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Resumo
O presente trabalho de cunho qualitativo tem como objetivo analisar a importância de se trabalhar com a agricultura
familiar, em especial a hidroponia. O campo de pesquisa foi o Povoado Mangue Grande município de Boquim,
localizado na região sul do estado de Sergipe. As observações foram realizadas junto aos hidrocultores da Associação
“Brotar Sempre”. Foi observado também escolas da zona rural que estão inserindo no calendário aulas práticas de
campo, com o intuito de mostrar aos alunos os problemas causados pelo uso de agrotóxicos. Espera-se como
resultados da pesquisa fornecer elemento que favoreçam tanto à agricultura familiar, quanto à escola, a fim de contribuir
para a formação de cidadão mais consciente e capaz de atuar com eficácia na sociedade em que está inserido.
Palavras Chave: Agricultura familiar; Educação e Hidroponia.
ABSTRACT                                    
This qualitative nature of work aims to analyze the importance of working with family farms , especially hydroponics. The
research field is the town Mangue Grande municipality of Boquim , located in the southern region of the state of Sergipe .
The observations were made with the hidrocultores the Association " Sprout Always." It was also observed rural schools
who are entering classes on the calendar field practices , in order to show students the problems caused by the use of
pesticides. We hope as search results provide element favoring both family farming , as the school in order to contribute
to more conscious citizen training and able to act effectively in the society in which it appears.
Keywords : Family agriculture ; Education and Hydroponics .

Introdução
De acordo com informações de moradores o povoado Mangue Grande surgiu há aproximadamente 40 anos em uma
área de mata nativa que ao decorrer dos anos foi sendo desmatada e povoada, seus moradores aos poucos foram
lavrando as terras férteis e fazendo plantios. A principal fonte de renda é a agricultura, o forte da região era a citricultura
e o plantio do fumo, por isso é difícil não encontrar sítios com plantio de laranja. Com a queda do preço da laranja os
agricultores estão buscando alternativas, especialmente investindo em outros plantios como o do maracujá em alta no
mercado, plantações de coco, plantios de fava, amendoim, milho, feijão, batata doce, inhame além de plantações de
hortaliças entre outros. Planta-se também mandioca para abstração da tapioca e preparo da farinha.
Esses produtos têm sido comercializados nas feiras livres da cidade e de regiões circunvizinhas, abastecem
principalmente as Centrais de Abastecimento (Ceasa), como também servem para alimentar os próprios agricultores. Os
moradores da região também recorrem a associações comunitárias, pratica comum dos municípios da cidade, essas
associações são criadas com o intuito de buscar alternativas para ajudar o pequeno agricultor.
Em 19 de outubro de 2013, três irmãos José Roberto dos Santos, Antônio Carlos Tavares da Cruz e Junio Tavares da
Cruz moradores do povoado Mangue Grande, fundaram a associação “Brotar Sempre” (ASSOCIAÇÃO DOS
PRODUTORES DE CULTIVO HIDROPÔNICO E PROTEGIDO DO ESTADO DE SERGIPE), e desde então lutam para
expandir o projeto implantado, visto pela Associação como uma alternativa para geração de empregos, além de
representar uma alternativa economicamente viável, utilizada para sensibilizar a população da importância de cuidar do
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meio ambiente, pondo em enfoque a qualidade de vida das gerações futuras.  
Deve-se ressaltar que no inicio do projeto a aceitação era pequena, por se tratar de algo novo, com o decorrer do tempo
a Associação passou a distribuir hortaliças para supermercados das cidades de Boquim e Lagarto, adquirindo maior
notoriedade. Em conquista recente a Associação em análise firmou contrato para entrega de hortaliças e frutas, com a
prefeitura Municipal de Boquim, por meio do Programa de Aquisição Alimentar (PAA) e do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), em que vem despertando o interesse de outros agricultores em aderi a forma do plantio
hidropônico.
Trabalhando o conceito de Hidroponia
A hidroponia é uma técnica relativamente antiga para o cultivo, em ambiente protegido, para diversas espécies
agrícolas.  Consiste na circulação regular, junto à raiz da planta, de uma película de solução nutritiva. Esta solução é
bombeada, através de programação feita por um timer[1]. 
É uma técnica que segundo Bliska Júnior (1998, p. 7), “vêm ocupando cada vez mais espaço na produção de inúmeras
espécies agrícolas, apresentando vantagens em relação aos outros sistemas de produção do ponto de vista ambiental,
agrícola e socioeconômico”.
Trata-se de um projeto ousado, inicialmente caro, que consiste na aplicação de técnicas, materiais adequados e
equipamentos específicos para a produção de hortaliças por meio do cultivo sem solo, sem agrotóxico, o que o torna um
alimento limpo e saudável.
A priori deve-se construir uma estufa, que obrigatoriamente necessita ser construída em uma área ampla, em função de
ser permanente. Deve ser uma área com decline do terreno em 2%; ser livre de arvores e construções próximas;
deve-se evitar sombreamento frontal na estufa; o terreno necessita ter agua potável disponível, de preferencia poço
artesiano, não é permitido agua encanada ofertadas por redes de saneamento devido à presença de microorganismos e
elementos químicos usados no seu tratamento; a área tem que proceder as analise dos padrões físicos, químicos e
biológicos; estar próxima a uma rede elétrica de baixa tensão e predispor de construção para servir de abrigo de
materiais ou para moradia de funcionários. 
Por se tratar de cultivo em ambiente protegido o hidrocultor, deverá ter conhecimentos básicos e experiência pratica
desde a construção da estrutura da estufa até o plantio e cultivo das hortaliças. Os materiais utilizados para a
construção da estufa são: madeira tratada, concreto, tubos plásticos ou ferro para os pés-direitos[2], fica a cargo do
hidrocultor escolher o material a ser utilizado; a estrutura pode ser de madeira ou plástico, já a cobertura pode ser de
nylon ou filme plástico.
Alguns fatores devem ser respeitados como o da ambiência (temperatura, umidade relativa e luminosidade), quanto a
necessidade da rede elétrica devido o painel de distribuição, em um conjunto motobomba[3] e em um timer que
monitora todo o processo da estufa, marca o tempo que se precisa bombear agua, se for dia de calor de 5 em 5 minutos
em média.
Algumas vantagens do sistema hidropônico são elencadas por Bliska Júnior (1998, p. 40-41), comparados ao cultivo
convencional, do ponto de vista ambiental há
menor poluição do meio ambiente, maior aproveitamento de agua” [...] “do ponto de vista agrícola, precocidade na
colheita dos plantios, produtividade mais alta e melhor aproveitamento de nutrientes” [...] “do ponto de vista
socioeconômico, proximidade entre produtor e consumidor, obtenção de produtos de melhor qualidade e de melhor
aceitação pelo consumidor, maior tempo de vida útil após colheita.
No entanto, Bliska Júnior (1998, p. 41), aponta algumas desvantagens dos sistemas hidropônicos como: “a dependência
de eletricidade e de automação, necessidade de mão de obra especializada, auto custo das instalações estimado em
R$ 10,00 a 20,00 por m² de área construída, a depender do material utilizado”.  
Como já foi dito é um projeto caro, que aos poucos vem ganhando espaço no estado de Sergipe, por iniciativa da
associação “Brotar Sempre”. A associação respeita o meio ambiente, almeja aumentar a situação socioeconômica dos
agricultores do estado, como também se preocupa com a qualidade de vida da população.
Processo educativo dos trabalhadores/produtores
Para se trabalhar com a hidroponia como já foi elencado faz-se necessário ter técnica e conhecimento, José Roberto
relatou que o projeto surgiu por curiosidade, entretanto, teve que aprimorar seus conhecimentos, tanto por pesquisas via
internet, como visita de técnicos da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdrago), a priori parceiro
na viabilização de recursos para a construção das estufas; realização de curso pelo Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE) sobre hidroponia e aperfeiçoamento no Programa Negócio Certo Rural “programa
gratuito de capacitação em planejamento e administração de pequenos negócios rurais”, ofertado também pelo
SEBRAE.
Além disso, deve-se ressaltar pesquisa e leitura da experiência desenvolvida pelo professor Jorge Barcelos, fundador do
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laboratório LabHidro (Laboratório de Hidroponia da Universidade Federal de Santa Catarina), no Centro de Ciências
Agrárias da UFSC. Outro incentivo foram leituras sobre o trabalho do professor Drº Pedro Roberto Furlani, atualmente a
associação busca parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), empresa em que José
Roberto atua como estagiário.
A prática com culturas hidropônicas exige que os trabalhadores/produtores passem por processo educativo para
desenvolver a técnica e a produção do trabalho com a hidroponia, a partir da formação voltada para a agroecologia, que
segundo Guzmán
constitui o campo do conhecimento que promove o manejo ecológico dos recursos naturais, através de formas de ação
social coletiva que apresentam alternativas à atual crise de modernidade, mediante propostas de desenvolvimento
participativo desde os âmbitos da produção e da circulação alternativa de seus produtos, pretendendo estabelecer
formas de produção e de consumo que contribuam para encarar a crise ecológica e social e, deste modo, restaurar o
curso alterado da coevolução social e ecológica (GUZMÁN, 2015).
A intenção futura é que essa prática agroecológica prevaleça sobre a agricultura convencional, já que de acordo com
ALTIERI; GLIESSMAN e GUZMÁN (2015), a Agroecologia nos traz
a expectativa de uma forma de agricultura capaz de propiciar a produção de alimentos, fibras e de preservação
ambiental, diferenciando-se, portanto, da orientação dominante de uma agricultura com caraterísticas de produção
industrial, calcada no uso intensivo de capital, energia e recursos naturais não renováveis, sendo, assim, agressiva ao
meio ambiente, excludente, vista socialmente e causadora de dependência econômica.
As visitas de instituições de ensinos ha ambientes como este é uma forma de sensibilizar tanto as crianças como os
adultos da importância de economizar agua fator fundamental, de criar o hábito de comer alimentos saudáveis, de
preservar o meio ambiente, como também é muito importante para a formação de conceitos, nos alunos da educação
infantil principalmente.
Os professores podem trabalhar com conceitos de matéria, trabalho, energia, tempo, espaço, transformação e
conservação (Física); com conceitos de transformações, energia, tempo, matéria (Química); conceitos de matéria,
energia, transformações e sistema (Biologia) e com conceitos de quantidade/números, estrutura, espaço,
transformações e regularidades padrões (Matemática), é um local com potencial educativo a ser explorado pelo
professor e pelo aluno.
A possibilidade de relacionar a teoria à prática torna o aluno sujeito do conhecimento e o professor mediador deste
conhecimento, portanto, favorece a aprendizagem, uma vez que “só se constrói em uma interação entre esse sujeito e o
meio circundante, natural e social (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002, p.122)”.
De acordo com Vygotsky um conceito “é um ato real e complexo de pensamento que não pode ser ensinado por meio
de treinamento (1993, p.71)”. Então não tem porque ensinar por meio de repetições e de forma mecanizada se a criança
é um ser criativo e extintivo, que já vai pra escola com uma bagagem de conhecimentos adquiridos com o meio social a
que está inserido. Sabendo disso o professor deve atentar-se para não centrar o ensino na repetição é importante o
professor focar na aprendizagem de conceitos, para que o aluno se utilize deste conhecimento dentro e fora da escola.
A relação entre a hidroponia e educação
A hidroponia não só vem despertando a curiosidade da população do povoado Mangue Grande, mas também é um
tema introduzido em livros e abordado em sala de aula, a exemplo do livro de Estephan (2013, p.327) do 6º ano.
Desde que foi criado o projeto, vem sendo realizadas exposições sobre a produção, plantio e cultivo das hortaliças, e os
benefícios desta prática para a saúde. Ao acompanhar a página da Associação na rede social, identificamos a visita das
seguintes instituições de ensino: Escola Municipal Maria da Glória Barreto de Andrade, Escola Municipal Ananias
Chaves Sobrinho, situada no Povoado Mangue Grande; Escola Municipal Monsenhor João Batista de Carvalho Daltro,
Colégio Luiz Alves de Oliveira situados na Colônia Treze; SENAC-Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, polo
Lagarto; Faculdade AGES-Avenida Universitária, 23 Parque das Palmeiras Paripiranga/BA; Escola Municipal Josefa da
Conceição Jesus Ramos, Escola Municipal João Barbosa Neto, situadas na Colônia Treze.
Entretanto, a pesquisa se propunha em saber se escolas, a partir das visitas à Associação, tinham interesse em
introduzir este tema no currículo escolar. De acordo com a resposta dos entrevistados, professores visitantes do projeto
e pelos hidrocultores José Roberto dos Santos e Antônio Carlos Tavares da Cruz consideram importante à escola
incorporar temas da agricultura no seu currículo.
Pois promover uma vivencia em que é mostrada a realidade do contexto da comunidade, torna-se favorável a novos
conhecimentos não só dos alunos como também dos pais, da gestão escolar, em fim todos que compõe a instituição
escolar. Pois promover uma vivencia em que é mostrada a realidade do contexto da comunidade, torna-se favorável a
novos conhecimentos não só dos alunos como também dos pais, da gestão escolar, em fim todos que compõe a
instituição escolar. (Monitora)
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É de suma importância esse envolvimento e contato com crianças e adolescentes com a atividade agrícola. (Professor
1)
Vendo que a base da alimentação de todos depende da agricultura, vejo como fundamental trabalhar essa questão,
principalmente por ser uma área rural em que todos dependem da agricultura. (Professor 2)
Com certeza é muito importante. Toda fonte de alimento é provido da agricultura familiar, então porque as escolas não
intensificam como forma de conhecimento, partindo das series iniciais até a sua formação, com isso teremos uma
geração independente, capaz de produzir alimentos limpos de agrotóxicos com informações e técnicas precisas.
Produzir seus alimentos é com certeza a melhor forma de uma boa alimentação. “Você é o que você sabe sobre o seu
alimento”. (Hidrocultor 1)
Sim acho importante. A escola tem um papel fundamental, pois, a mesma é uma instituição responsável pelo
aprendizado das crianças, os professores são os agentes responsáveis de orientar os alunos que é pela ação do
homem do campo que chega o alimento as nossas mesas. Sendo assim, a agricultura familiar proporciona esse elo
entre produtores, professores e alunos propiciando um trabalho conjunto de todos em prol do bem comum.  (Hidrocultor
2)
Quando perguntados sobre qual o objetivo das escolas visitarem as plantações hidropônicas, os entrevistados
responderam que acham importante discutir questões sobre meio ambiente e que as visitas ajudam na compreensão da
preservação ambiental.  
Devido à comemoração do dia do Meio Ambiente a escola elaborou atividades a fim de sensibilizar os alunos sobre
questões ambientais, como preservação do meio ambiente, dos malefícios do uso de agrotóxicos em alimentos e dos
benefícios da alimentação saudável e qual a importância da escola abordar esses temas na escola. Já que a
comunidade vive no meio rural e seus familiares sustentam-se disto. Portanto promover um conhecimento neste sentido
é estabelecer uma educação integral, aonde todos aprendam e possam assim estabelecer relações positivas, entre
escola, aluno e comunidade. (Monitora)
A instituição escolar tem como objetivo inserir a prática agrícola no cotidiano do alunado através da criação de
pequenos espaços cultiváveis, principalmente, para oferecer momentos de contato direto com produtos naturais. A
iniciativa de muitas escolas de terem em seus ambientes o cultivo natural de plantas e hortaliças proporciona um
aprendizado de novas cognições para as crianças. (Professor 1)
Tem interesse em introduzir na prática, com o objetivo de valorizar a zona rural pela importância que ela tem. (Professor
2)
Todas as instituições de ensino que visitaram o projeto têm como objetivo a obtenção de informações sobre esta
técnica, nova para eles. Por meio do contato direto os professores e coordenadores vendo que é uma atividade
sustentável, saudável e limpa de agrotóxicos, nos questionam sobre a aquisição de uma pequena estufa para a
produção da própria merenda escolar. (Hidrocultor 1)
Na verdade, o interesse de alguns professores é de levar essa prática para abordarem o meio ambiente, buscando
mostrar aos alunos, pais e comunidade a importância de valorizar técnicas que beneficiem a todos. (Hidrocultor 2)
Considerações Finais:
Sendo a escola um espaço onde se aprendem regras e valores nota-se que é de suma importância à mesma trabalhar
com a agricultura familiar, possibilitando o acesso ao conhecimento sistematizado, como também ao contexto cultural
em que estão inseridos, permitindo aos alunos valorizar a agricultura familiar, sensibilizando-os da importância de cuidar
do meio ambiente, propiciando aprendizagens macro sobre o consumo consciente de água, de uma alimentação
saudável e dos prejuízos causados pelo uso de agrotóxicos em alimentos tanto para saúde do homem como para o
ecossistema.
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[1] É um comando individual capaz de controlar ações de ligar e desligar cargas diversas com programações que vão
desde semanais até segundos.
(Fonte: http://www.exatron.com.br/content/produtos/Detalhe.aspx?c=21&sc=0&pid=164).

[2] É uma expressão da língua portuguesa muito utilizada em arquitetura, engenharia e em construções em geral, que
indica a distância do pavimento ao teto. (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9-direito ). 

[3] Bombas com motor imerso. Possuem o motor, de forma alongada, acoplado diretamente ao conjunto ficando imerso
ao poço. (Fonte: http://www.bombasjvp.com.br/file.php?id=110 ).
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