento das atividades 

com os alunos durante a aplicação da pesquisa (Anexo B). Reestruturamos as atividades, 

apenas com o intuito de melhorar a sua interpretação. As considerações sob este tópico já 

foram feitas no item 5.2.1. 

No tópico 2.2 conceituamos agroecossistema usando como exemplo a Lagoa da 

Bagagem. Utilizamos uma imagem de satélite que mostra a localização da Lagoa e todo o seu 

entorno imediato, composto por residências urbanas, propriedades rurais, nascentes e também 

uma foto as margens da Lagoa ocupada por bovinos. Pretendemos demonstrar com estas 

imagens a composição do agroecossistema da Lagoa da Bagagem e suas múltiplas atividades 

e que todas elas se interagem e influenciam na qualidade do corpo d’água.  

No tópico 1.3, Animais, utilizamos a classificação para os animais já utilizada nas 

escolas, vertebrados e invertebrados. A atividade de escrita deverá ser feita em casa com a 
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ajuda dos pais. O objetivo é que eles discutam e registrem os animais que são encontrados na 

lagoa. Queremos demonstrar neste item que em um ambiente aquático, assim como o 

terrestre, possuem uma grande variedade de espécies animais que se interagem.  

Restringimos o tópico 1.4, intitulado Vegetais, apenas a macrófitas aquáticas. 

Descrevemos sua ecologia geral e classificação e ilustramos com imagens da própria Lagoa 

da Bagagem. A atividade proposta envolve a família. Pretendemos com esta atividade 

valorizar o conhecimento popular, por meio do levantamento de macrófitas e seu uso. Dessa 

forma espera-se que a comunidade perceba que as macrófitas são comumente encontradas em 

corpos d’água e que sua presença não se restringe a Lagoa da Bagagem e que elas possuem 

diversos usos, como por exemplo, o artesanato, a aquariofilia e como adubo. Este tópico pode 

ser trabalhado de forma interdisciplinar com artes e geografia. 

No tópico 1.5, Superpopulação da elódea: o caso prático da Lagoa da Bagagem, 

descrevemos as características biológicas da elódea e alguns impactos da sua superpopulação. 

As atividades propostas se relacionam com a problemática da superpopulação da elódea na 

Lagoa da Bagagem. Tivemos a preocupação de propor atividades que busque a interação dos 

familiares para que a construção do conhecimento sobre a elódea seja coletivo. 

Já no tópico 1.6, intitulado Panorama geral das macrófitas no Brasil, descrevemos 

diversos danos, sejam eles, sociais, ambientais ou econômicos, que podem ser causados pela 

superpopulação da elódea. Este tópico pode ser trabalhado de forma interdisciplinar com 

geografia.  

Em A diferença entre macrófitas e algas, no tópico 1.7, apesar de apresentar o 

conteúdo sobre o reino Protista de forma bastante genérica, objetiva enfatizar que, apesar de 

habitarem o mesmo ambiente e possuir algumas características similares, existem diferenças 

entre macrófitas submersas e algas, pois se tratam de organismos pertencentes a dois reinos 

distintos, Plantae e Protista, respectivamente. Durante a pesquisa, o mais recorrente nas falas 

dos envolvidos era denominar a elódea de “alga”. 

 O controle biológico como alternativa para o manejo integrado de populações foi o 

tema do tópico 1.8. Nele apresentamos os conceitos de manejo integrado e controle biológico. 

Exemplificamos alguns organismos que realizam naturalmente o controle biológico e também 

àqueles manipulados em laboratório e utilizados comercialmente no controle de 

superpopulações de organismos na agricultura. Relatamos os objetivos do controle biológico 

da elódea na Lagoa da Bagagem e caracterizamos as duas espécies de peixes utilizados, carpa 

capim (Ctenopharyngodon idella) e pacu (Piaractus mesopotamicus). 
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 Para ilustrar o tema controle biológico, achamos interessante finalizar com um 

assunto que já foi relatado em duas escolas do município no ano de 2016. O aparecimento de 

cobras entre as verduras entregues pelos produtores rurais. Trata-se das jararaquinhas de 

jardins (Sibynomorphus mikani), uma serpente inofensiva, de hábitos noturnos, que realiza o 

controle biológico de lesmas. Elas são confundidas com “filhotes de jararacas” devido ao seu 

tamanho, entre 15 e 40 cm e sua coloração.  

As verduras são produzidas sob o manejo agroecológico e vendidas nas escolas pelos 

produtores através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).12 Os produtores 

tem o conhecimento que se trata de serpentes inofensivas e sem veneno. Porém a sabedoria 

popular destes produtores só teve respaldo após pesquisa em meios científicos pelos 

responsáveis pela merenda.  

Este assunto reforça mais uma vez a importância dos saberes tradicionais, que devem 

ser valorizados e associados ao conhecimento científico e que as questões locais devem ser 

debatidas na escola para promoção do conhecimento. 

A proposta 2, Solo e agricultura, caracteriza os solos e sua importância para as plantas 

e descreve sucintamente sua formação. Foi proposta uma atividade para ser feita em casa. 

Discutir e descrever como manejar um terreno que não possui solo adequado para a 

agricultura, para construção de uma horta. Espera-se assim que o conhecimento seja 

socializado pelos pais e que o aluno consiga associá-lo ao conhecimento científico. 

O tópico 2.1 Degradação dos solos pela agricultura traz conceitos dos fenômenos que 

levam a degradação dos solos. Foram propostas duas atividades. Espera-se com a primeira 

que os alunos consigam identificar por meio de recortes os processos de degradação dos solos. 

A segunda atividade é para ser realizada coletivamente e espera-se que os alunos consigam 

relacionar as causas dos processos de degradação dos solos.  O objetivo é que os alunos 

consigam identificar quais destes fenômenos podem impactar a Lagoa da Bagagem além de 

                                                 
12 O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, implantado em 1955, gerenciado pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação – MEC 

visa à transferência, em caráter suplementar, de recursos financeiros aos estados, distrito federal e municípios, 

destinados à aquisição de alimentos para suprir, de forma complementar, as necessidades nutricionais dos alunos 

de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) 

matriculados em escolas públicas e filantrópicas. (FNDE, 2011). Em 16 de junho de 2009, foi criada da Lei 

Federal nº 11.947, que dispõe sobre o atendimento à alimentação escolar e do PDDE - Programa Dinheiro Direto 

na Escola, aos alunos da educação básica. Essa lei trouxe avanços na perspectiva da segurança alimentar e 

nutricional, universalização do atendimento e inclusão obrigatória de alimentos oriundos da agricultura familiar 

na alimentação escolar, representando uma conquista da Agricultura Familiar. (BRASIL, 2009). A Resolução nº 

38 de 16 de julho de 2009 regulamenta a Lei 11.947/2009 e em seu capítulo VI estabelece os critérios de 

participação da agricultura familiar na venda de gêneros alimentícios. Do total dos recursos financeiros 

repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na 

aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar. 
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reconhecer e associar que os impactos no solo refletem diretamente na quantidade e qualidade 

dos corpos d’água. 

Da mesma forma, o tópico 2.2 Técnicas de conservação do solo na agricultura, 

conceitua as técnicas que são utilizadas na agroecologia que visam manter as características 

do solo, aumentar a produtividade agrícola e conservar os recursos naturais. Traz curiosidades 

sobre as leguminosas. Espera-se que estes conceitos sejam apropriados pelos alunos e que eles 

possam atuar em suas casas melhorando a qualidade dos alimentos produzidos nas hortas. A 

escola pode promover um banco e troca de sementes. As professoras podem utilizar as 

leguminosas para trabalhar sobre os rizóbios, micorrizas, plantar as sementes e utilizá-las em 

aula prática. 

A atividade proposta neste tópico retrata exatamente como estão os produtores que 

ainda adotam os preceitos da Revolução Verde em seu sistema de produção. Isto é muito 

comum, usar indiscriminadamente fertilizantes químicos, muitas das vezes sem análise 

adequada dos solos e sempre aumentando suas quantidades para aumentar a produtividade. 

Na proposta 3, Fertilizantes, descrevemos os conceitos de nutrientes e fertilizantes. 

Relacionamos os nutrientes utilizados pelas plantas em meio natural e na agricultura. 

Enfatizamos a produção e impactos dos fertilizantes sintéticos. Sugerimos três vídeos do 

programa Globo Rural. O primeiro vídeo explica de maneira bem didática e simples os 

benefícios dos fertilizantes para agricultura descrevendo como os macronutrientes nitrogênio, 

fósforo e potássio (N, P, K) agem no metabolismo das plantas. O segundo vídeo mostra como 

é fabricada a ureia a partir das matérias primas gás natural e nitrogênio mostra a única mina 

do Brasil que explora silvinita, rocha da qual se extrai o cloreto de potássio.  

Estes dois últimos vídeos são mais impactantes e o professor pode promover debates 

que levem os alunos ao pensamento crítico sobre diversos assuntos, tais como: esgotamento 

dos recursos naturais, Revolução Verde, impactos ambientais na mineração e agricultura, 

monocultivos, valorização da produção local, utilização de recursos naturais renováveis, 

reaproveitamento de resíduos. Dependendo da temática ou amplitude que o professor queira 

dar aos temas, estes vídeos podem ser trabalhados de forma interdisciplinar com matemática, 

português, história e geografia. 

No tópico 3.1, Fertilizantes na agroecologia, caracterizamos os fertilizantes orgânicos 

e elencamos uma série de benefícios para os diversos componentes do agroecossistema. 

Disponibilizamos o passo a passo para elaboração de cinco fertilizantes orgânicos: EM 

(Effectives Organisms), composto orgânico, urina de vaca, Tinocão e bokashi aeróbio. Nele 
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também há as indicações sobre o uso e as quantidades que devem ser utilizadas nas culturas. 

Eles podem ser elaborados na própria escola, exceto Tinocão que exala um odor muito forte 

durante a fermentação.  

Para finalizar, a proposta 4. Agrotóxicos, conceitua os agrotóxicos e “pragas 

agrícolas”.  Na sequência sugerimos um vídeo “Contando Ciência na WEB - A história de 

João das Alfaces”. Trata-se de um desenho animado que conta a história de um pequeno 

produtor de alfaces que com o objetivo de eliminar as “pragas agrícolas” que atacavam sua 

lavoura, aplicou contínua e indiscriminadamente agrotóxicos. O resultado foi a morte dos 

inimigos naturais, contaminação dos corpos d’água e sua própria intoxicação. Ao final ele é 

visitado por um técnico que o explica sobre práticas agroecológicas que podem ser usadas 

para controle de pragas e doenças e maior eficiência e produtividade da lavoura. Indicamos 

um site do projeto desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), “Agroecologia para gente que cresce”.  Neste site há uma fazendinha virtual, 

livros, cartilhas, jogos e diversas informações sobre agroecologia. Ele pode ser usado 

interdisciplinar com a disciplina de informática. 

Caracterizamos a cochonilha, pulgões e fumagina e tratos culturais que uma planta 

deve receber para evitar seu ataque. O motivo da escolha destas doenças é que a maioria das 

assistências técnicas prestadas pela EMATER – MG na zona urbana do município se referem 

à identificação e controle desses organismos nos quintais domésticos. Sugerimos duas 

atividades com o passo a passo para a elaboração de inseticidas naturais, com as indicações de 

uso e dosagem. Eles também podem ser elaborados na escola. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cada assistência técnica é um novo aprendizado para o extensionista rural. Cada 

propriedade é um laboratório de experiências. Em meio a simplicidade dos agricultores, o que 

se observa são homens conscientes da sua responsabilidade com a natureza, conhecedores de 

processos biológicos que, muitas das vezes, não se aprende na academia. O agricultor pode 

ser considerado um cientista do campo. Ele observa processos empíricos, os experimenta 

diversas vezes por diferentes formas, analisa, interpreta, avalia e os reproduz para as próximas 

gerações. 

A missão da EMATER – MG “promover o desenvolvimento sustentável por meio da 

assistência técnica e extensão rural assegurando a melhoria da qualidade de vida da sociedade 

mineira” é um desafio aos seus profissionais. A cada dia o extensionista tem que se 

reinventar, para atender a todas as demandas. Mas ao mesmo tempo, constrói seu trabalho des 

de forma dialética e dialógica com os agricultores. E assim, de propriedade em propriedade 

segue trocando experiências e construindo novos saberes.  

Logo, o extensionista adquire amplo conhecimento sobre o município e suas relações. 

Porém, os resultados desse trabalho são pouco conhecidos e precisam ser socializados. O 

conhecimento dos agricultores precisa ser valorizado e divulgado, assim como meio urbano e 

rural precisam estar melhor articulados. 

A este conjunto de ideias e ao desejo de integrar conhecimentos e práticas da extensão 

rural às atividades da área de ciências, por meio do desenvolvimento de um material didático, 

foram o ponto de partida para iniciar esta pesquisa. Dessa forma, uma escola poderia utilizar o 

meio rural de seu próprio município como uma ferramenta real, palpável e acessível para a 

produção de conhecimento. A partir desse movimento, o que se espera é que ao tomar 

consciência da realidade que os cercam, os alunos poderão intervir na mesma de forma crítica 

e positiva.  

A princípio, nosso interesse era realizar a pesquisa com professores dos primeiros anos 

do Ensino Fundamental I, por existir poucas pesquisas sobre na área de ciências para esse 

nível de ensino. A proposta da pesquisa seria desenvolver com eles a Metodologia 

Participativa de Extensão Rural – MEXPAR, e a partir dessa proposta elas elegessem temas 

agroecológicos que fossem mais adequados para serem trabalhados nesse nível de ensino. A 

análise dessa dinâmica fundamentaria a elaboração de um material didático. Porém, tivemos 

que reestruturar a pesquisa e adaptá-la a realidade. Primeiramente, devido a exaustiva carga 

horária de trabalho dos professores que não os permitia deixar suas salas de aula para 
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desenvolvê-la. A pesquisa poderia ser feita com os professores, desde que fosse realizada 

durante a aula, ou se o público alvo mudasse para os alunos. O tema também foi modificado e 

a Lagoa da Bagagem foi adotada como tema gerador para que a partir dela, nosso produto 

fosse desenvolvido. 

Porém, no decorrer da pesquisa, essa investigação nos mostrou que a proposta de uso 

de um tema local – a problematização da elódea na Lagoa da Bagagem e a associação da 

prática extensionista à prática docente, promoveu ações de reflexão, sensibilização e 

conscientização a respeito da importância da conservação dos recursos naturais e do manejo 

adequado de agroecossistemas. 

O envolvimento de diferentes atores para a construção coletiva das atividades, a forma 

de abordagem e contextualização da proposta: discussão do tema em reuniões pedagógicas, 

proposição de aulas diferenciadas, dialógicas; participação de atores externos ao ambiente 

escolar; palestras; atividades extraclasse e a inserção dos pais para desenvolvimento das 

mesmas foram importante para o sucesso do projeto e consequentemente da pesquisa. 

Se feita de outra forma, não haveria tamanha participação, pois, esses fatores 

contribuíram para que houvesse grande receptividade da proposta pelo corpo docente e 

principalmente pelos alunos. Isto pode ser percebido por meio de demonstrações de alegria, 

entusiasmo e a motivação durante o desenvolvimento da palestra. Nesse momento, alunos e 

professores era um só público em busca do aprendizado em comum. 

A abordagem da Lagoa da Bagagem como tema gerador para discussão do enfoque 

científico e agroecológico, refletiu sobremaneira na comunidade. Sob esse contexto esta 

pesquisa pretendeu trazer contribuições importantes para o uso da agroecologia no Ensino de 

Ciências no município de São Gonçalo do Pará. Podemos citar como exemplo: a realização da 

associação e aplicação da tríade conhecimento científico, extensão rural e ensino; a 

valorização do conhecimento local e a inserção da comunidade no processo de ensino 

aprendizagem dos alunos; e como produto final, a criação de um material didático voltado 

para os professores que discute o conhecimento científico contextualizando-o em sua 

realidade. 

Após as intervenções e para auxílio aos professores desenvolvemos como produto um 

material didático pedagógico sobre temas agropecuários, mas com uma abordagem 

agroecológica, todos associados aos conhecimentos especificados na matriz curricular seguida 

pelas escolas municipais. Esse material é dividido em quatro seções. A primeira seção é 

específica sobre a lagoa da Bagagem, sua história, ecossistema e a superpopulação da elódea e 
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o controle biológico de populações. Aproveitamos essa seção para tratar outros assuntos 

manifestados pela comunidade escolar e a comunidade como o todo que é a superpopulação 

de macrófitas, neste caso específico, da elódea e diferenciá-la de algas. Estes dois organismos 

foram comumente confundidos por possuírem o mesmo habitat. Trouxemos também um 

panorama das macrófitas encontradas nos reservatórios brasileiros. 

A segunda seção aborda aspectos dos solos e as principais interferências e os impactos 

gerados pela agricultura sobre esse recurso. Descrevemos técnicas utilizadas pela 

agroecologia para mitigar esses impactos e promover a utilização mais adequada e racional 

dos solos. Na terceira seção abordamos os fertilizantes, a necessidade de nutrientes pelas 

plantas e os impactos gerados pelo uso indiscriminado de fertilizantes sintéticos. Propusemos 

técnicas de elaboração de fertilizantes sustentáveis.  

Na quarta seção fazemos uma breve abordagem sobre o uso de agrotóxicos e suas 

consequências para o homem e o ambiente e enfatizamos técnicas alternativas, de menor 

impacto para o controle de populações na agricultura. Todo o manual é ilustrado com 

imagens, fotografias sobre o município e das técnicas agroecológicas que são desenvolvidas 

pelos agricultores do mesmo, com as indicações de suas respectivas comunidades. 

Tendo em vista os aspectos abordados, este manual, produto final desse trabalho e 

pesquisa, denominado “Agroe(s)cologia: agroecologia na escola” é uma contribuição do 

trabalho extensionista ao ensino de ciências. Ele foi desenvolvido para que a proposta da 

intervenção da Lagoa da Bagagem não se configure em um evento único e que logo todos os 

envolvidos a esqueçam. Ele objetiva propiciar momentos de problematização e diálogo em 

relação a Lagoa e a outros ambientes do município, contextualizando a agroecologia e 

compartilhando os saberes populares. Busca favorecer uma relação mais dialógica e dialética 

entre os professores e alunos que se encontram em busca de compreender e modificar a sua 

realidade em prol da qualidade de vida de todos os seres vivos que habitam o município. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Sugestão de atividades entregue as supervisoras 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

 

1 – História da Lagoa da Bagagem 

As Lagoas 

Quando Felipe de Freitas Mourão e alguns escravos saíram da usina dos Morais e 

vieram até estas paragens, atual Praça do Jatobá, aqui encontraram uma lagoa que é 

citada no livro do Sr. Geraldo Moreira, “História e Estória de Minha Terra”. 

A dita lagoa ficava localizada no fundo da atual Fábrica de Doces São Gonçalo. (...) 

Outra lagoa menor existia no Capão, Rua Cruzeiro do Sul, e a terceira era onde está a 

nossa, lá na Bagagem, na saída para o povoado dos Venâncios. 

Esta última quase secou, na década de 70. Foi o prefeito Osvaldo Maia quem 

acrescentou um metro mais ou menos na altura da barragem, apesar da resistência dos 

moradores locais que queriam esgotá-la, para usar o terreno na plantação de arroz, 

feijão, cará, outros legumes e verduras. 

Hoje a nossa lagoa continua linda e poderia até ser usada para Turismo Ecológico. 

(Texto extraído do livro História de São Gonçalo do Pará :À Beira do Rio Pará, p. 58) 

Atividade A: Leia para o responsável a história da Lagoa da Bagagem 

Atividade B: Quem conta um conto aumenta um ponto! 

Pergunte a sua família se alguém tem alguma história sobre a Lagoa da Bagagem e nos 

conte na aula de contos. 

Atividade C: Traga uma foto antiga da Lagoa. Quem não conseguir a foto, fazer um 

desenho. 

Será feita uma exposição com as histórias, fotos e desenhos selecionados. 
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2 – Composição de Agroecossistema Lacustre - Dulcícola 

2.1 –Animais 

O necton: organismos que vivem na água e têm movimentos natatórios voluntários 

capazes de vencer correntezas; compreende basicamente os peixes e outros vertebrados 

como répteis, anfíbios e mamíferos aquáticos; 

 Invertebrados 

 Peixes (tilápia piabinha, traíra, mandi, curimatã, piau, timburé, pacamã) 

encontrados na Lagoa da Bagagem. 

 Aves 

 Reptéis 

 Anfíbios 

 Mamíferos. 

Atividade A: Recorte e cole figuras de Peixes, Aves, Répteis, Anfíbios e Mamíferos. 

Atividade B: Pergunte aos seus pais quais espécies eles habitam a Lagoa da Bagagem. 

2.2 - Vegetais 

Macrófitas aquáticas: são plantas dos mais diversos tipos que crescem próximo ou 

dentro de corpos d’água. Podem ser:  

 Emersas: possuem raízes que ficam embaixo da água, sendo que o caule e as 

folhas ficam fora. Ex.: taboa.  

 Folhas Flutuantes: as raízes e os caules ficam embaixo da água e as folhas ficam 

na superfície ou próximas a ela. Ex.: ninfeáceas (vitória-régia, Jacinto d'água). 

 Submersas enraizadas: possuem raízes fixadas no fundo e caule e folhas 

submersas. Ex.: ceratofilum. 

 Submersas livres: 

 Macrófitas flutuantes: ficam flutuando na superfície. Ex.: aguapé, salvínia. 

 Algas filamentosas: vegetais sem folhas, caules ou raízes. São .formadas por 

uma cadeia de células chamadas de filamentos. 
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Esquema do tipo de macrófitas.  

Importância Ecológica das Macrófitas 

 São utilizadas na depuração da água; 

 Constituem em importante micro habitat para orgqanismos servindo como local de 

desova, proteção, alimentação, etc; 

 Utilizadas na alimentação de animais por serem ricas em proteínas. 

2.3 –Plânctons 

Plâncton: organismos aquáticos que não exibem movimentos natatórios voluntários 

capazes de vencer correntezas; compreende:  

Fitoplâncton - algas unicelulares;  

Zooplâncton - microcrustáceos e outros microorganismos animais aquáticos;  

Nanoplâncton: microalgas e bactérias em suspensão na água; 

2.4 – Benthos: 

São os organismos que vivem no substrato do fundo dos corpos d'água, como minhocas, 

vermes, larvas de insetos, moluscos, etc. 

2.5- Cadeia alimentar  

2.5.1 - Hábitos alimentares 
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Fitoplanctófagos – fitoplâncton 

Zooplanctófagos – zooplâncton 

Ilíofago – peixe que ingere a lama do fundo para se alimentar de pequenos animais, 

algas e bactérias que existem nele. 

Bentófago: peixes que se alimentam dos animais que existem no fundo, sem precisar 

ingerir a terra oulama. 

Herbívoro: peixe que se alimenta de vegetais. 

Onívoro: peixe que aceita diversos tipos de alimentos. 

2.6 - Uso e ocupação do solo 

2.6.1 - Técnicas de Conservação do Solo na Agricultura 

 Plantio direto 

 Curvas de nível 

 Construção de barraginhas 

 Rotação de culturas 
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3 – Poluição dos Agroecossistema Lagoa da Bagagem 

3.1 -Lixo  

Atividade A: Excursão a Usina de Reciclagem de Lixo de São Gonçalo do Pará. 

Atividade B: Escreva os dias que o caminhão da reciclagem passa na sua rua. 

3.2 - Matéria Orgânica 

Atividade A: Elaboração de Composto Orgânico 

A produção de um composto orgânico de qualidade possibilita a reciclagem de 

materiais resultantes do restaurante e da lanchonete e outros encontrados na propriedade 

(esterco, folhas, palhas, restos culturais, capinas e dejetos dos jardins) e o seu 

enriquecimento principalmente com fontes de cálcio, fósforo e potássio.  

Materiais: 

 25 a 35% de esterco bovino                  

 55 a 65% de vegetais e gramíneas trituradas 

 5% de fosfato natural (ou termofosfato, ou farinha de osso ou pós de rocha) 

 5% cinza de madeira (ou pó fino de carvão) 

 água 

Preparo:  

Local adequado: terreno com boa drenagem, pequena inclinação e 

preferencialmente protegido de sol e chuva. Misturar todos os materiais, antes do 

empilhamento e, a seguir, fazer o umedecimento dessa massa até chegar aos 50% 

fazendo o teste da mão (espremer o material e verificar o escorrimento entre os dedos. O 

ideal é que não haja excesso de umidade, ou seja, o líquido não deve escorrer entre os 

dedos). O comprimento poderá variar de acordo com a quantidade de material a ser 

compostado.  Formar uma pilha com a mistura umedecida até 1,20 m x 2,5 

comprimento x 2,0 largura. Deixar espaço de 1 m entre as pilhas de composto para 

locomoção do funcionário.        

 Acrescentar 1 a 2 L de EM diluídos em 20 L de água e regar o 

composto.Finalmente, cobrir com palha seca para manter a umidade e a temperatura e 

colocar um a placa com a data da elaboração do composto. 
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Obs.: O período de compostagem depende das temperaturas e do tamanho das 

partículas dos materiais e da aeração, como, por exemplo partes pequenas, tipo capim 

picado, com temperaturas em torno de 60ºC = 55 a 60 dias.   

Partes médias, com 15 a 20 cm, com temperaturas em torno de 60ºC = 60 a 80 

dias. Partes inteiras, com temperaturas até 60ºC = em torno de 90 dias.   

 Somente esterco bovino, com temperaturas de 60 a 70ºC = 30 a 35 dias. A 

massa não necessita ser revirada.        

 O controle da temperatura se faz periodicamente, dia sim, dia não, utilizando 

uma barra de ferro que deverá ser colocada no centro da pilha. Caso esquente acima de 

60º, (quando não se consegue segurar a barra) faz-se o umedecimento do material com 

água, molhando com o auxílio de mangueira ou de aspersores.  

Atividade B: Elaboração de EM4 

O EM (EffectiveMicrorganisms = Microrganismos Eficientes) é uma suspensão, 

na qual coexistem mais de 10 gêneros e 80 espécies de microrganismos eficazes, assim 

chamados porque agem no solo, fazendo com que a capacidade natural do solo tenha 

plena ação. É composto basicamente de leveduras, actinomicetos, bactérias produtoras 

de ácido láctico e bactérias fotossintetizantes. Estes microrganismos poderão ser 

capturados através da utilização de arroz cozido (sem óleo e sem sal) que deverá ser 

colocado em bambu rachado ao meio e hermeticamente fechado e levado para uma 

mata, permanecendo por um período mínimo de três dias. Após este período, procede-se 

pela seleção visual das colônias de microrganismos, eliminando aquelas de coloração 

mais escura. Em seguida, esfarela-se o arroz colonizado em um balde com garapa (ou 

água com rapadura trirurada ou açúcar mascavo) permanecendo em fermentação aeróbia 

por um período mínimo de 10 dias em local escuro. Após esse período coar para retirada 

do arroz e armazenar em garrafa pet. A cada três dias as garrafas devem ser abertas para 

retirada do gás. Elas deverão ser armazenadas em local seco e protegido da luz. 

3.3 – Agrotóxicos 

Atividade: Elaboração de Inseticida Natural  

 Calda de óleo cozinha com detergente e sal 
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Indicação: Cochonilhas em geral, principalmente as que atacam as plantas cítricas 

(limões, laranjas e tangerinas) 

Materiais: 

 10 litros de água 

 150 ml de óleo de cozinha (óleo de soja) 

 100 ml de detergente neutro 

 150 gramas de sal comum 

Preparo: 

Misturar os ingredientes nas quantidades indicadas e colocar em um pulverizador. 

Aplicar nas plantas atacadas e vizinhas procurando atingir toda a copa e/ou área afetada. 

Aplicação: Uma única aplicação é suficiente. As plantas devem ser observadas e caso 

seja necessário fazer uma segunda aplicação com 20 dias. Aplicar a calda nas horas 

mais frescas do dia, preferencialmente no final da tarde. 

 Macerado de mamona II 

Indicação: Controle de pulgões, formigas cortadeiras e de cupins. 

Materiais: 

4 folhas de mamona para cada litro de água. 

Preparo: Retirar os talos das folhas e triturá-las. Deixar de molho na água em local 

escuro por cerca de 12 horas. 

Aplicação: 

Para controle de pulgões: Coar e pulverizar as folhas e partes das plantas infestadas. 

Para controle de formigas: Coar e regar com fartura os olheiros dos formigueiros. 

Para controle de cupim de montículo: Fazer a perfuração vertical e central do 

cupinzeiro (que pode ser feito com auxílio de um cano de ferro chanfrado na 

extremidade), até que se atinja a câmara celulósica. (Percebe-se facilmente que se 

atingiu a câmara celulósica, uma vez que não se constata mais resistência na 
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penetração.) Despejar, com fartura, o Extrato de Mamona Aquoso (EMA) dentro do 

orifício perfurado. 

3.5 - Esgoto 

Utilização de macrófitas para depuração de água 

4 Desequilíbrio ambiental  

 

1 – O que é Desequilíbrio ambiental?  

As macrófitas retiram os nutrientes da água e diminuem a penetração de luz impedindo 

o desenvolvimento do fitoplâncton. 

 

 

 

1 – Citar os motivos que causaram o desequilíbrio ambiental na Lagoa da Bagagem 

provocando o aumento da Elódea. 
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2 – Elencar as consequências para os outros organismos que vivem na Lagoa, do 

desequilíbrio causado pela elódea. 

5 – Recuperação do Agroecossistema Lagoa da Bagagem 

5.1 – Controle Biológico 

INSETOPRAGA INIMIGOS NATURAIS 

Pulgões ou piolhos  joaninhas 

Vaquinhas, tripes, moscas brancas aranhas 

Ácaros  outros ácaros 

Lagartas, percevejos, lesmas, formigas,  Pássaros 

Brocas, traças  vespas 

Cochonilhas  moscas 

Gafanhotos, cupins sapos Cupins, sapos 

Caracóis formigas Formigas 

 

5.1.1 - Pacu  

5.1.2 – Carpa Capim 
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APÊNDICE B – Palestra para as supervisoras 
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APÊNDICE C – Palestra para os alunos 
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APÊNDICE D – Entrevista com as supervisoras 

 

Supervisora Isís – Escola A –  

Turmas de quartos e quintos anos 

 

Como a temática da Lagoa foi trabalhada com os alunos? 

- “Com os quintos anos eles trabalharam a matriz com aquela atividade que você 

passou, com a história da lagoa, foi passado em aula de ciências. Aí falaram também 

sobre a Elódea, eles pesquisaram e fizeram um trabalho sobre histórias, o que eles já 

ouviram falar sobre a lagoa e trouxeram. Foi até avaliativo o trabalho. Entrou dentro 

dos diagnósticos dele, que eles têm que apresentar.” 

Esse trabalho de história foi dentro da aula de história ou de ciências? 

“Foi dentro de Ciências. A história da lagoa, mas aí dentro de ciências, trabalhando a 

água e tudo. Aí foi lançado o nome do projeto. Isso! Duas aulas!” 

E nos quartos anos? 

“A mesma coisa! Nos dois anos! 

A tarde também foi uma aula com texto informativo também, igual foi de manhã. Na 

minha sala, eu trabalho como professora de 2ºano. Foi isso! 
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Supervisora Maia – Escola A  

Turmas: primeiros aos terceiros anos 

 

Quais foram às atividades que vocês deram apara os alunos? 

Baseados naquele material que você passou pra gente, nós nos reunimos, eu e Ísis e 

assistimos àqueles slides e dentro daquele material nós elaboramos duas aulas de 

ciências. A elaboração foi nossa, das supervisoras. Passamos esse material na reunião 

pedagógica, discutimos com elas e elas trabalharam em forma de conteúdo de ciências. 

A sua explanação, àquela apresentação que você fez também contou como uma aula. 

Inclusive os meninos ficaram bastante empolgados! Eu fiquei surpresa! Achei que eles 

gostaram! Achei que alcançou um bom resultado! Que é um conteúdo importante! 

Enfim, que deu certo! 

Deu? 

Deu 

Deu até porque a escola que ganhou os dois concursos! 

Aí, então o resultado foi positivo! 

Como é o material que vocês elaboraram? 

Coloquei dentro do tema transversal que é educação ambiental, escolhemos aquele 

texto da lagoa que tava no seu material pra gente abrir o trabalho. Pegamos aquele 

texto e pegamos na internet fotos da lagoa, no site da prefeitura e colocamos lá! Os 

meninos fizeram leitura e interpretação do texto. Foi muito comentado e muito 

discutido. Teve sala que deu debate. Eles ficaram bastante empolgados e interessados 

nesse tema. 

Isso foi antes ou depois da minha apresentação? 

Algumas salas conseguiram fazer antes. Parece que duas salas que não conseguiram, 

mas a maioria foi conforme foi planejado. Porque eu pedi a elas para introduzir isso 

aqui primeiro e depois chegaria você para falar das questões ambientais lá. 

A interpretação foi feita na aula de português ou ciências? 

Foi. Porque aí a gente trabalha de forma interdisciplinar. Quase todos os conteúdos de 

ciências, história e geografia foram dessa forma, porque aqui tem leitura, 

interpretação. Então foi de forma interdisciplinar. 

Então na verdade o tema lagoa foi usado em mais de uma aula? 

Foi usado em mais. Para você ter uma ideia lagoa – La, La. Como se escreve La? 

Mas nas turmas que tem aula de ciências, foi usado em mais de uma disciplina? 
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Isso, de forma interdisciplinar, envolvendo aqui no caso, português. 

Então tiveram mais que duas aulas? 

Se for olhar de forma interdisciplinar. Como ciências mesmo foi que eu falei duas. Mas 

foi aproveitado na aula de português, principalmente. 

O material que vocês elaboraram enquanto supervisoras, foi esse aqui? 

Foi. Aproveitando o texto que você já tinha facilitado pra nós. 

Como é que as professoras fazem? 

Aí elas reprogramam. Mas no caso desse aqui que eu já fiz uma formatação legal, 

prontinho, eu ajudei. Elas não tiveram esse trabalho. Elas só reproduziram para os 

meninos o texto. Mas o que veio além do texto cada uma elaborou o seu, que é a 

interpretação, a discussão oral, a leitura individual. Aí cada uma tem a sua 

metodologia. 

No primeiro ano teve que ser mais oral. No terceiro ano já pôde ser mais escrito. 

Nesse caso, para eu saber o que foi dado eu teria que abordar cada professora, 

individualmente? 

Mas você acha que é necessário? AS quatro dos primeiros anos, quase nenhum, são 

poucos ainda que estão lendo. Então ele não tem autonomia ainda para fazer uma 

interpretação escrita sozinho. A interpretação foi mais oral. Já no terceiro ano eles 

conseguem pegar esse texto sozinho e se virar com as perguntas que a professora 

passou. 

Ela passa escrito para eles responderem escrito? 

É 

Para finalizar depois disso teve a tarefa, que era a elaboração do nome. Foi onde eles 

ficaram bastante empolgados. Teve nome que não teve nada a ver, mas teve muito nome 

legal! 

Foi depois da apresentação? 

Depois de tudo isso! Esse aqui foi o finalmente. 

As professoras gostaram? 

Gostaram. Achei que teve uma receptividade legal. 

Você sentiu alguma diferença de ser um tema/assunto da cidade? 

Senti. Quando é assunto do cotidiano, é uma realidade que eles vivem, é um local que 

todo mundo conhece, tem acesso, a curiosidade foi bem maior. 

Tanto de aluno quanto professor?  

Sim! Porque mexe com a gente. É a nossa cidade, é o nosso ambiente. 
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Vocês acharam difícil? Teve alguma dificuldade? 

Não achei bem tranquilo. 

O fato de eu ter vindo aqui dar a palestra?  

Acrescentou muito! Foi bem positivo! 

Teve alguma dificuldade? 

Não. Achei que foi muito legal! 

Foi simples teve boa repercussão! 
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Supervisora Catarina– Escola B 

Turmas de quartos e quintos anos 

Essa supervisora é produtora rural, mora na zona rural e vai para trabalhar na 

cidade todos os dias. 

Como a temática da Lagoa foi trabalhada com os alunos. Quem desenvolveu as 

atividades? 

São as professoras que desenvolvem, mas na reunião a gente vai conversar como vão 

ser elaboradas essas atividades. Primeiro eu vou passar o texto informativo que a gente 

tem sobre a lagoa, que é aquele que você passou e ainda vou pesquisar em outro livro, 

que falei pra você, pra ver se eu encontro mais alguma coisa sobre a lagoa. Depois a 

gente vai escolher o nome do projeto. Então eles vão produzir um texto desenvolvendo 

o nome do projeto, que é o título, o que significa àquele título? 

A partir do nome que foi escolhido?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 A partir do nome que foi escolhido. Por exemplo, eles vão falar o porquê daquele 

nome, como que a lagoa estava, como que eles pretendem que a lagoa fique e falar 

também sobre essa premiação – “nós alunos contribuímos com esse nome, tivemos 

premiações”. Também na matemática nós podemos trabalhar também sobre os peixes 

que foram soltos, várias atividades: ordens e classes, operações, problemas. 

A senhora vai tentar abordar a temática da Lagoa em todas as disciplinas?    

Sim! Em todas as disciplinas! 

É uma professora só para todas as disciplinas? 

Sim! Elas trabalham por módulo de quatro horas e todas as professoras vão trabalhar. 

Nas ciências a gente pode trabalhar a água. Na história como se deu essa pesquisa que 

foi feita. Na geografia sobre as plantas e também sobre cadeia alimentar da lagoa. 

Esse tema cabe muito bem ao quinto ano. 

A senhora pretende trabalhar mais algum tema daqueles que eu sugeri? 

Eu pretendo. A cadeia alimentar, já que estamos trabalhando sobre a lagoa, vamos 

trabalhar a cadeia alimentar da lagoa. 

A senhora sugere os temas e elas que sugerem as atividades? 

Não! Nós vamos fazer um planejamento quinzenal dia 27. Então nesse planejamento 

quinzenal, nós vamos falar sobre a primeira aula que elas vão trabalhar sobre o 

projeto da lagoa. 

Qual é o período que a senhora trabalha especificamente sobre a lagoa? 
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Não vai ser assim muito tempo, porque igual nós falamos, porque nós temos tanta coisa 

a ser trabalhada, então a gente vai trabalhar uma aula ou duas, só, do projeto da 

lagoa? 

E depois não tem como a gente arrumar mais fonte para estar trabalhando, porque  

precisava para fazer um bom trabalho, que os alunos tivessem contato com a lagoa, 

ver, observar tudo direitinho, para eles mesmos pesquisarem. Porque tudo que eles vêm 

é diferente do que distante. 

A senhora acha que tem como viabilizar junto à escola para levar os alunos até a 

lagoa? 

Não sei! Poderia ter assim, igual àquele dia foi comentado, de dentro do ônibus mesmo 

para eles verem, porque temos medo de correr risco de uma criança... Você sabe! 

Criança não tem como, por mais que você olha... E quando eles descem do ônibus 

querem correr pra todo lado. Você não consegue segurá-los. Agora, eles conhecem, 

àqueles que são mais espertinhos, que andam muito, até já nadaram na lagoa. Mas 

seria muito importante eles verem. Mas isso aí vai depender do prefeito, se ele pode 

liberar um ônibus, aliás, da Secretária de Educação.  

Mas nesse caso, teria que ter a iniciativa de sugestão de atividades das professoras, 

a senhora levaria pra secretária de educação na reunião e ela viabilizaria o 

transporte? 

É porque àquele dia foi comentado sobre isso na reunião, você lembra? 

Como os alunos receberam a apresentação que eu fiz? 

Ficaram maravilhados, gostaram muito! Até as professoras gostaram! 

Gostaram? 

Gostaram, porque igual já havia falado com você, a gente nunca que valoriza o que a 

gente tem, não é? Só depois que está acabando mesmo é que a gente pensa assim, “meu 

Deus, como é que eu não fiz nada pela lagoa?”  

Então elas viram agora sobre a planta, a elódea, que precisa ser combatida, que 

precisa colocar peixinhos lá que ajudam, que alimentam dessa planta, que precisa 

acabar um pouco com ela, porque não pode tirar toda. Então elas acharam interessante 

também! 

Elas nunca tinham pensado de trabalhar a lagoa? 

Não! Elas ficaram interessadas! Gostaram! Foi a partir da sua apresentação que a 

gente pediu o tema aqui do projeto. 
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Supervisora Sarah – Escola B 

Turmas de primeiro a terceiros anos 

 

Quais foram às atividades que vocês deram apara os alunos? 

Passei àquele material para as professoras na reunião de planejamento e, após a 

palestra que você deu para os alunos aqui na escola, e que as professoras também 

assitiram, elaboramos juntas esses exercícios. 

As professoras gostaram da palestra?  

As professoras gostaram muito. Acharam muito esclarecedoras. Elas aprenderam 

juntamente com os alunos. Ficou muito mais fácil pra elas abordarem o tema com os 

alunos depois. Inclusive queria olhar com você a possibilidade de levar as outras 

turmas na lagoa. Porque todos ficaram curiosos para conhecer a elódea. Todos os 

alunos participaram, fizeram as atividades e só as turmas que ganahram, que ainda 

foram da outra escola que tiveram o direito de ir. Achei desigual. Pela repercussão que 

deu o projeto, deveria levar todas as turmas ou pelo menos escolher alguns alunos de 

cada turma e levar. Acho também que esse tipo de projeto fora da sala de aula deve ser 

proposto mais vezes na escola. 
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PROFESSORES,  

          

Este manual foi elaborado com o objetivo de oferecer suporte didático pedagógico 

para o seu estudo e a elaboração de suas aulas, contendo uma linguagem intermediária 

entre os artigos científicos e o livro didático. Envolve temáticas ligadas à ecologia, 

agricultura convencional e agroecologia, utilizando como cenário a Lagoa da Bagagem 

em São Gonçalo do Pará – MG. 

          São Gonçalo do Pará é uma cidade pequena na qual a maioria da população 

mantém contato com a agricultura, seja nas hortas e pomares nos quintais de suas casas 

ou nas propriedades rurais. Sob esse contexto, esse manual oferece informações que 

podem ser socializadas por vocês professores, para que se tornem também agentes 

multiplicadores de conhecimentos em agroecologia. 

          Na introdução desta proposta descreveremos melhor o que é e a importância desta 

lagoa para os moradores e a cidade de São Gonçalo do Pará. Em seguida apresentamos 

diferentes propostas com quatro temáticas que se associam direta ou indiretamente à 

realidade que a lagoa está vivendo no cenário atual.  

          Na primeira temática abordamos a Lagoa da Bagagem sob os aspectos sociais, 

biológicos, agrícolas e ambientais. Iniciamos com um texto sobre a lagoa escrito por um 

autor do município. Sobre este assunto são propostas atividades que tem como objetivos 

evidenciar a lagoa, promover a participação dos familiares, o sentimento de 

pertencimento e integrar a comunidade e a escola. 

         Em seguida discorremos sobre o agroecossistema de lagoas, os Reinos Animalia, 

Plantae, com especial atenção às macrófitas aquáticas, pouco discutidas em livros 

didáticos. Especificamos suas características biológicas, os impactos ambientais e o 

panorama geral destas plantas nos cursos d’água brasileiro. Trouxemos curiosidades 

sobre o Reino Protista, evidenciando que as algas são organismos diferentes de 

macrófitas submersas. 

         O último conteúdo desta temática trata sobre o manejo integrado de populações e 

o controle biológico como alternativa ao controle das espécies, com ênfase ao pacu e 

carpa capim, peixes que foram utilizados para o controle biológico da elódea, na Lagoa 

da Bagagem. Listamos espécies que promovem o controle biológico na agricultura e 

finalizamos com um assunto pitoresco que acontece nas cozinhas das escolas: as 

jararaquinhas de jardim que são encontradas nas verduras.  
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         Na segunda temática tratamos do solo e sua ocupação pela agricultura. Iniciamos 

sobre a formação dos solos, especificamos os nutrientes necessários para as plantas, 

elencamos e conceituamos os processos de degradação dos solos provocados pela 

agricultura convencional. Paralelamente são destacados os métodos e tecnologias 

utilizados pela agroecologia, a qual oferece alternativas sustentáveis dos pontos de vista 

econômico e ambiental para a conservação dos solos e a produção de alimentos.  

         Na terceira temática abordamos os conceitos de fertilizantes e propomos 

atividades de elaboração de fertilizantes utilizados na agroecologia. Da mesma forma, 

na quarta e última temática, abordamos o conceito de agrotóxicos e indicamos soluções 

alternativas para a substituição destes.  

         As atividades agroecológicas propostas nestas duas últimas temáticas podem ser 

desenvolvidas para atender a demanda das hortas escolares, ao mesmo tempo em que 

capacita o aluno a desenvolvê-las em sua casa. Essa parte em especial abre um gancho 

para discussões e reflexões sobre a produção de alimentos em diversos contextos: 

subsistência, agricultura familiar, médias e grandes propriedades, seus investimentos e 

impactos para a economia, saúde e ambiente, aspectos positivos e negativos. Para 

embasar as discussões, as imagens utilizadas neste manual são em sua maioria de São 

Gonçalo do Pará. 

          Ressaltamos que esses assuntos não são exclusivos da Lagoa da Bagagem ou de 

São Gonçalo do Pará e podem ser explorados em qualquer lugar para qualquer ano da 

educação básica, seja em escolas urbanas ou rurais.  
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INTRODUÇÃO  

 

A Lagoa da Bagagem localiza-se às margens da área urbana de São Gonçalo do 

Pará – MG. Tem aproximadamente 6,0 hectares de espelho d’água e é abastecida por 

diversas nascentes e outros pequenos corpos hídricos advindos de propriedades rurais 

circunvizinhas.  

A sub bacia hidrográfica a qual compreende a Lagoa da Bagagem tem um 

grande emergência causada por estiagem (SÃO GONÇALO DO PARÁ, 2014), a Lagoa 

da Bagagem não teve sua vazão significativamente comprometida. Neste contexto, ela 

pode ser considerada um manancial em potencial para abastecimento de água em São 

Gonçalo do Pará, atualmente sem esta finalidade.  

Além do apelo paisagístico, a Lagoa da Bagagem é utilizada pelos moradores do 

município para recreação e prática de pesca esportiva. Segundo relatos dos pescadores, 

são encontradas na Lagoa da Bagagem mais de dez espécies de peixes como tilápias, 

piabinhas, traíras, mandis, curimatãs, piaus, timburés, pacamãs, entre outras, espécies de 

repteis, além de diversas espécies de aves e macrófitas. 

Dessa forma, é oportuno ressaltar que as quantidades e qualidades de um corpo 

hídrico dependem do resultado da interação dos recursos naturais bióticos e abióticos e 

do grau e intensidade das atividades antrópicas nesse ambiente. Assim como em outros 

ambientes antropizados, a Lagoa da Bagagem mostra sinais de desequilíbrio ambiental, 

pois apresenta uma superpopulação da macrófita elódea (Egeria densa).  

O crescimento excessivo desta planta aquática pode estar relacionado a um 

conjunto de fatores, como o excesso de nutrientes, alteração do regime caudal, 

introdução de espécies exóticas e/ou alóctones, introdução de peixes carnívoros para 

pesca esportiva e às atividades antrópicas.  

Embora a superpopulação destas macrófitas seja apenas um indicador sobre o 

estado de saúde ambiental da lagoa, esse fenômeno nos convoca a refletir sobre a 

importância histórica, sócio-econômica e ambiental dessa lagoa para o município e 

imputa o desafio da responsabilidade a cada um dos moradores pela sua conservação. 

Estas características é que foram o mote para o desenvolvimento deste material de apoio 

pedagógico que permitirá aos professores do município e da região trabalharem uma 

série de conceitos científicos, de maneira contextualizada, levando em conta este nosso 

patrimônio ambiental pouco explorado e valorizado. 
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1 A LAGOA DA BAGAGEM  

 

1.1 Sua história 

 

As Lagoas 

Quando Felipe de Freitas Mourão e alguns escravos saíram da usina dos Morais e 

vieram até estas paragens, atual Praça do Jatobá, aqui encontraram uma lagoa que é     

citada no livro do Sr. Geraldo Moreira, “História e Estória de Minha Terra”. 

A dita lagoa ficava localizada no fundo da atual Fábrica de Doces São Gonçalo. (...) 

Outra lagoa menor existia no Capão, Rua Cruzeiro do Sul, e a terceira era onde está a 

nossa, lá na Bagagem, na saída para o povoado dos Venâncios. 

Esta última quase secou, na década de 70. Foi o prefeito Osvaldo Maia quem 

acrescentou um metro mais ou menos na altura da barragem, apesar da resistência dos 

moradores locais que queriam esgotá-la, para usar o terreno na plantação de arroz, 

feijão, cará, outros legumes e verduras. 

Hoje a nossa lagoa continua linda e poderia até ser usada para Turismo Ecológico. 

 

Texto extraído do livro História de São Gonçalo do Pará: À Beira do Rio Pará, 

2003, p. 58 

 

Atividade A: Leia para seu pai, mãe ou qualquer outro familiar a história da Lagoa da 

Bagagem acima descrita. Procure colocar entonação durante a leitura. 

Atividade B: Quem conta um conto aumenta um ponto!  Pergunte a seus familiares se 

alguém tem alguma história/estória sobre a Lagoa da Bagagem. Em seguida escreva em 

seu caderno a síntese desta ou grave-a para que depois possamos socializá-las durante a 

aula. 

Atividade C: Traga uma foto da Lagoa da Bagagem. Pode ser uma foto mais recente ou 

mesmo antiga ou faça um desenho que demonstre algumas características visuais da 

lagoa. 

 

 

 

 

Dica ao Professor: Faça uma exposição com as histórias, fotos e desenhos 

selecionados e convide toda a comunidade a participar. 
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1.2 Agroecossistema da Lagoa da Bagagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         Um agroecossistema lacustre é a interação de um ecossistema de um lago ou 

lagoa, natural ou não, e as atividades agrícolas integradas a sua paisagem e o modo 

como esses componentes se estruturam e se relacionam nesse ambiente. Neste cenário, 

conhecer os animais e as plantas que fazem parte da ecologia local é fundamental, assim 

como conhecer as práticas agrícolas que circundam a região. Na imagem de satélite 

abaixo, destaca-se a Lagoa da Bagagem, que é margeada a esquerda pela zona urbana e 

ao lado direito pela zona rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Imagem 1: Foto de satélite da Lagoa da Bagagem. A esquerda tem-se a zona urbana do 

munícipio de São Gonçalo do Pará e a direita partes da zona rural do mesmo. 

Imagem 2: Animais pastejando no entorno da Lagoa da Bagagem. 

Bovinocultura leiteira é a atividade predominante no entorno da lagoa da 

Bagagem, seguida pelos cultivos de milho e mandioca. 
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Os componentes bióticos que são encontrados em agroecossistemas lacustres 

compreendem animais e vegetais. 

 

1.3 Animais 

 

        Os animais de qualquer lagoa se classificam em dois grandes grupos: 

 Vertebrados – são àqueles animais que possuem coluna vertebral, um eixo 

esquelético, formado pelas vértebras, que podem ser formadas por ossos ou cartilagens. 

O esqueleto é interno e além de dar sustentação ao corpo protege os órgãos. Estão nesse 

grupo os anfíbios, os répteis, os peixes, as aves e os mamíferos. 

 Invertebrados – são àqueles animais que não possuem a coluna vertebral. Estão 

nesse grupo os insetos, as aranhas, crustáceos, moluscos e os vermes. Os insetos, 

aranhas e crustáceos possuem um exoesqueleto externo que os deixam bem resistentes. 

Alguns moluscos se protegem com suas conchas.  

 

Atividade A: Converse com seus familiares e faça uma lista de animais que habitam a 

Lagoa da Bagagem. 

Atividade B: De posse desta lista, classifique esses animais em vertebrados ou invertebrados. 

 

. 

 

1.4 Vegetais 

 

As plantas herbáceas que se desenvolvem na água, próximo de corpos d'água ou 

em lugares úmidos recebem o nome macrófitas. Evolutivamente, esses vegetais 

retornaram do ambiente terrestre para o aquático, entretanto mantiveram algumas 

características de vegetais terrestres. Possuem reprodução assexuada e alta taxa de 

crescimento. De acordo com seu hábito de crescimento são classificadas em:  

 Emersas: possuem raízes que ficam embaixo da água, sendo que o caule e as folhas 

ficam fora. Ex.: taboa. 

 Flutuantes enraizadas: são enraizadas no sedimento e as folhas ficam flutuando na 

superfície. Ex.: ninféias (Nymphaea sp.), vitória-régia (Victoria amazonica),  

 

 

Dica ao Professor: Compartilhe as respostas entre os alunos em sala de aula 
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 Flutuantes: ficam flutuando na superfície. Ex.: salvínia (Salvinia molesta), aguapé 

(Eichhornia crassipes). 

 Submersas: possuem raízes fixadas no fundo e caule e folhas submersas. Ex.: elódea 

(Egeria densa), rabo de raposa (Cabomba sp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

As macrófitas são um componente muito importante em ambientes hídricos, pois 

são a base da cadeia alimentar de muitos organismos, sendo ricas em proteínas. 

Constituem também um importante micro-habitat para organismos servindo como local 

de reprodução e refúgio. Além disso, são utilizadas na depuração e oxigenação da água 

e; retardam o processo erosivo.   

          A Lagoa da Bagagem é um agroecossistema rico em macrófitas. As imagens 

abaixo retratam algumas espécies encontradas nesta lagoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1: Desenho esquemático da classificação das macrófitas aquáticas de acordo com seus 

hábitos de crescimento. 

 

Imagem 3: Aguapé, taboa e pinheirinho d’água na 

Lagoa da Bagagem 

Imagem 4: Três estratos de macrófitas: a mais 

próxima, aguapé, seguida pela 
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Atividade A: Converse com seus familiares e escreva o nome de macrófitas que eles 

conhecem e seu uso. 

 

1.5 Superpopulação da elódea: o caso prático da Lagoa da Bagagem 

 

A elódea é uma macrófita aquática filamentosa (fibrosa), submersa e perene, fixa 

ou flutuante livre, pertencente à família Hydrocharitaceae, que pode atingir 12 m de 

comprimento. Ela é nativa da América do Sul, mas foi amplamente disseminada em 

todo o mundo e bastante encontrada em rios e lagos, principalmente em países tropicais. 

Possui alta capacidade de realizar fotossíntese, fácil reprodução e dispersão por meio de 

fragmentos das plantas. Sua biomassa cobre substancialmente a lâmina d'água dos 

corpos d'água dificultando a entrada de luz, provoca a diminuição do oxigênio 

disponível e consequentemente do pH, desequilibrando todo o ecossistema aquático.  

 

Atividade A – Citar os motivos que causaram a superpopulação de elódea na Lagoa da 

Bagagem. 

Atividade B – Identificar as consequências para os outros organismos que vivem na 

lagoa, do da superpopulaçãoda elódea. 

 

1.6 Panorama geral das macrófitas no Brasil 

 

No Brasil, com a introdução nos reservatórios de espécies de peixes carnívoros, 

o controle natural dessas plantas ficou comprometido, pois diminuiu a população de 

peixes herbívoros que naturalmente a consumia. Isso contribuiu para que sua população 

crescesse demasiadamente, comprometendo o desenvolvimento de outras populações 

desse ecossistema. Em desequilíbrio, as populações de macrófitas podem causar danos 

a: 

 Geração de energia – entupimento de grades e turbinas 

 Navegação- bloqueio de trechos utilizados pelo transporte hidroviário e 

deslocamento de boias de orientação dessas hidrovias. 

 Captação de água – exigências de manutenção constante dos sistemas de 

captação e tratamento da água 

 Atividade agropecuária – dificulta a captação e reduz a vazão nos canais de 

‘navegação e a danifica e arrasta redes na pesca profissional. 
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 Saúde pública – forma ambiente propício a reprodução de vetores de doenças 

como pernilongos e caramujos; facilita o acúmulo de lixo. 

 Lazer e turismo – prejudica a prática de esportes náuticos que dependem de 

águas limpas. 

 Ambiente – desequilíbrios sobre a fauna existente alterando todo o ecossistema. 

 

 

 

 

         Por viverem dentro d’água, as macrófitas, principalmente as submersas, são 

geralmente chamadas de algas.  

 

1.7 - A diferença entre macrófitas e algas 
 

As algas são organismos eucariontes, uni ou pluricelulares pertencentes ao Reino 

Protista. Juntamente com as macrófitas, elas são componentes importantes da base da 

cadeia alimentar de ambientes marinhos e de água doce, servindo de fonte primária de 

alimentos para diversos organismos aquáticos.  

CURIOSIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dica ao professor: Trabalhe exemplos reais com seus alunos. Busque (recorte) 

notícias de jornais, revistas ou reportagens da internet que retratem exemplos de 

danos resultantes de um provável desequilíbrio ecológico causado pelas macrófitas. 

          As algas vermelhas são protistas, macroscópicas que possuem pigmentos vermelhos e 

marrons. Naturalmente vivem no substrato dos mares e corpos de água doce e sua população 

é controlada por mudanças climáticas sazonais, limitação nutricional e predação. Entretanto, 

em sistemas aquáticos poluídos, suas populações crescem drasticamente causando as 

chamadas “florações”, que liberam grandes quantidades de compostos tóxicos aos animais e 

ao homem. Esses fenômenos ficaram conhecidos como maré vermelha ou maré marrom e 

acontece geralmente nos mares. 

          As algas pardas, outro grupo de protistas, predominam nas regiões marítimas mais 

frias. Elas podem chegar a 60 metros de comprimento e pesar mais de 300 Kg. Têm os mais 

variados usos, desde a alimentação humana, fertilizantes, indústrias farmacêuticas, 

cosmética, de papel, dentre outras. 

          O filo Chlorophyta, sobretudo a classe das Carofíceas, possuem diversas 

similaridades estruturais, bioquímicas e genéticas com as plantas, sugerindo que elas são o 

grupo dos protistas das quais as Briófitas (musgos) e Pteridófitas (samambaias) evoluíram. 
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Atividade B: Os reinos Plantae e Protista possuem muitas características semelhantes, 

principalmente em relação as algas. Faça um quadro demonstrando em que se 

assemelham e onde diferenciam estes dois reinos.    

 

1.8 O controle biológico como alternativas para o manejo integrado de 

populações 

 

O manejo integrado é a junção de técnicas para o controle de espécies. O 

controle biológico é uma técnica utilizada em programas de manejo integrado e consiste 

na regulação das populações por outras populações de inimigos naturais, que ocorrem 

naturalmente no agroecossistema ou é introduzido, objetivando o equilíbrio das 

populações. No quadro 1 estão relacionados alguns organismos que na agricultura 

convencional são considerados como “pragas agrícolas” e seus inimigos naturais.  

Quadro 1: Relação de organismos “praga” e seus inimigos naturais. 

Organismos “praga” Inimigos naturais 

Pulgões ou piolhos Joaninhas 

Vaquinhas, tripes, moscas brancas Aranhas 

Ácaros Outros ácaros 

Lagartas, percevejos, lesmas, formigas, Pássaros 

Brocas, traças Vespas 

Cochonilhas Moscas 

Gafanhotos, cupins sapos Cupins, sapos 

Caracóis formigas Formigas 
                 

Na agricultura o controle biológico ocorre de duas formas: 

 Controle biológico natural: organismos que são considerados como 

pragas potenciais para as culturas agrícolas são mantidos em níveis que não causam 

danos, por meio da ação dos inimigos naturais que ocorrem naturalmente, como os 

exemplos descritos no quadro 1. 

 Controle biológico aplicado – quando o homem insere inimigos naturais 

no agroecossistema para promover a regulação das populações de organismos 

considerados pragas agrícolas. Muitas populações de inimigos naturais são modificadas 

em laboratórios, seja geneticamente e/ou para reprodução em grande escala e são 

disponibilizados no mercado, conforme o quadro 2: 
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Quadro 2: Relação de inimigos naturais manipulados em laboratório e os 

respectivos organismos em que atuam 

Inimigos naturais Organismos “pragas” 

Bactéria - Bacillus thuringiensis 

(Dipel) 

Lagartas desfolhadoras 

Vírus - Baculovírus spodoptera Lagarta do cartucho do milho 

Fungo - Fusarium graminearum Macrófitas submersas 

Fungo -  Beauveria bassiana Besouro “moleque-da-bananeira” 

 

         Com o objetivo de realizar o controle biológico da elódea e regular a sua população 

na Lagoa da Bagagem foram introduzidas duas espécies de peixes: a carpa capim e o 

pacu. Além da diminuição da macrófita na lagoa, objetivou-se também que estes 

peixes, utilizados na piscicultura comercial, sejam fonte de alimento e a pesca, opção de 

lazer para os moradores do município. 

Carpa Capim (Ctenopharyngodon idella) - é uma espécie de água doce 

originária dos rios da China.  Possui hábito alimentar herbívoro o que a torna muito 

eficiente no controle de uma grande variedade de vegetações aquáticas. Ela possui 

muito prestígio entre os produtores na piscicultura comercial devido a sua resistência e 

facilidade de cultivo, rápido crescimento, além de ser indicada para criação em 

policultivo e consórcio. A carpa capim pode chegar a 20Kg. 
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Ilustração 2: Carpa capim 
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Pacu (Piaractus mesopotamicus) - é um peixe de água doce endêmico da 

América do Sul, encontrados nas bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai e cultivado 

na região sudeste do Brasil. Possui hábito onívoro/herbívoro alimentando-se de folhas, 

sementes, caules, flores, frutos, insetos, aracnídeos, moluscos e peixes. Possui escamas 

pequenas com coloração variando do castanho ao cinza escuro, no dorso, e amarelado 

no ventre. É uma espécie importante para a piscicultura comercial, pois apresenta rápido 

crescimento, carne firme e saborosa, tendo grande aceitação no mercado, tanto para o 

consumo quanto para a pesca esportiva. Pode alcançar 50 cm de comprimento e pesar 

até 18 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em locais que manipulam verduras frescas, como em cozinhas de escolas, 

restaurantes e mesmo em supermercados, é comum ouvirmos casos de animais 

presentes nas verduras, como lesmas, caramujos, pulgões, minhocas, dentre outros. Mas 

inusitado mesmo é quando ouvimos dizer que foi encontrada uma cobra no meio das 

alfaces: 

 

 

 

Ilustração 3: Pacu 
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Lamento de uma jararaca 

 

Escutem o meu lamento. 

Eu que vivia feliz em uma horta 

O agricultor era contente comigo! 

Me respeitava! 

Sabia que eu era inofensiva e que ainda o 

ajudava. 

 

Comia as lesmas que a noite, 

às suas alfaces, atacava. 

Sabia que se eu estivesse lá, ele poderia 

dormir tranquilo. 

Ele plantava e eu guardava. 

 

Mas um dia, o meu infortúnio! 

Cansada e satisfeita, acabei pegando no 

sono ali mesmo, no pé de alface. 

Acordei na escola! 

Mas quanta decepção! 

 

De repente àquela gritaria! 

Todos assustados com a minha presença. 

Ninguém me conhecia! 

Sr. Tibúrcio correu em minha defesa: Ela 

não é venenosa! 

Ele não queria meu mal. 

Mas antes que escutassem sua prosa, 

minha cabeça foi esmagada por uma colher 

de pau. 

 

Gozado que no ambiente de estudo 

Ainda assim ninguém aprende de tudo. 

Me confundiram com a jararaca venenosa 

Logo eu, que sou tão amistosa! 

E naquela escola minha vida se foi! 

Tudo acabou pra mim! 

Sou a jararaquinha de jardim! 

Imagem 5: Jararaquinha de jardim 
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Sibynomorphus mikani conhecida como jararaquinha de jardim ou dormideira é 

uma cobra inofensiva, de hábitos noturnos. Encontrada em hortas, realiza importante 

controle biológico para os agricultores, se alimentando de lesmas. As lesmas tem hábito 

noturno, gostam de ambientes úmidos e tem preferência por alfaces.  

        A jararaquinha de jardim mede entre 15 e 40 cm. Durante o dia dorme em locais 

como esterqueiras. Normalmente é confundida com filhotes de jararaca devido a sua 

coloração. 

2 SOLO E AGRICULTURA 

 

O solo é crucial para a sobrevivência das plantas, pois fornece suporte, água e 

vários elementos necessários ao seu desenvolvimento. Um solo vivo é àquele que 

abriga, além das plantas, grande variedade de microrganismos como fungos, bactérias, 

protozoários, além de diversos animais das mais variadas ordens. Eles favorecem as 

condições físicas (porosidades), químicas (disponibilidade de nutrientes) e biológicas 

(atividades dos microrganismos) necessárias ao desenvolvimento das plantas. Associado 

a essas características, as plantas ainda precisam de: 

 Energia luminosa – transforma o dióxido de carbono (CO2) e água em compostos 

orgânicos. 

 Água – absorvida pelas raízes das plantas. 

 Elementos inorgânicos – minerais que são absorvidos dos solos pelas raízes das 

plantas. Na falta de algum desses elementos as plantas podem apresentar anomalias.  

  A formação dos solos se dá através da decomposição de rochas por interações 

químicas e físicas (ventos, chuvas, gelo, umidade relativa do ar, temperatura, relevo 

etc). A medida que a rocha vai se desintegrando ela sofre ação dos animais e demais 

microrganismos produtores de matéria orgânica. Um solo maduro é esquematizado 

conforme figura abaixo:   

 

Atividade A: Imagine a seguinte situação: o quintal da sua casa tem um espaço de solo 

que foi muito compactado para construir uma varanda. Mas a sua família desistiu da 

construção. Esse local recebe bastante luz do sol e chuvas. Ele oferece ótimas condições 

para implantar uma horta. Porém, depois de compactado nunca nasceu voluntariamente 

nenhuma planta. Você ganhou na escola algumas mudas de alface e deseja aproveitar 

esse espaço de solo para plantá-las. Discuta com seus pais e descreva o que você deve 

fazer para recompor esse solo e deixa-lo adequado para o plantio e desenvolvimento de 

suas alfaces. 
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2.1 Degradação dos solos pela agricultura  

 

 A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2015 como o Ano 

Internacional dos Solos. Um dos objetivos principais é conscientizar toda a sociedade 

sobre a importância do solo para a humanidade. Segundo pesquisadores da EMBRAPA 

Solos, estima-se que 30 a 35% das áreas agricultáveis do Brasil estão em processo de 

degradação, sobretudo as áreas de pastagens. O uso e manejo inadequado do solo pela 

agricultura são os fatores que mais contribuem para sua degradação, ocasionando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

          Erosão – É o processo de remoção superficial do solo por força de ventos e 

chuvas levando-o para as partes mais baixas dos terrenos. Apesar de existirem 

imperceptivelmente em áreas cobertas por densas vegetações nativas, são nas áreas 

nuas, de solos expostos, utilizadas para a agricultura que ela é mais expressiva, podendo 

se transformar em grandes voçorocas, deixando o solo inutilizável. 

Queimadas – queimada é uma das práticas mais antigas utilizada na agricultura. 

Objetiva limpeza dos terrenos para implantação de novas culturas, formação e/ou 

recuperação rápida e renovação das pastagens. Apesar de que alguns pesquisadores 

defendam que as queimadas controladas podem ser benéficas para determinados 

ecossistemas, em solos agrícolas, sobretudo nas monoculturas, ela destrói a camada de 

matéria orgânica do superficial do solo, mata os microrganismos responsáveis pela 

transformação dos nutrientes, além de destruir sementes, plantas jovens e raízes já 

instaladas no local que poderão levar algum tempo para se reestabelecerem novamente. 

Ainda mais agravante é quando essa prática não é acompanhada de aceiros, ela pode 

ficar descontrolada e provocar destruição em outros locais. 

Imagem 6: Erosão em estágio inicial – estrada São 

Gonçalo do Pará - Igaratinga 

Imagem 7: Erosão em estágio avançado estrada São 

Gonçalo do Pará – Campo Alegre 
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Desertificação – a desertificação é um fenômeno que ocorre quando o solo 

perde suas propriedades físicas- químicas e biológicas e se torna estéril. Acontece 

depois que o solo perde sua cobertura vegetal, associados a processos de erosivos, 

queimadas repetidas, super-explotação, super-pastejo. Normalmente os processos de 

desertificação ocorrem em áreas com maior escassez hídrica. Mas historicamente isso 

não é verdade. Haja vista que o Oriente Médio e algumas regiões áridas da Ásia foram o 

berço da agricultura. 

            Eutrofização – Introdução de materiais orgânicos em ambientes hídricos 

naturais em velocidade e quantidades que não podem ser assimiladas e recicladas. As 

fontes podem ser detritos orgânicos (esgotos não tratados, lixos, efluentes indústrias) 

diretamente lançados pelo homem ou indiretamente pela erosão dos solos agricultáveis, 

ricos em fertilizantes industriais 

Assoreamento – deposição de solos nos leitos de corpos d'água, carreados pelas 

enxurradas. Diminuem a profundidade e pode mudar o curso dos corpos d'água. 

            Lixiviação - Processo de “arraste” ou “lavagem” de minerais presentes no solo, 

pela água das chuvas ou irrigação, tornando-se infértil e caracterizando como uma 

forma inicial de erosão, ou erosão leve. A lixiviação ocorre quando o solo fica exposto 

por meio de queimadas, desmatamentos ou sobrepastoreio. 

 

Atividade A - O solo demorou anos para ser formado e pode ser perdido em algumas 

horas. O homem precisa se conscientizar que o solo, assim como a água é um recurso 

natural limitado. 

Traga recortes de imagens que retratem os conceitos descritos acima. 

Atividade B - Além dos solos os corpos d´água também são impactados em maior ou 

menor grau, dependendo da intensidade da degradação dos solos do seu entorno. 

Considerando o uso e a ocupação do solo do entorno da lagoa da Bagagem, discuta com 

seus colegas e descreva em quais dos processos descritos acima ela pode estar sendo 

impactada e os motivos que estão levando a esta condição.  

 

2.2 Técnicas de conservação do solo na agricultura 

   

O manejo inadequado do solo na agricultura pode ocasionar sérios danos 

econômicos e ambientais, tornando áreas férteis em áreas improdutivas, diminuindo a 

água disponível nos mananciais, consequentemente afetando todo o agroecossistema. 

Para mitigar essa situação, existem técnicas de manejo eficientes dos solos, que visam 
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manter suas características físico-químicas e biológicas, obter melhor produtividade das 

culturas e conservar os recursos naturais. 

 

Curvas de nível – são linhas imaginárias paralelas que identificam e unem todos 

os pontos de igual altitude em determinado lugar. Quanto mais próximas estão as linhas, 

mais montanhoso é o relevo. Quanto mais distantes uma linha da outra, significa que 

mais plano é o relevo. Na agricultura recomenda-se o plantio em curva de nível 

objetivando diminuir a velocidade da água e promover maior infiltração no solo, 

evitando erosões e perdas por lixiviação. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Barraginhas – são pequenas bacias (buracos) escavadas no solo para conter 

a água das enxurradas.  Assim a água infiltra mais lentamente no solo recarregando os 

lençóis freáticos que por sua vez, revitalizam os cursos d'água.Favorece muito a 

agricultura, pois além de aumentar a água na região, reduz os processos erosivos. Essa 

técnica permite principalmente o aproveitamento de água de chuvas rápidas, irregulares 

e intensas. Elas devem ser distribuídas por toda a parte na propriedade onde o produtor 

identifique pontos de enxurradas. A construção de canaletas nas estradas de terra 

também é uma boa alternativa para drenar as enxurradas para as barraginhas. 

 

 

 

Imagem 8: Foto satélite que representa curvas de nível em propriedade rural de Campo Alegre. 
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Imagem 9: Barraginha em pastagem.- estrada Campo Alegre – Pedra Negra 
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Imagem 10: Foto de satélite que mostra a distribuição das barraginhas na pastagem. – estrada 

Campo Alegre – Pedra Negra 
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Adubação verde - Uma das formas de adicionar matéria orgânica ao solo é 

através da Adubação Verde. Essa técnica consiste no cultivo de leguminosas ou 

gramíneas com a finalidade de proteger e melhorar o solo. O manejo consiste em cortar 

essas plantas antes da floração e deixá-las sobre o solo ou incorporá-las ainda verdes. 

Auxiliam na desintoxicação do solo causada por herbicida ou outros produtos sintéticos. 

Na agricultura a adubação verde é utilizada: 

 

 Consórcios – Planta-se a cultura desejada, por exemplo o milho, e nas 

entrelinhas (entre uma carreira e outra de milho) planta-se o adubo verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plantio direto – Consiste em plantar a cultura direta na palha, (sem a limpeza 

do terreno conforme é feito na agricultura tradicional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 11: Crotalária consorciada com tomate 

Quilombo do Gaia 

 

Imagem 12: Detalhe das covas de tomate 

Quilombo do Gaia 

Imagem 13: Plantio direto na palha de couve – Quilombo do 

Gaia 
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Imagem 14: Craylia Imagem 15: Sementes  de feijão de porco 

Quer saber uma 

característica das 

leguminosas que será 

fácil de identificá-las? 

As sementes sempre se 

desenvolvem em vagens. 
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 Rotação de culturas - Planta-se a cultura desejada e depois de colhida, planta-

se o adubo verde, para depois retornar com outra cultura. Nessa perspectiva, 

para aumentar a eficiência, pode-se adotar a técnica de plantio direto.  

 

CURIOSIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         As leguminosas são usadas com mais frequência como adubos verdes porque têm 

características biológicas muito interessantes. Nas suas raízes existem colônias de bactérias, 

conhecidas como Rizhobium sp., que transformam quimicamente o nitrogênio que existe no 

ar em uma forma disponível para as plantas. São as grandes adubadoras. Lembrando que o 

nitrogênio é um dos elementos químicos mais necessários para as plantas. Diversas espécies 

de leguminosas são utilizadas na agricultura como feijão, amendoim, soja, feijão guandu, 

mucuna, labe-labe, crotalária, leucena, cratylia, dentre outras.  

Imagem 16: Vagens de Feijão de Corda 
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CURIOSIDADES: 

 

 

 

 

Atividade A - A adubação verde é uma tecnologia simples e sustentável para melhorar 

as características do solo e aumentar a produção agrícola. Entretanto, um dos grandes 

desafios é mudar a mentalidade do produtor que não quer plantar aquilo que não vai 

colher. 

 O Sr. Pindoba tem uma pequena propriedade rural nas margens da lagoa da 

Bagagem. Todos os anos, na época das chuvas, ele planta uma roça de milho na mesma 

área, para fazer pamonha e vender na feira. Para manter a mesma produtividade, ele 

sempre precisa comprar mais quantidade do adubo sintético que ele usa todos os anos. 

Baseado no que você aprendeu sobre adubação verde, elabore quatro argumentos para 

convencer o sr. Pindoba, a adotá-la como alternativa eficiente, econômica e 

ambientalmente, para o cultivo do milho.  

3 FERTILIZANTES  

 

Fertilizantes são substâncias fornecedoras de nutrientes para as plantas. De 

acordo com quantidades necessárias ao metabolismo das plantas, esses nutrientes são 

classificados em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes primários, 

nitrogênio (N), fósforo (P) e o potássio (K), são àqueles em que a planta necessita em 

maior quantidade. Na sequência estão os macronutrientes secundários, cálcio (Ca) , 

magnésio (Mg) e enxofre (S) que são àqueles que as plantas necessitam em quantidades 

intermediárias. Por fim, os micronutrientes, constituídos por boro (B), cobalto (Co), 

cobre (Cu), cloro (Cl), ferro (Fe), níquel (Ni), manganês (Mn), molibdênio (Mo), 

selênio (Se) e zinco (Zn) que são exigidos pela planta em quantidades muito pequenas, 

todavia, são de extrema importância. 

Em ecossistemas naturais os fertilizantes estão disponíveis no solo em 

quantidades suficientes para o crescimento de comunidades vegetais nativas. Entretanto, 

quando esses solos são transformados em sistemas agrícolas, não possuem quantidades 

suficientes para as plantas cultivadas. Isso porque os minerais disponíveis nas plantas e 

que retornariam ao solo quando elas sofressem decomposição, são continuamente 

removidos por ocasião das colheitas e para repô-los é necessário a utilização de adubos. 

          As micorrizas são fungos que vivem dentro ou sobre as raízes das plantas. Além 

de auxiliá-las na absorção de nutrientes ainda as protegem contra nematódeos que são 

nematelmintos que atacam as raízes das plantas. 
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Na agricultura convencional o uso de fertilizantes, denominados também como 

adubos é práxis. Eles são de fácil aplicação, as plantas apresentam resposta rápida e 

produzem mais em uma área cultivada menor. Os fertilizantes são sintetizados a partir  

de recursos naturais não renováveis, como é o caso do uso do gás natural para 

elaboração de fertilizantes nitrogenados e uma rocha encontrada apenas no subsolo para 

elaboração de fertilizantes potássicos. A produção é onerosa, requer altas tecnologias e 

investimentos e é altamente impactante ao meio ambiente.  

Todavia, o uso de fertilizantes sintéticos em excesso e/ou vários ciclos da cultura 

podem causar desequilíbrios minerais no solo que perde a fertilidade química e 

biológica. Os fertilizantes solúveis são lixiviados pela água, poluindo e eutrofizando os 

corpos d'água. O Fósforo, por exemplo, proveniente de lixiviação de terrenos 

agricultáveis e também de esgotos, provoca um crescimento de algas e macrófitas em 

ambientes aquáticos reduzindo a capacidade regenerativa desses ambientes. Observa-se 

piora na sua qualidade nutricional e biológica dos frutos, com consequente redução da 

“vida de prateleira”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURIOSIDADES: 

 

. 

 

 

DICA ao professor: Veja mais sobre esse assunto na Série sobre fertilizantes exibida 

pelo Programa Globo Rural em julho de 2008, em três vídeos disponíveis na internet: 

 - “Fertilizantes: os componentes que formam os adubos” mostra os benefícios dos 

fertilizantes para agricultura descrevendo como os macronutrientes N,P,K agem no 

metabolismo das plantas (http://globoplay.globo.com/v/851779/). 

- “Fertilizantes: a produção de adubo nitrogenado” mostra como é fabricada a uréia 

através das matérias primas gás natural e nitrogênio 

(http://globoplay.globo.com/v/852239/). 

- “Fertilizantes: a importância do potássio para as plantas” mostra a única mina do Brasil 

que explora silvinita, rocha da qual se extrai o cloreto de potássio. Explicam como é a 

estrutura de exploração, beneficiamento da rocha para a produção do adubo 

(http://globoplay.globo.com/v/853299/). 

          Os fertilizantes, ou adubos como são conhecidos, possuem três elementos 

Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio (K). Os seus nomes comerciais são baseados 

nas quantidades desses elementos, nessa ordem. Dessa forma o 04-14-08 tem na sua 

formulação 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio. 
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3.1 Fertilizantes na agroecologia  

 

Na agroecologia utiliza-se os fertilizantes orgânicos que são àqueles constituídos 

de matéria orgânica. Normalmente são produzidos nas próprias propriedades rurais, tais 

como: Estercos, a urina de vaca, camas de aviário, palhas, restos vegetais, compostos e 

resíduos e subprodutos da agroindústria e outras indústrias, como as tortas oleaginosas 

(amendoim, algodão, mamona, cacau), borra de café, bagaços de frutas, vinhaça e 

bagaço de cana. Esses fertilizantes são de baixo custo, não prejudicam a saúde do 

aplicador, não deixa resíduos prejudiciais nas plantas e no ambiente, podem ser 

preparados pelo próprio produtor. A matéria orgânica melhora a estrutura do solo, 

aumenta a capacidade de retenção de água e a aeração, permitindo maior penetração e 

distribuição das raízes, diminui a incidência de plantas invasoras. Quimicamente, é a 

principal fonte de macro e micronutrientes essenciais às plantas, eleva o pH, aumenta a 

capacidade de retenção dos nutrientes. Biologicamente, a matéria orgânica aumenta a 

atividade dos microrganismos do solo, por ser fonte de energia e de nutrientes. 

 

Atividade A: Elaboração de EM 

O EM (Effective Microrganisms), traduzido do inglês, Microrganismos Eficazes, 

compreende uma solução com diversas espécies de microrganismos eficazes, assim 

chamados porque agem no solo, fazendo com que a capacidade natural do solo tenha 

plena ação. É composto de leveduras, actinomicetos, bactérias fermentadoras e bactérias 

fotossintetizantes. 

Materiais para preparo do EM 

 Uma xícara de arroz  

 Duas telhas de barro ou um bambú rachado ao meio. 

 Panela e água para cozinhar o arroz. 

 Balde 

 1 kg de rapadura ou açúcar mascavo. 

 Peneira  

 5 garrafas pet de 2 L. 

 

Modo de preparo do EM 

        Para capturar esses microrganismos é bem simples. Faça uma isca com arroz 

cozido na água, sem sal e óleo. Ele deve ser colocado entre duas telhas de barro ou entre 

um bambu rachado ao meio e depois levado para uma mata. Coloque-o debaixo da 

serapilheira e deixe por um período de sete dias. 
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Imagem 17: Cozinhe uma xícara de arroz                   Imagem 18: Distribua o arroz entre telhas

Imagem 19: Arroz colonizado por 
microrganismos          

Imagem 20: Detalhe da coloração das colônias.
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Após este período, retire as colônias de coloração mais clara e esfarele-as em um 

balde com uma solução de 10 L de água e um quilo de rapadura ou um quilo de açúcar 

mascavo. Coloque este balde com os microrganismos esfarelados em um local escuro 

por 10 dias. O importante é que o balde não seja tampado, pois nessa etapa estes 

organismos precisarão de oxigênio. 

Após esse período coe a solução usando uma peneira para retirar o arroz e 

armazene em garrafas pet. A cada três dias as garrafas devem ser abertas para retirada 

do gás. Elas deverão ser armazenadas em local seco e protegido da luz. O EM pode ser 

utilizado diretamente no solo, para aumentar a fertilidade. Diluir 1 L de EM em 10 L de 

água e regar o solo. Deixe descansando por 15 dias antes de plantar. 

Dica ao professor: aproveite a ocasião para discutir o que é uma serapilheira com 

seus alunos, demonstrando as variações de cores, temperatura e população de 

organismos vivos entre um solo que contenha e outro que não contenha serapilheira 
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Atividade B: Composto Orgânico Aeróbio 

A compostagem é uma técnica tão antiga quanto a agricultura. Possibilita 

aproveitar resíduos orgânicos em fertilizantes, reciclando resultantes da cozinha da sua 

casa (restos de alimentos, cascas) e outros encontrados no seu quintal (esterco, folhas, 

palhas, restos culturais, capinas e dejetos dos jardins), estercos de animais, serragem. 

Bactérias e fungos farão a decomposição desses materiais. Esses organismos necessitam 

de oxigênio para sobreviver – organismos aeróbios - por isso o composto deve ser 

revirado periodicamente. As populações desses organismos crescem rapidamente 

gerando calor e fazendo com que a temperatura do composto aumente. É necessário 

umedecer o composto para regularizar a temperatura.  Pode-se também enriquecer o 

composto com fontes de cálcio, fósforo e potássio. Depois de pronto pode ser utilizado 

em qualquer cultura, no jardim ou horta.   

Materiais para o preparo da compostagem: 

 3 Kg de esterco bovino 

 5 Kg de vegetais e gramíneas trituradas 

 200 g de fosfato natural (ou termofosfato, ou farinha de osso ou pós de rocha) 

 200 g de cinza de madeira (ou pó fino de carvão) 

 100 Kg de calcário 

 Água 

 As quantidades dos materiais do composto orgânico descritas acima são para uso 

didático. O professor pode fazer com os alunos em pequenos espaços na escola. 

Caso queiram fazer compostos maiores, aumente a quantidade dos materiais na  

 proporção de até 10 vezes. Neste caso as pilhas devem ter no máximo 1,2 m de 

altura por 1,5 m de comprimento.  

 

Modo de Preparo da compostagem 

Escolher o local adequado: terreno com boa drenagem, pequena inclinação e 

preferencialmente protegido de sol e chuva. Colocar por camadas, primeiramente os 

vegetais e depois o esterco com as fontes de cálcio (calcário) e potássio (cinza) e o 

fosfóro (fosfatos). Jogue água para umedecê-lo, mas sem deixar escorrer. Formar uma 

pilha com a mistura. Diluir 25 ml de EM (Effectives Organisms) em 1 L de água e regar 

o composto.   

Dica ao professor: Caso exista microscópios disponíveis na escola, passe um palito de 

dente nas hifas (parte branca) destes fungos e em seguida deposite o material sobre uma 

lâmina de microscopia. Espalhe bem para facilitar a observação. Coloque em aumento 

progressivo de 40, 100 e 400x e demonstre aos alunos as belezas das estruturas biológicas 
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Finalmente, cobrir com palha seca para manter a umidade e a temperatura e 

colocar um a placa com a data da elaboração do composto. Podem ser feitas várias 

pilhas, porém deixar espaço de 1 m entre elas para que possa haver o trânsito de 

pessoas. 

O período de compostagem depende do tamanho das partículas dos materiais, da 

temperatura e aeração, variando em torno de 55 a 90 dias. A temperatura ideal é de 60º 

C. O controle da temperatura se faz periodicamente, dia sim, dia não, utilizando uma 

barra de ferro que deverá ser colocada no centro da pilha. Caso esquente acima de 60º, 

(quando não se consegue segurar a barra) faz-se o umedecimento do material com água, 

molhando com o auxílio de mangueira. A pilha deve ser revirada a cada 10 dias para 

garantir a aeração e qualidade do composto. 

 

CURIOSIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade C: “Tinocão” – elaborado pelo Técnico da EMATER-MG, Fernando 

Tinoco, o Tinocão é um composto para a adubação foliar, e no controle de pragas e 

doenças. As quantidades indicadas são de cunho didático. Caso seja interessante maior 

produção multiplique as quantidades por 10x e utilize um tambor de 200 litros. O local 

deverá ser afastado das salas de aula ou demais residências, pois durante a sua 

fermentação, o Tinocão exala um cheiro forte. 

Materiais a serem utilizados: 

 Balde ou tambor de 50 litros; 

 10 kg de esterco de curral (fresco); 

        Fontes de Cálcio: Calcário, cal, gesso. 

        Fontes de Potássio: Casca de Café, cinza de madeira. 

Dica ao Professor: A urina de vaca é um fertilizante rico em minerais, 

principalmente nitrogênio e potássio e que pode ser uma alternativa barata e 

sustentável ao uso de fertilizantes sintéticos nitrogenados e potássicos. Na hora da 

ordenha, colete a urina com um balde e deposite-a em garrafas pet hermeticamente 

fechadas. Espere por três dias para que a amônia de transforme em ureia, forma 

química absorvível pelas plantas. Depois diluir a urina em água e regar as plantas de 

15 em 15 dias. A proporção deve ser 0.5 L a 1,0 L de urina em 100 L de água para 

as plantas jovens até 5 L de urina em 100 L de água para as plantas adultas. 
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 2 kg de esterco novo de galinha caipira (ou cama de frango); 

 1 L de leite integral ou 1 pote de leite fermentado (tipo Yacult); 

 2 L de garapa ou 500 g de rapadura triturada ou 500 g de açúcar mascavo; 

 1Kg de cinza de madeira (fogão a lenha); 

 1 Kg de Termofosfato magnesiano ou 500 g de fosfato natural; 

 1 Kg de FTE-BR 12 (dividido em 3x) ou 500 g de sulfato de zinco e 500g de 

boro ou ácido bórico. 

 500g de folhas trituradas de diversas plantas: Bouganville (da flor roxa); Urtiga 

ou Casanção; ramos de Alecrim; Melão de São Caetano; Boldo nacional; Tomate 

“Orgânico”; alho; capuchinha, crotalária, urucum, mamona. 

 

Modo de Preparo: 

Colocar esterco fresco no balde de 50 litros e sobre ele adicionar os demais 

ingredientes.  Adicionar água pura, não clorada, até atingir o ponto de 15 a 20 

centímetros abaixo do nível máximo do balde (espaço vazio de 15 a 20 cm de altura). 

Agitar bem para uniformizar os ingredientes repetindo este procedimento 2 a 3 vezes 

por dia durante as duas primeiras semanas. Depois, procede-se esta agitação 1 vez por 

semana. A fermentação total dos ingredientes acontece em aproximadamente 30 dias. 

No momento da utilização do biofertilizante “ para ser pulverizado, o material deverá 

ser agitado e, posteriormente, coado em uma peneira para separar a parte sólida mais 

pesada. Em seguida, deverá ser filtrado em um pano ou uma tela fina. Para o uso em 

adubação de cobertura das plantas via solo, podemos utilizar o produto sem ser coado 

(ou apenas retirando os materiais remanescentes mais grosseiros), utilizando um balde 

ou um regador sem o bico como instrumentos auxiliares de acondicionamento e 

transporte do fertilizante.  O FTE deverá ser colocado aos poucos, semanalmente, até  

completar a dosagem recomendada. Pode-se substituí-lo por outra fonte de boro e de 

zinco. Esse material deve ser elaborado em local afastado, pois durante sua fermentação 

possui odor fétido. 

Aplicação:  

Foliar - 10% (1 litros do biofertilizante para 9 litros de água), a cada 15 dias. 

Solo - 30% (3 litros do biofertilizante para 7 litros de água), a cada 7 - 10 dias. 

 A parte sólida eliminada na filtragem do produto poderá ser utilizada como 

adubo em canteiros ou covas. 
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Atividade D: Bokashi aeróbio 

Composto orgânico de 

excelente qualidade, muito utilizado 

na adubação de plantio das espécies 

mais exigentes, tais como o tomate, 

couve flor, brócolis, milho, frutíferas. 

Mas pode ser usado nas demais 

hortaliças e plantas de jardins. Essas 

quantidades são para uso didático, 

caso queira produzir mais aumente-a 

na proporção de 10 vezes.  

Materiais necessários: 

 25 Kg de terra virgem de 

barranco; 

 10 Kg de esterco de galinha ou farelo de soja ou cama  de frango; 

 10 Kg de farelo de arroz ou raízes e folhas de mandioca trituradas e secas; 

 7,5 Kg de farinha de osso ou termofosfato, ou fosfato natural 

 100 ml de EM + 500g de rapadura ou açúcar mascavo diluídos em 2 litros 

d’agua; 

Deixar fermentar durante 7 a 10 dias, revirando 3 vezes ao dia nos 3 a 4 primeiros dias 

 

 

Imagem 21: Tinocão - Quilombo do Gaia Imagem 22: Tinocão - Quilombo do 

Gaia 

Imagem 23: Bokashi aeróbio - Quilombo do Gaia 
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Aplicação:  

 300 a 500g por metro quadrado de canteiro de hortaliças; 

 500 g/cova em fruteiras 

 1 colher de sopa para plantas de vaso 

 

4 AGROTÓXICOS 

 

         Os agrotóxicos são substâncias químicas utilizadas na agropecuária para controlar 

a ação de seres considerados nocivos ou pragas agrícolas. Podem ser utilizados em 

qualquer fase da produção. São divididos em inseticidas, acaricidas, moluscicidas, 

rodenticidas, fungicidas, herbicidas, antibióticos e bactericidas. 

         As pragas agrícolas, erroneamente assim chamadas, nada mais são do que 

organismos que encontraram condições adequadas para se desenvolverem em grandes 

populações, acarretando danos às culturas agrícolas em que se estabeleceram. A 

agroecologia preconiza-se o uso de compostos naturais no controle desses organismos 

com o objetivo de equilibrá-los e manter a harmonia entre as demais populações. 

 

CURIOSIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cochonilhas: Você já observou nos 

caules e ramos de plantas uns 

carocinhos que mais se parecem 

verrugas? E em outras que parecem 

minúsculos algodões? São as 

cochonilhas. Trata-se de pequenos 

insetos que atacam folhas, ramos e 

caules das plantas, sugando a seiva 

debilitando a planta até a morte. Suas 

fezes são aproveitadas pelas formigas. 

Imagem 24: Detalhe de infestação por 

cochonilhas 
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Pulgões: Aqueles insetos pequenos 

que vivem em colônias na 

cebolinha ou nas folhas jovens e 

brotos das plantas são os pulgões ou 

“piolho de plantas”. Eles sugam as 

seivas das plantas e são vetores 

transmissores de vírus. Os pulgões 

vivem em mutualismo com as 

formigas. Eles produzem e 

excretam uma substância rica em 

açucares que serve de alimento para 

as formigas. Elas os protegem dos 

predadores. As joaninhas são 

predadores vorazes desses insetos. 

Imagem 25: Detalhe de broto infestado por pulgões 
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Dica ao professor: Veja mais sobre o mutualismo de pulgões e formigas em: 

https://www.youtube.com/watch?v=pdFe4gmKrlc 

Dica ao professor: Veja sobre o controle de cochonilhas em orquídeas em: 

https://vimeo.com/11653564 

Fumagina: A fumagina é uma 

doença causada por fungos que se 

desenvolvem e reproduzem sobre 

fezes de pulgões e cochonilhas, 

formando uma película preta nas 

folhas, frutos e caules. Não causa 

danos diretos à planta, mas reduz a 

entrada de luz e gases nas folhas, 

provocando com isso queda 

prematura das folhas e redução no 

 G
is

es
el

e 
R

o
d

ri
g
u
e
s 

S
o

u
za

 

Imagem 26: Planta infestada por Fumagina 

36 



 

 

135 

 

É muito comum encontrarmos em jardins, hortas e pomares atacados pelas 

cochonilhas, pulgões e fumagina. Para evitar o ataque mantenha as plantas em 

condições ambientais e nutricionais adequadas. Normalmente as plantas atacadas estão 

em condições impróprias de luminosidade, solo ou substrato, haver déficit ou excesso 

de água e/ou nutrientes.  

 

Atividade A: Elaboração de calda de óleo cozinha com detergente e sal (um inseticida 

natural) 

Indicação: Cochonilhas em geral, principalmente as que atacam as plantas cítricas 

(limões, laranjas e tangerinas). 

Material para o preparo da calda: 

 10 litros de água 

 150 ml de óleo de cozinha (óleo de soja) 

 100 ml de sabão neutro 

 150 gramas de sal comum 

Modo de preparo da calda 

Misturar os ingredientes nas quantidades indicadas e colocar em um 

pulverizador. Aplicar nas plantas atacadas e vizinhas procurando atingir toda a copa 

e/ou área afetada. As plantas devem ser observadas e caso seja necessário fazer uma 

segunda aplicação com 20 dias. Aplicar a calda nas horas mais frescas do dia, 

preferencialmente no final da tarde. 

Atividade B: Produção de macerado de mamona (outro exemplo de inseticida natural) 

Indicação: Controle de pulgões, formigas cortadeiras e de cupins. 

Material para o preparo do macerado. 

 4 folhas de mamona para cada litro de água. 

 Liquidificador 

Modo de preparo do macerado 

Retirar os talos das folhas e triturá-las. Deixar de molho na água em local escuro 

por cerca de 12 horas e depois coar. Para o controle de pulgões deve-se fazer a 

pulverização das folhas e partes aéreas das plantas infestadas. Para controle de formigas 

deve-se regar com fartura os olheiros dos formigueiros. Para controle de cupim de 

montículo deve-se fazer a perfuração vertical e central do cupinzeiro (que pode ser feito 

com auxílio de um cano de ferro), até que se atinja a câmara celulósica ou “miolo do 

cupinzeiro” que é oca. Despejar, com fartura, o dentro do orifício perfurado. 
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Dica ao professor:  

- Veja mais sobre esse assunto: 

Contando Ciência na WEB - A história de João das Alfaces. Trata-se de um desenho animado 

que conta a história de um pequeno produtor de alfaces que com o objetivo de eliminar as 

“pragas agrícolas” que atacavam sua lavoura, aplicou contínua e indiscriminadamente 

agrotóxicos. O resultado foi a morte dos inimigos naturais, contaminação dos corpos d’água e 

sua própria intoxicação. Ao final ele é visitado por um técnico que o explica sobre práticas 

agroecológicas que podem ser usadas para controle de pragas e doenças e maior eficiência e 

produtividade da lavoura. https://www.youtube.com/watch?v=N4pqg--jHXM 

 - Para saber mais sobre agroecologia e agroecossistema, acesse:  

http://www.gentequecresce.cnpab.embrapa.br/. Trata-se de um projeto desenvolvido pela 

EMBRAPA denominado “Agroecologia para gente que cresce”. Nele há uma fazendinha virtual, 

livros, cartilhas, jogos e diversas informações sobre agroecologia. Professor, você pode 

aproveitar as aulas de informática para visitar o site!  
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http://www.saogoncalodopara.mg.gov.br/arquivo/legislacao?pagina=20&quantidade=10&Tipo=0
http://ecologia.ib.usp.br/portal/
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ANEXO B – Atividades propostas pelas supervisoras 

 

Exercício elaborado pela supervisora Ísis – Escola A 
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Exercício elaborado pela supervisora Maia – Escola A 
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Exercícios elaborados pelas supervisoras Ísis e Maia – Escola A- para serem 

utilizados como Dever de Casa. 
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Exercício elaborado pela supervisora Sarah– Escola B 

 



 

 

 

 

 

Exercício elaborado pela supervisora Catarina– Escola B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


