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RESUMO:
O Parque das Ciências é um espaço não formal de ensino que atua na
divulgação científica para estudantes da rede básica, e que vem, desde
2015, desenvolvendo projetos educativos voltados para a sustentabilidade
com o objetivo de trabalhar essa temática no cotidiano, juntamente com
professores e visitantes. Tendo em vista a necessidade de uma discussão
acerca do descarte dos resíduos, destacadamente os orgânicos, foi
construído um minhocário no Parque das Ciências, com o objetivo de
sensibilizar a sociedade sobre possibilidades de destinos alternativos
para esse tipo de rejeito, por meio da compostagem, em especial, a
vermicompostagem. Esse processo consiste na transformação da matéria
orgânica resultante da ação combinada das minhocas e da microflora que
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vive em seu trato digestivo, em um composto derivado
da digestão de restos de comida, estrume, papel e
outras matérias. Atualmente, o aumento desenfreado
do consumo de produtos industrializados trouxe, como
consequência, o crescimento da produção de lixo,
especialmente o orgânico, que nem sempre está ligado
a um descarte correto. Assim, os monitores do Parque
das Ciências realizaram pesquisas sobre o processo da
vermicompostagem e, posteriormente, sua construção e
manutenção. O projeto foi proposto originalmente para a
Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC) da
UFRN, no ano de 2016. Atualmente, o minhocário compõe
o acervo de exposição do Parque das Ciências e serve de
mote para a discussão do papel da sociedade, juntamente
com o poder público, em apresentar soluções simples
e funcionais para a destinação de qualquer resíduo, em
especial os orgânicos. Uma vez que o despejo de lixo é
causador de diversos prejuízos tanto para a população
quanto para o meio ambiente, gerando poluição visual,
contaminação do solo e lençóis freáticos, disseminação
de patógenos e outros problemas, esse instrumento tem
função de destaque, nas ações do parque, como promotor
de educação para a sustentabilidade.
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Introdução
As Orientações Curriculares para o Ensino Médio
recomendam o desenvolvimento de práticas fora do
espaço escolar, apontando esse procedimento como
atividade motivadora para os alunos, já que deslocam
o ambiente de aprendizagem para fora de sala de aula
(BRASIL, 2006). De fato, é inconcebível que o ensino
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de ciências seja restrito ao ambiente escolar quando boa parte do que
é estudado está no ambiente natural ou precisa de experimentação para
ser melhor entendido. Espaços como centros de ciências, museus e afins
apresentam uma estrutura física que pode fornecer recursos didáticos
para o aprendizado que a escola não possui (PINTO; FIGUEIREDO, 2010).
Segundo Jacobucci (2008), os espaços não formais de ensino têm
como objetivos aumentar a consciência sobre o papel e a importância da
Ciência na sociedade, proporcionar experiências educativas para que os
usuários compreendam princípios científicos e tecnológicos, bem como
despertar interesse pela Ciência e Tecnologia. Nesse contexto, o Parque
das Ciências é um espaço interativo nas áreas de Ciências da Natureza e
foi planejado com o intuito de proporcionar a estudantes do ensino básico
e ao público em geral a oportunidade de usarem um espaço não formal
lúdico e interativo para consolidar o conhecimento adquirido em sala de
aula (SOUSA et al., 2012) e ao longo da vida. Nesse espaço, também são
desenvolvidos cursos e oficinas para professores da rede básica, além
de se estimularem a divulgação científica e inclusão social da própria
população. Atualmente o Parque das Ciências conta com um total de 16
monitores, que são licenciandos dos cursos de Ciências Biológicas, Física
e Química, que trabalham juntos e de forma interdisciplinar.
É notório que a sociedade atual é marcada por uma grande necessidade
de consumo e instigada pela grande produção de produtos industrializados,
o que resulta no aumento da produção de lixo. Considere-se também
que, no âmbito do ensino formal, constitui-se um desafio o fato de que,
tradicionalmente, o conhecimento científico escolar se apresente apenas
como blocos de conteúdos definidos previamente, organizados em função
das disciplinas tradicionais e à margem dos contextos de vida e interesses
dos seus destinatários (PEDROSA; LEITE, 2005). Isso se constitui em um
empecilho para que os alunos vivenciem problemas e apresentem soluções,
especialmente no que se refere a questões ambientais.
Os dados da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública
e Resíduos Especiais (ABRELPE) são alarmantes e mostram que, entre os
anos de 2003 a 2014, houve crescimento da geração de lixo no país em
torno de 29%, enquanto o crescimento populacional foi de 6%. Em 2013,
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41,7% do lixo era depositado em espaços inadequados
e, em 2014, a parcela foi de 41,6%, apresentando-se
praticamente inalterado. Esses números apresentam
mais um problema presente na sociedade: além da alta
geração de lixo, seu descarte também é preocupante.
Assim, qualquer ação alternativa de descarte que não
agrida o meio ambiente é significantemente importante.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), lei nº
12.305/10, sancionada em 2010, apresenta instrumentos
importantes para combater problemas ambientais no país.
O Parque das Ciências, desde 2015, vem desenvolvendo
projetos que têm foco na sustentabilidade e traz, em seu
repertório, ferramentas que são importantes na Educação
Ambiental para sensibilizar a comunidade acerca de
problemáticas como essas. Um dos recursos pensados
no cerne do tema da sustentabilidade, em destaque, é
o minhocário. A utilização de minhocas na reciclagem
de resíduos orgânicos tem se destacado devido à sua
habilidade na transformação de matéria orgânica em
material fértil, a qual pode ser utilizada como adubo rico
em proteínas essenciais no crescimento das plantas
(MELLO-PEIXOTO et al., 2014). O húmus da minhoca é
rico em microrganismos, o que aumenta a biodiversidade
no solo, auxiliando consequentemente na degradação e
mineralização de matéria orgânica do solo, estabilizando o
agroecossistema e, portanto, diminuindo a quantidade de
patógenos naquele ambiente (SCHIEDECK et al., 2007). As
minhocas utilizadas na produção de húmus são geralmente
da espécie Eisenia fetida (minhoca vermelha-da-Califórnia).
Além de ser uma saída alternativa para o descarte de lixo
orgânico, o processo da vermicompostagem tem um
potente produto que pode substituir fertilizantes químicos.
Nesse contexto, o trabalho em questão tem o objetivo
de demonstrar as possibilidades que o minhocário
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apresenta em ser utilizado como uma ferramenta pedagógica para a
educação para a sustentabilidade, não só exclusivamente para estudantes,
mas para toda a comunidade que o visita ou interage com ele, fazendo
parte do acervo atual de exposição interativa do Parque das Ciências.

Materiais e Métodos
O subprojeto “Construção e manutenção do minhocário como ferramenta
pedagógica” teve início com pesquisas realizadas pelos monitores do
Parque sobre o minhocário e o processo de vermicompostagem. Foram
realizadas visitas ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN),
que tem um minhocário para compreender melhor seu funcionamento. O
minhocário usa como matéria-prima cascas de verduras e frutas, além de
papel repicado, que serve, entre outras coisas, para manter a umidade e
temperatura adequadas e reduzir o mau cheiro. Todo adubo produzido era
utilizado na horta e no viveiro da instituição.
A partir das pesquisas e da visita ao IFRN, foi elaborada uma lista
com todos os materiais que seriam necessários para a construção
do minhocário. Na montagem do minhocário do Parque das Ciências,
foi utilizado esterco de cabra porque ele se transforma em húmus mais
rapidamente do que o esterco bovino. O esterco foi misturado com areia e
água em proporções adequadas para deixar o ambiente ideal, de modo a
evitar o afogamento ou ressecamento das minhocas. Após a preparação
do ambiente, as minhocas foram introduzidas. As minhocas utilizadas
na produção de húmus são da espécie Vermelha-da-Califórnia (Eisenia
fetida), que estão espalhadas por quase todo o mundo e foram doadas ao
Parque das Ciências pelo IFRN (Figura 1).
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Figura 1 – Minhoca Vermelha-da-Califórnia (Eisenia fetida).

Fonte: Diogenes (2016).

Quanto à matéria orgânica, o minhocário foi dividido
em duas partes: uma com matéria orgânica oriunda de
restos de alimentos, como casca de banana e restos de
mamão secos, e outra contendo papel seco. A segunda
parte foi idealizada para mostrar que o papel é uma matéria
orgânica. A construção da ferramenta durou cerca de 4
meses, desde os estudos sobre o tema até sua finalização.
Figura 2 – Esquema de construção de minhocário.

Fonte: Ogham Ambiental (2016).
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Resultados e Discussão
O minhocário foi utilizado como ferramenta pedagógica durante a Semana
de Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC) junto com outros subprojetos
como o biodecompositor e o aquecedor solar. Na semana de exposição, o
estande do Parque das Ciências recebeu a visita de estudantes e professores
da rede básica e do ensino superior, além de professores e pessoas de
diversas localidades da capital e do interior do estado, tendo despertado a
curiosidade e o interesse de crianças, jovens e adultos.
A exposição ficou aberta ao público de quarta a sexta feira, das 8 h às 21
h, e os monitores se revezaram para atender aos visitantes que, em relação
ao minhocário, apresentaram curiosidade sobre a construção e manutenção,
preconceitos em relação às minhocas. Muitas concepções alternativas acerca
da classificação desse animal e da sua atuação na produção do húmus foram
identificadas, o que demonstra desconhecimento da biologia dos anelídeos
e da sua importância ecológica. Tais temas são, ou ao menos deveriam ser,
abordados na disciplina de Ciências do Ensino Fundamental.
Figura 3 – Minhocário expositivo, CIENTEC 2016.

Fonte: Diógenes (2016).

No contexto da necessidade de reciclagem de materiais orgânicos,
sabe-se que os resíduos domiciliares são, muitas vezes, descartados
de maneira incorreta, o que, na maioria das vezes, ocasiona malefícios
ao meio ambiente, o que pode ter como consequência, por exemplo,
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a eutrofização de corpos aquáticos. Eutrofização é o
processo desencadeado pelo excesso de nutrientes
na água que leva a um aumento dos microrganismos
aeróbicos que, por sua vez, leva à drástica redução de
oxigênio na água.
O processo de reciclagem de compostos orgânicos é
essencial na geração de insumos orgânicos para a agricultura
(LOUREIRO et al., 2007). Compostagem é a reciclagem
realizada por microrganismos e vermicompostagem é
realizada pela simbiose entre minhocas e microrganismos.
Nos dois casos, faz-se a estabilização dos processos
orgânicos e consequentemente o reaproveitamento da
matéria orgânica (DORES-SILVA; LANDGRAF; REZENDE,
2013). Para um ambiente sustentável, é preciso que
as pessoas tenham, além do conhecimento biológico,
mudança de hábitos e iniciativa para desenvolver em suas
casas ações simples que contribuam para um ambiente
saudável, como, por exemplo, a construção de uma horta,
um minhocário e um biodecompositor.
Durante a exposição na CIENTEC, foi possível
perceber que tanto pessoas mais velhas quanto crianças
demonstravam medo e nojo de pegar nas minhocas. O
ensino tradicional e livresco não garante o acesso dos
estudantes ao ambiente vivo, para além disso, o modo
de vida moderno urbano, em que as pessoas residem
em apartamentos ou em casas com quintais cimentados,
faz com que as crianças cresçam desconhecendo as
minhocas e os outros pequenos invertebrados importantes
para a manutenção do equilíbrio ecológico.
Ações de extensão como a CIENTEC, UFRN na praça e
diversos projetos ambientais desenvolvidos por professores
da Universidade possibilitam o acesso à comunidade de
conhecimentos pedagógicos e ecológicos, além de despertar
e sensibilizar os visitantes para questões ambientais.
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No ambiente escolar, os estudantes da rede básica podem aprender
que, a partir da junção de minhocas e microrganismos que habitam em
seu intestino, acontece o processo de vermicompostagem. Desde o Ensino
Fundamental I, eles “aprendem” que as minhocas são importantes para
a fertilização do solo, embora nessa faixa etária ainda não consigam
compreender o processo realizado por esses anelídeos como facilitadores
da degradação da matéria orgânica. Os processos químicos que envolvem
a degradação desses compostos são desencadeados pela ação de
milhares de microrganismos (DORES-SILVA; LANDGRAF; REZENDE,
2013). Segundo Corrêa, Santos e Nakamura (1998), os fungos e as
bactérias são responsáveis pela ação do processo de decomposição.
Os fungos destacam-se devido à sua alta eficiência enzimática na
degradação de moléculas com alta razão C/N (Carbono/Nitrogênio), como:
celulose, hemicelulose, lignina, compostos aromáticos, quitina e certas
proteínas. A ação aeróbica desencadeada por esses microrganismos, no
processo de compostagem, acontece a partir da liberação de gás carbônico,
água e energia, devido à ação desses indivíduos (LOUREIRO et. al., 2007).
A compostagem é responsável pela produção de uma substância
homogênea e relativamente estável (PEIXOTO; ALMEIDA; FRANCO, 1989).
O conhecimento teórico e fragmentado nem sempre é significativo para o
aluno, que normalmente memoriza o conteúdo para as avaliações e depois
esquece. O uso de minhocários em ambientes escolares ou em exposições
contribui para ampliar a percepção dos estudantes sobre o papel ecológico
das minhocas e diminuir a rejeição e o medo em relação a esses animais. É
importante sempre ressaltar que são seres detritívoros, e não decompositores,
como parte da população pensa. Seres assim causam repulsão natural nas
pessoas, mas são imensamente necessários, principalmente por reciclarem
parte dos nutrientes que ali estão, desempenhando assim papel ambiental de
fundamental importância. Seja em eventos itinerantes, como a CIENTEC, seja
em visitas cotidianas ao Parque das Ciências, o minhocário é um instrumento
didático que permite levantar questionamentos interessantes, tanto acerca do
seu funcionamento quanto da sua construção e manutenção.
O minhocário, por atrair pessoas de todas as idades, tem um forte
potencial como ferramenta para a educação ambiental. Pode ser construído
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de formas diversas, reafirmando sua potencialidade. No
expositivo (Figura 3), pode-se mostrar, ainda, as diversas
formas de vida existentes nesse microambiente. A presença
de miriápodes, fungos e formigas é um fator de confusão
para os visitantes e, ao mesmo tempo, uma oportunidade
de se explicarem as relações existentes nesse sistema,
sendo importante deixar claro que nenhum ambiente
funciona sozinho, e que é necessário sensibilizar acerca
das várias formas de vida e seus papéis na natureza.
Com a proposta de uso do minhocário como
instrumento para a compreensão de importantes temas no
ensino de ciências, acreditamos ter contribuído de forma
significativa para uma educação para a sustentabilidade,
relacionando a temática ambiental com questões de
importância social e econômica.

Considerações Finais
A educação para o desenvolvimento sustentável é
fundamental para mudar os hábitos e as atitudes das
pessoas em relação ao ambiente em que vivem. O ensino
tradicional e conteudista não consegue fornecer aos
estudantes o conhecimento necessário e nem desenvolver
habilidades e competências para que os jovens participem
de tomadas de decisão acerca de problemas ambientais de
suas comunidades. Para isso, é preciso formar professores
que tenham conhecimento científico, competências e
habilidades adequadas para sensibilizarem os estudantes
da rede básica para os problemas ambientais. A monitoria
no Parque das Ciências possibilita aos licenciandos o
desenvolvimento dessas habilidades e competências
à medida que trabalha a autonomia do licenciando na
busca de novas estratégias e no desenvolvimento de
habilidades manuais e competências para expor e explicar
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os projetos produzidos para o público visitante. Sabe-se que é dever da
sociedade, juntamente com o poder público, apresentar soluções cabíveis
para combater os problemas ambientais, entretanto, sem conhecimento
científico, competências e habilidades não é possível encontrar as soluções
desejadas. O projeto de educação para a sustentabilidade desenvolvido no
Parque das Ciências contribui para o processo de formação do professor
de Ciências, leva conhecimento científico para a comunidade e estimula
o interesse dos estudantes da rede básica pela área das Ciências.
O minhocário é uma das ferramentas didáticas que apresenta uma grande
potencialidade pedagógica para a educação ambiental. Ele é fácil de ser
confeccionado e pode ser construído e manejado de diversas formas, além
de ser, logicamente, uma boa saída ecológica para o descarte de resíduos
orgânicos. Por meio do minhocário, é possível educar e sensibilizar
estudantes da rede básica e seus professores, além de se contribuir para
a formação de indivíduos atuantes na sociedade, capazes de exercer sua
cidadania apropriadamente.
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