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RESUMO 

Sabe-se que as áreas do município de São João del-Rei são extremamente degradadas 
no que diz respeito a solo e vegetação, fato facilmente verificável na quantidade de 
queimadas urbanas e voçorocas existentes na paisagem da região. Desta forma, o 
presente trabalho teve por objetivo, promover um mecanismo de sensibilização dos 
alunos acerca das questões ambientais através de um projeto de extensão universitária 
para os sétimos anos na Escola Estadual Brighenti Cesare da cidade em questão. Foi 
adotada uma metodologia com duas etapas: aulas ministradas em sala, associadas à 
prática de construção de uma composteira e a montagem de maquetes interpretativas 
retratando áreas com a presença de voçorocas. A utilização de ferramentas 
educacionais integrou uma visão crítica aos alunos a respeito da degradação ambiental 
e pôde-se concluir a relevância deste tipo de didática na escola, pois crianças bem 
informadas serão cidadãos mais conscientes, além de serem transmissoras dos 
conhecimentos obtidos no âmbito escolar, para a família e vizinhos. A disseminação de 
conceitos básicos de educação ambiental se configura como parte fundamental para 
que sejam alcançados resultados satisfatórios de mudança de comportamento e visão 
em relação à natureza.  

 
 Palavras-chave: Solo; voçoroca; queimada urbana; compostagem; maquete; educação 

ambiental. 
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ABSTRACT 

It is known that the areas of the municipality of São João del-Rei are extremely degraded 
with respect to soil and vegetation, a fact easily verified in the amount of urban and 
voçorocas burns existing in the landscape of the region. In this way, the objective of this 
work was to promote a mechanism to raise students' awareness about environmental 
issues through a university extension project for the seventh year at the Brighenti Cesare 
State School in the city in question. A two-step methodology was adopted: classes 
taught in the classroom, associated with the practice of building a composter, and the 
assembly of interpretative models depicting areas with the presence of gullies. The use 
of educational tools integrated a critical view of students about environmental 
degradation and it was possible to conclude the relevance of this type of didactics in the 
school, since well-informed children will be more aware citizens, besides transmitting the 
knowledge obtained in school, for family and neighbors. The dissemination of basic 
concepts of environmental education is a fundamental part of achieving satisfactory 
results of behavior change and vision in relation to nature. 
 
Keywords: Ground; voçoroca, gag urban burning; composting; model; environmental 
education. 
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1. INTRODUÇÃO 

Tendo em vista que a maior parte da população habita as áreas urbanas, 

compreender o ambiente em que vivemos e quais ameaças ambientais geramos a 

partir de inúmeras ações, se faz necessário (Dias, 2006). O objetivo da educação 

ambiental se fundamenta em como agimos e como podemos agir para gerar menos 

impacto no ambiente. De acordo com o Art. 2º da Lei Nacional de Educação 

Ambiental, n° 9795 de 27 de abril de 1999, a educação ambiental é um elemento 

essencial e permanente na educação nacional, devendo estar presente de forma 

articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo. Portanto, a 

escola é um espaço privilegiado e ideal para a divulgação de conteúdo dessa 

temática, visando à sensibilização e interação dos alunos (Botrel & Martins, 2018), 

com a finalidade de buscar soluções para os problemas ambientais (Oliveira et al., 

2012). O trabalho de educação ambiental nas escolas auxilia os alunos a 

incorporarem uma conscientização a respeito das questões ambientais, para que 

possam manifestar um senso crítico com valores referentes à proteção do meio e a 

sua consequente melhoria, afirma Medina (2017).  

O ambiente escolar possibilita que o aluno compreenda a dimensão dos 

problemas ambientais presentes no mundo, portanto, a educação ambiental nas 

escolas deve ser aprimorada na educação formal e informal, através de atividades, 

pesquisas, leituras e execução de projetos criativos e didáticos, para uma melhor 

fixação do conteúdo, tornando-se um passo importante para a condução de um 

futuro sustentável (Oliveira et al., 2012). Para Medina (2017), o resultado da 

efetuação destas atividades se dá através da ligação entre o que o aluno aprende e 

a sua realidade cotidiana. Os educadores, afirma Medeiros et al (2011), possuem 

amplo compromisso no desenvolvimento do pensamento crítico em crianças, por 

esta razão, os docentes são capazes e responsáveis por disseminar todo o 

conhecimento adquirido durante sua formação acerca da educação ambiental para a 

sociedade. Lecionar sobre a degradação ambiental nas escolas é uma das 

estratégias propostas para se evitar o avanço de novas áreas degradadas. Como 

forma de despertar a percepção ambiental nas crianças, se faz por necessário a 

utilização de ferramentas para o exercício da vivência e ludicidade do aprendizado, 
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no que diz respeito à percepção do cidadão sobre as questões ambientais (Botrel & 

Martins, 2018) 

A educação, em todas as suas formas, pode moldar o futuro de gerações, 

reavaliando atitudes e remodelando práticas sociais, constituindo desta maneira, 

uma sociedade mais justa e sustentável (Dionet et al., 2015). Neste sentido, torna-se 

fundamental a introdução de conceitos acerca da educação ambiental para as 

crianças.  

A Escola Estadual Brighenti Cesare iniciou suas atividades em São João del-

Rei no dia 15 de fevereiro de 1965 e há 54 anos vem educando com qualidade e 

dedicação. Sua missão é “oferecer um ensino de qualidade a toda a comunidade, 

baseado em valores para a formação de bons cidadãos.” Atualmente a escola 

atende o Ensino Fundamental 1º ao 9º ano. 

 A Universidade Federal de São João del-Rei foi, portanto, recebida pela 

escola, para que estas ferramentas educacionais pudessem ser expandidas para os 

alunos ali matriculados através da extensão universitária. 

1.2 Objetivo  

Descrever a utilização de ferramentas educacionais para com as questões 

ambientais trabalhadas na Escola Estadual Brighenti Cesare no município de São 

João del-Rei, Minas Gerais, entre os anos 2017 e 2018 com os projetos de extensão 

universitária "Queimadas urbanas: Quebrando o paradigma" e "Percepção 

ambiental: O despertar de um olhar crítico para a questão da degradação de solo e 

vegetação na região dos campos das vertentes". 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Educação ambiental 

A educação ambiental, segundo Medeiros et al., (2011) é um meio no qual o 

cidadão inicia-se em um processo de obtenção de conhecimento e conscientização 

para com as questões relacionadas ao meio ambiente, onde o ser humano se torna 

apto a tomar decisões para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. 
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Effting (2007) complementa que a educação ambiental está diretamente ligada à 

construção de valores sociais, execução de práticas coletivas e competências em 

geral, pelo qual essa conciliação se refletirá na recuperação e conservação do meio 

ambiente.  

A educação ambiental se fundamenta na conscientização dos seres 

humanos em relação ao mundo, podendo assim, desfrutarem de uma melhor 

qualidade de vida, sem que o meio ambiente seja violado com tamanha brutalidade 

(Medeiros et al., 2011). Os autores complementam dizendo que, os recursos 

naturais continuarão sendo utilizados, todavia, com consciência e respeito, para que 

haja um equilíbrio entre as partes: homem e ambiente. A sensibilização da 

humanidade para com as questões ambientais é de suma importância para que a 

população tome consciência da necessidade de se conservar o meio ambiente, pois 

este é a garantia de estabilidade desta geração e das que se seguem (Silva & 

Oliveira, 2019). 

Effiting (2007) designa algumas denominações a respeito da educação 

ambiental: A educação ambiental corresponde ao aprendizado em compreender, 

estimar, saber lidar e manter os sistemas ambientais em sua integralidade; É a 

instrução de como gerenciar e melhorar as relações entre a sociedade humana e o 

ambiente, de modo integrado e sustentável; Significa aprender a empregar novas 

tecnologias, aumentar a produtividade, evitar desastres ambientais, minimizar os 

danos existentes, conhecer e utilizar novas oportunidades, tomando decisões 

assertivas.  

Dionet et al, (2015) elucida que no Brasil, as práticas associadas à educação 

e ao meio ambiente ainda são pouco propagadas na literatura, mas a crescente 

busca por informações associadas à sustentabilidade no contexto de um mundo 

globalizado, induz o estudo de seus significados e a avaliação de suas contribuições 

para o debate no país. Marcatto (2002) complementa que esta compreensão acerca 

das questões ambientais é superior no momento atual, se comparada ao passado, 

todavia, estar somente a par deste conhecimento não é o bastante para impedir que 

a degradação do meio ambiente se faça presente. 
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2.2 O acúmulo de resíduo e sua problemática social 

O ser humano é um consumidor em potencial, portanto, geradores de 

resíduos em suas atividades diárias (Pereira et al., 2008). Deste a década de 70, o 

termo resíduo é designado como todo e qualquer material dispensável, sem valor, 

imprestável, gerado pela atividade humana, que perde a utilidade e é prontamente 

descartado (Ferreira, 1975). 

O padrão de acumulação e concentração de capital faz com que o consumo 

de bens materiais seja incessantemente ampliado, gerando, portanto, uma maior 

concentração de resíduos, isto é, se retira da natureza muito além do necessário, 

objetivando o lucro e tendo como consequência um desequilíbrio ambiental 

significativo (Medeiros et al., 2011). Para se atender as necessidades humanas, uma 

equação desbalanceada foi se tornando visível: retirar, consumir e descartar (Effting, 

2007). Os cidadãos necessitam modificar seus hábitos durante o processo de 

descarte, pois a quantidade de resíduos sólidos se expande diariamente e 

consequentemente a carência de locais para recebê-los, bem como o aumento de 

doenças, proliferação de insetos, ratos além da decorrência de situações danosas 

ao ambiente ligadas à contaminação das águas e dos solos (Reis et al., 2017). 

Homologou-se então, a lei nº 12.305/2010 (BRASIL, Senado Federal, 2010) 

instituindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde o resíduo propriamente 

dito passa a ser responsabilidade do cidadão, prefeituras e governos, envolvendo 

etapas de coleta como transporte, tratamento e destino final apropriado. O intuito 

elucida Heber & Silva, (2014) é que em um prazo curto de tempo, todo e qualquer 

detrito seja depositado em ambiente adequado. Segundo os autores, esta política 

mostra-se de grande valia devido à proporção elevada de resíduos sólidos gerados 

pelo homem, bem como o envolvimento de políticas públicas que incentivam a 

formação de consórcios entre municípios para gerenciar e sanar tal situação. O 

saneamento básico bem como o recolhimento dos resíduos sólidos, elucida Godoy, 

(2013) se configuram atualmente como sendo insatisfatórios e não homogêneos, 

além de possuírem contrastes significativos em inúmeras regiões no país.  

Alguns impasses tornam-se presentes para a efetiva aplicabilidade desta lei, 

podendo-se destacar o subdesenvolvimento de algumas regiões, a limitação 
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orçamentária e a reduzida capacidade de gerenciamento de muitas regiões 

brasileiras, principalmente os municípios de pequeno porte (Haber & Silva, 2014). 

Posicionar unicamente o estado como pilar de fiscalização, regulamentação e 

supervisão das leis acerca da preservação e recuperação do ambiente em que 

vivemos, não é o bastante para impedir o avanço destes processos danosos ao 

meio ambiente. É necessário que a população, como um todo, faça parte desta 

tarefa (Marcatto, 2002). 

A gestão imprópria dos resíduos sólidos urbanos acarreta em impactos 

consideráveis, tanto ao meio ambiente quanto a saúde dos seres humanos, tais 

como um grande comprometimento da qualidade do solo, da água e do ar, portanto, 

estes resíduos são um grave problema ambiental na atualidade (Gouveia, 2012). 

 

2.3 Queimadas Urbanas 

Santos et al, (1992) caracteriza o fogo como sendo uma acelerada 

combinação entre oxigênio e uma substância de combustão resultando na produção 

de calor e luz. Segundo os autores, a prática do uso do fogo, quando aplicada sobre 

a vegetação, culmina na redução da cobertura vegetal do solo, além disto, a 

queimada favorece a ocorrência de erosão devido ao escorrimento superficial da 

água das chuvas.  

A queima da biomassa é de ampla eficácia na eliminação de resíduo e esta 

prática se encontra enraizada na cultura de parte da população, todavia, configura-

se como fonte incontestável de poluição, correspondendo a crime ambiental, se 

caracterizada como uma ampla fonte de contaminação, descreve Arbex et al, (2004). 

O fogo também é utilizado para queimar diversos materiais presentes nas moradias 

das pessoas, estes, após entrarem em combustão, podem ser tóxicos ao meio 

ambiente e aos seres humanos (Santos & Carneiro, 2014). 

No Brasil, esta prática associada ao uso do fogo é muito utilizada na 

renovação de pastagens antecedendo o cultivo de determinadas lavouras, bem 

como o combate de pragas, limpeza e redução da biomassa presente, entretanto, a 

queimada altera as características do solo, acarretando num fenômeno denominado 



6 
 

voçoroca, além de contribuir para o aumento do efeito estufa, doenças e qualidade 

da água e do ar (Capeche, 2012).  

As erosões em solos sem cobertura vegetal se constituem devido às 

queimadas, que visando à renovação das pastagens, tem levado o solo a uma 

severa degradação, muitas das vezes em casos irreversíveis (Santos et al, 1992).  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama, 1990) estabelece como 

poluente atmosférico qualquer alteração que torne ou possa tornar o ar impróprio, 

nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, ou que venha a 

causar danos à fauna e à flora.  

Arbex et al, (2004) pontua alguns dos efeitos na saúde humana advindos do 

longo período de exposição à fumaça produzida pela queima de biomassa em 

ambientes fechados, esta prática tem sido associada à infecções respiratórias 

agudas em crianças, doença pulmonar obstrutiva crônica, catarata, cegueira, 

tuberculose pulmonar e efeitos adversos na gestação. Estes efeitos sofrerão 

alterações conforme os objetos utilizados na queima e o período de exposição à 

fumaça, todavia, sabe-se que idosos e crianças são mais vulneráveis e predispostos 

a manifestarem problemas respiratórios em decorrência de tal prática (Braga & John, 

2017). 

Uma parcela considerável da população acredita que o ato de queimar 

folhas varridas, podas e galhos de árvores, bem como os entulhos produzidos, 

resultariam no fim dos problemas referentes ao acúmulo de detritos em sua 

residência ou em lotes, no entanto, este é um pensamento equivocado, elucida 

Assis et al, (2018), visto que a queima desses resíduos, resulta em substâncias 

danosas ao ecossistema, uma contraposição aos princípios básicos da educação 

ambiental.  

 

2.4 Erosão Hídrica 

A cidade de São João del-Rei está inserida na região do Campo das 

Vertentes, local onde há expressiva ocorrência de erosão hídrica. O grande volume 

de água, associado a situações específicas de terreno, acarretam na transferência 

de uma grande massa de solo e a geração de depressões, do tipo voçoroca. 
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(Hernani et al., 2002). Partes dessas voçorocas tiveram início devido à atividade de 

mineração do ouro no século XVIII (Rios, 2013). 

A erosão do solo é um dramático indício de ameaça à conservação da vida 

no planeta (Bueno et al., 2018) e é constantemente intensificada com as práticas de 

queimada, todavia, a significância de seu impacto varia de acordo com a natureza, a 

estação da queima, seu intervalo e a ocorrência desta atividade, bem como o tipo e 

a expressividade das chuvas (Santos et al.,1992). Pires et al, (2006) acrescenta que, 

o clima e as práticas conservacionistas também ditarão o grau de intensidade da 

expressão da erosão hídrica. 

A propagação da energia cinética advinda das gotículas de chuva será de 

menor impacto se a cobertura do solo se fizer presente, amenizando a 

desagregação do solo e aumentando significativamente a infiltração da água, 

reduzindo efetivamente a ocorrência da erosão hídrica (Pires et al, 2006). 

O processo físico envolvido na erosão se caracteriza por envolver quatro 

etapas: o impacto, a desagregação, o transporte e a deposição de partículas do solo 

(Silva et al., 2010). Os autores complementam que os agregados do solo sofrem 

grande impacto e se rompem, devido à ação da energia cinética das chuvas, se 

configurando como erosão por embate, em seguida ocorre o transporte das 

partículas do solo, pois o mesmo se encontra saturado, resultando no escoamento 

superficial, principalmente em áreas de declive, por fim o material transportado se 

deposita em locais baixos como depressões naturais, lagoas, represas ou 

reservatórios de água, o resultado disto, segundo Pissarra et al, (2005) se fomenta 

no assoreamento e eutrofização dos rios.   

A região de São João del-Rei é ocupada em grande extensão pelos solos da 

classe dos Cambissolos, estes são suscetíveis aos processos erosivos e, quando 

cultivados, necessitam de um plano de manejo arrojado (Rios, 2013). Portanto é de 

suma importância que haja avaliação das perdas de solo na produção agrícola, pois 

quando associadas às práticas conscientes, refletirão na redução da degradação do 

solo e a manutenção da sustentabilidade da atividade agrícola (Cardoso et al., 

2004). 

Os escoamentos superficiais mencionados anteriormente reduzem a 

espessura do solo, fazendo com que a retenção e redistribuição de água no perfil do 
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solo diminuam, tendo como consequência maiores concentrações e intensidades 

das taxas erosivas (Santos et al., 2010). Os autores adicionam que ao serem 

arrastados, os sedimentos comprometem os cursos d’água, diminuindo a vazão dos 

leitos dos rios, culminando nos riscos de cheia, finalizando o processo de erosão 

hídrica. 

O processo de erosão está amplamente associado às áreas que apresentam 

uso incorreto do solo, portanto a compreensão deste fenômeno e a quantificação 

das perdas de solo são de suma importância para sua conservação (Junior et al., 

2012).  

 

2.5 Compostagem  

 Burle et al.(2018) descreve a compostagem como sendo um método de 

reciclagem de compostos orgânicos, que serão convertidos em adubo, através da 

atividade microbiana. O desenvolvimento de técnicas apropriadas para a 

compostagem, além de solver os problemas econômicos, ecológicos e até 

relacionados à saúde, ocasionado pelo acúmulo de resíduo urbano, resulta na 

produção de matéria orgânica pronta para ser utilizada na agricultura (Teixeira et al., 

2002), além de contribuir para o aumento da fertilidade do solo, melhorando sua 

conformação e ampliando a atividade microbiana (Vieira et al., 2018). 

Uma ínfima parcela do resíduo produzido é reciclada. A maior parte é 

depositada em aterro ou por descarte incorreto, todavia, não é levado em 

consideração que grande parte dos resíduos poderiam ser melhor aproveitados, 

através da reciclagem orgânica de comidas, frutas, folhas, galhos e cascas de ovos, 

este método de reaproveitamento se caracteriza como compostagem (Bezerra et al., 

2019).  Segundo os autores, a compostagem orgânica é uma técnica sem custos e 

extremamente favorável para o desenvolvimento das plantas, portanto, usufruir 

deste método implica diretamente na diminuição da utilização dos produtos 

químicos, inclusão de sistemas de produção viáveis e eficientes, além da reciclagem 

de resíduos orgânicos.  
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O material obtido na compostagem possui cor escura, e é rico em húmus, 

contendo de 50% a 70% de matéria orgânica, esclarece Oliveira et al, (2004). A 

autora também afirma que a eficiência dos micro-organismos decompositores é 

diretamente influenciados pela variedade dos compostos, pela temperatura, umidade 

e pH, tendo em vista que estes, irão usufruir desta matéria orgânica como alimento.  

A compostagem esta intimamente ligada às práticas que visam uma maior 

conscientização ambiental (Teixeira et al., 2002). 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este projeto foi desenvolvido na escola pública Brighenti Cesare, em São 

João del-Rei/MG, figura 1, tendo apoio do PIBID (Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência) – BIOLOGIA, do programa Casa Verde vinculado ao 

DCNAT (Departamento de Ciências Naturais - UFSJ), PIBEX (Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à extensão Universitária) e CAC (Criança Adolescente 

Cidadã) entre os anos de 2017 e 2018.  

Durante o projeto, todos os alunos tinham um diário de campo para registro 

das informações no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Figura 1 - Escola Estadual Brighenti Cesare. Fonte: Google Maps. 

 

Os materiais utilizados para as aulas em sala estão dispostos a seguir, no 

quadro 1. 
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                                          Quadro 1 - Materiais utilizados  

                                       para as aulas em sala 

Materiais 

Data-show  

Notebook 

Quadro negro 

Giz branco 

 

Como parte final do projeto "Queimadas urbanas: Quebrando o paradigma", 

foi realizada a construção de uma composteira na horta da escola em questão, 

seguindo o passo a passo a seguir. Os materiais e instrumentos utilizados estão no 

quadro 2. 

1. Distribuição de terra, folhas, galhos, cascas de vegetais, cascas de 

ovos, legumes e esterco. 

2. Umedecimento do composto. 

3. Formação de camadas com os mesmos materiais ditos anteriormente. 

4. Utilização de lona para a cobertura do composto. 

5. Após aproximadamente 3 meses a compostagem estará pronta para 

utilização. 

Quadro 2 - Materiais e instrumentos utilizados para a construção da 

composteira 

MATERIAIS INSTRUMENTOS 

Esterco Enxada 

 Tijolos 

Lona 
Enxada garfo 

Cascas de ovos 

Cascas de legumes e vegetais 
Pá 

Folhas secas 

Terra 
Vergalhão de ferro 

Água 
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A utilização dos instrumentos foi feita exclusivamente por adultos, excluindo a possibilidade de qualquer acidente 

com as crianças. 

 

Como parte prática do segundo projeto, "Percepção ambiental: O despertar 

de um olhar crítico para a questão da degradação de solo e vegetação na região dos 

campos das vertentes" foi realizada a confecção de maquetes didáticas, dispostas 

no passo a passo a seguir, retratando o antes e depois de uma área atingida pela 

voçoroca: 

Construção da maquete: 

1. Corte desuniforme dos papelões. 

2. Confecção das bolinhas de papel feitas com rascunho e amassadas. 

3. Colagem das bolinhas em cada uma das camadas de papelão. 

Confecção do papel machê para realizar a cobertura da maquete: 

1. Papel higiênico picado. 

2. Cola Branca. 

3. Água. 

4. Tinta Marrom. 

. Os materiais e instrumentos utilizados para a execução desta atividade se 

encontram no quadro 3.  

 

Quadro 3 - Lista de materiais e instrumentos necessários  

para a montagem das maquetes.  

Materiais Instrumentos 

Arame flexível  

Alicate 

 

Bucha vegetal 

Cola branca 

Cola quente  

Estilete Papel higiênico 
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Papelão 

Tintas  

Tesoura Palitos de picolé e fósforo 

Objetos para decoração 

 

A utilização dos instrumentos foi feita exclusivamente por adultos, excluindo a possibilidade de qualquer acidente 

com as crianças. 

 

Como finalização do projeto, os alunos fizeram uma breve apresentação na 

feira de ciências organizada pela Escola Brighenti, relacionando todo o conteúdo 

estudado, além de retratarem brevemente os momentos marcantes durante o nosso 

acompanhamento.  

4. DESENVOLVIMENTO 

Com a finalidade de nivelar o conhecimento das duas turmas pertencentes 

aos sétimos anos, iniciamos uma roda de conversa com distribuição de folhetos 

educativos, apresentados na figura 2, articulando o assunto: Queimadas urbanas. A 

princípio, os alunos se mostraram tímidos, todavia, esse quadro foi revertido no 

decorrer do bate-papo.  

 

 

Figura 2 - Folheto educativo. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Nas semanas seguintes, com o apoio da professora de ciências, Larissa 

Meirelles, disponibilizamos aos estudantes, aulas em sala com o auxílio do projetor 
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multimídia (data-show), elucidando o tema "Queimadas Urbanas e suas 

consequências", conforme a figura 3. Correlacionamos a prática desta atividade a 

importantes problemas de saúde, tais como: rinite, asma, câncer, entre outros. 

Colocamos em pauta o desequilíbrio ambiental gerado por tal ação, afetando 

significativamente a qualidade do solo, do ar e das águas, bem como o aquecimento 

global. 

 

                     Figura 3 - Aulas em sala.  Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Em seguida, levamos as crianças até a sala multimídia, figura 4, para a 

exibição de vídeos, retratando através de reportagens e pequenos documentários, o 

impacto negativo de uma simples queimada. Acreditamos na importância da 

educação ambiental e de momentos como estes, visto que os alunos ficaram 

sobressaltados com as informações. Muitos deles consideravam a prática de 

queimada em quintais, por exemplo, uma situação irrelevante e de pouca proporção 

para causar mal ao meio ambiente e saúde humana, além do mais, este seria um 

fato corriqueiro e presente até então, na rotina de seus familiares e vizinhos, para 

dar fim ao lixo doméstico. 

 

Figura 4 – Sala multimídia. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Questionamos os estudantes sobre como poderíamos minimizar as 

queimadas urbanas e obtivemos respostas descontraídas tais como: “apagar o 

fogo”,” recolher o lixo e esperar o caminhão buscar" e " jogar para os porcos". Este 

momento nos permitiu apresentar a eles a compostagem como via de reutilização do 

material orgânico, produzindo adubo de qualidade e consequentemente, diminuindo 

o uso do fogo para este fim. 

Aproveitamos da mesma didática da sala multimídia e disponibilizamos 

vídeos e noticiários recentes sobre o conteúdo em questão, fazendo com que as 

crianças se familiarizassem com a temática, visto que a maioria não tinha 

conhecimento sobre determinado assunto. Este momento foi de suma importância 

para que posteriormente pudéssemos ir até a horta da escola, construir uma 

composteira como parte prática deste projeto. 

Realizamos uma composteira do tipo chão, onde foi distribuída terra pela 

área demarcada para realização do processo, em seguida intercalamos com esterco 

recolhido na EPAMIG - UFSJ, folhas secas, restos de alimento como casca de ovo, 

folhas de vegetais e legumes. As camadas foram molhadas com água, facilitando o 

processo de fermentação. Conforme as figuras 5, 6, 7 e 8 respectivamente. Para 

finalizar, cobrimos o composto com lona e demarcamos a área com tijolos.  

 

 

     Figura 5 - Distribuição de terra sobre a área demarcada. Fonte: Arquivo pessoal. 
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 Figura 6 - Distribuição de folhas e gravetos secos. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Figura 7 - Distribuição de esterco. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 

  Figura 8 - Umedecimento do composto. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Os alunos se mostraram curiosos e interagiram bem durante todo o método 

prático. A professora Larissa, acompanhou toda a metodologia e programou uma 

escala com os líderes de turma, para que cada grupo fizesse a medição da 

temperatura, viragem e umedecimento, durante todo o processo de formação da 

compostagem. 

Após três meses, o composto estava pronto para a aplicação e rico em 

micro-organismos vivos, figura 9. Distribuímos o fertilizante em toda a horta, já que a 

mesma continha verduras e legumes, aumentando a fertilidade da terra e auxiliando 

numa melhor produtividade, figura 10. Houve também, uma avaliação do projeto 

pelos professores da escola. 

 

Figura 9 - Composto orgânico. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Figura 10 - Horta da Escola Brighenti Cesare adubada.  Fonte: Arquivo 

pessoal. 
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Dando continuidade ao planejamento, partimos para o assunto que diz 

respeito à formação de voçorocas no município de São João del-Rei. A princípio 

procuramos fazer uma aula para recolher informações das crianças, reunindo 

conhecimentos prévios do que já havia sido estudado e como poderíamos aplicar a 

metodologia utilizando essas informações. Fizemos perguntas para descobrir qual 

era a relação deles com a cidade e o solo onde pisavam. Algumas das perguntas 

foram: “Vocês observam o chão onde pisam?”, “O que é solo?”, “Existem solos na 

cidade?”, “Como é o solo de onde vocês moram?”. Algumas crianças contribuíram 

explicando como era o solo do caminho que eles faziam para a escola, o que eles 

tinham no quintal, roça de parentes, e áreas visitadas fora da cidade.  

Apresentamos imagens de voçorocas e questionamos acerca do que se 

tratava. A resposta que mais obtivemos foi: buraco. Questionamos também como 

poderíamos resolver essa questão, e a única resposta obtida foi: "trabalhar com a 

vegetação como solução". Após ouvirmos os alunos, complementamos suas 

informações e retificamos as incorretas. Foi um momento de descontração para que 

os alunos se sentissem a vontade para falarem suas verdadeiras percepções a 

respeito.  

Em um segundo momento, os alunos foram levados a campo, figura 11, para 

visitar uma área em situação alarmante de degradação e lá tiveram uma breve aula 

com o coordenador do projeto e professor Sérgio Gualberto, onde foi discutido 

assuntos como: características do solo, desmatamento, erosão hídrica e 

recuperação de áreas degradadas, na figura 12.  

 

                   Figura 11 - Visita a campo. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 12 - Aula ministrada pelo professor Sérgio Gualberto. Fonte: Arquivo pessoal. 

Foi possível notar um interesse significativo dos alunos, que em meio a 

várias perguntas, buscavam compreender as razões pelas quais as voçorocas se 

formaram e como poderiam interromper esse evento tão nocivo ao meio ambiente.  

A área degradada em que visitamos, pertence ao professor da escola, Hercy 

e devido à distância considerável, utilizamos o transporte da universidade.  

A voçoroca presente no sítio está em formação, conforme a figura 13, mas 

pudemos notar que várias áreas ao redor se encontravam descobertas e em sério 

processo erosivo, como erosão em sulco e laminar, devido à falta de cobertura 

vegetal e extensiva exploração. 

 

  Figura 13 – Voçoroca.  Fonte: Arquivo pessoal. 
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Para o nivelamento e construção do aeroporto da cidade, localizado próximo 

a estas voçorocas, se deu por necessária a retirada de incontáveis caminhões de 

terra, o que expôs seriamente estas áreas, originando as voçorocas. 

As crianças puderam identificar essas erosões, sentir a terra compactada, 

entender o quão seca ela se encontrava e propor soluções para conter a erosão. 

Segundo o diário de campo, a maiorias das crianças propuseram que o plantio seria 

a melhor por já terem estudado o sistema radicular de plantas com a professora 

Larissa. Figura 14. 

 

 

Figura 14 - Alunos próximos à voçoroca. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Utilizamos todo o período da manhã para a visitação, finalizando com um 

piquenique associado a muita descontração, propiciando um momento atípico na 

vivência escolar dos meninos. A presença do aluno especial Walex Sander, nos fez 

compreender a importância de momentos como este para o processo de 

aprendizagem e socialização. A figura 15 contêm fragmentos da vivência relatada 

por Walex:  

  “Depois de uma caminhada significativa cheguei ao nosso 
destino. Que linda paisagem nós avistamos perto da natureza. 
Verificamos o terreno, pois eu não podia chegar muito perto das 
voçorocas... Meus colegas estão logo atrás de mim. Eu no ônibus 
quando saímos da escola, corri para o ônibus sem problemas, pois eu 
adoro experimentar as sensações da natureza até na horta da escola. 
Experimentei a sensação de sentir a terra antes de todos os meus 
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colegas rsrsrs. OPS! Imaginem como ficou a minha roupa!? Obrigada 
a professora Larissa e o professor Hercy por esta oportunidade. Hora 
de ir embora porque ainda tem o piquenique e estou faminto! Até a 
próxima!”. 

 

 

 

Figura 15 - Relato de vivência do aluno Walex sobre visita a campo.   

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Já em sala de aula, cada aluno criou dois desenhos, o primeiro com a 

paisagem visitada em campo, baseada em seu ponto de vista interpretativo e ao 

lado, como a paisagem deveria ser, caso o impacto das voçorocas não tivesse 

presente. 

Nas aulas ministradas em seguida, os alunos foram orientados a assuntos 

que abrangeram diversas disciplinas, como sucessão ecológica, código florestal, 

escalas e degradação ambiental. Foi oferecido a eles, com o acompanhamento da 

professora Larissa, um aprofundamento sobre os agentes de degradação do solo, as 

etapas de formação da sucessão ecológica, bem como as normas gerais de 

proteção à vegetação, área de preservação permanente e reserva legal, segundo o 

Art. 1º da lei nº 12.651 (BRASIL, Presidência da república, 2012).  

Em seguida iniciamos a montagem das maquetes interpretativas. Para esta 

etapa os alunos tiveram a oportunidade de colocar todo o conhecimento adquirido 
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de forma aplicada e prática, na confecção de uma maquete representativa. Elas 

foram feitas em grupos e divididas da seguinte maneira: 4 grupos fariam a voçoroca, 

da forma como ela se encontrava atualmente – degradada. E os outros 4 grupos da 

forma como ela deveria ser para não prejudicar o ser humano em questões de 

perdas econômicas e sociais – preservada.  

As imagens 16, 17,18, 19 e 20 respectivamente, retratam o processo de 

criação e confecção das maquetes. Foi uma etapa livre, gerando como resultado 

maquetes criativas e elaboradas, pois além dos materiais comprados especialmente 

para o projeto, os alunos trouxeram objetos decorativos para complementá-las.  

 

 

  Figura 16 - Fase de teste para a confecção da maquete. Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 17 - Confecção da maquete 1. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 18 - Confecção da maquete 2.  Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 19 - Confecção da maquete 3. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 20 - Maquetes finalizadas.  Fonte: Arquivo pessoal. 

Para finalizar o projeto, partimos para a última etapa: uma apresentação do 

conteúdo aprendido, na feira de ciências organizada anualmente pela escola, figura 

21. Os alunos explicaram brevemente para os visitantes, sobre a construção das 

maquetes e a respeito da degradação do solo. Tivemos a presença da fotógrafa 

Raruza Keara, que cobriu o evento e do coordenador geral do CAC - Criança 

Adolescente Cidadã, Paulo Roberto da Silva, figura 22. Orgulhamo-nos muito deste 

momento, pois vimos vários alunos se destacarem pela capacidade de transmitir o 

conhecimento adquirido, durante a feira. 

 

 

Figura 21 - Feira de ciências. Fonte: Fotografia Raruza Keara. 

 

 

               Figura 22 - Parceiros do projeto. Fonte: Fotografia Raruza Keara. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os Projetos "Queimadas Urbanas: Quebrando o Paradigma" e “Percepção 

Ambiental: O despertar de um olhar crítico para questão da degradação de solo e 

vegetação na região dos Campos das Vertentes", foram excelentes oportunidades 

de interação entre a Universidade e a Escola Brighenti Cesare para com a extensão 

universitária, sendo fundamental para a realização deste trabalho de conclusão de 

curso. 

A disseminação de conceitos básicos de educação ambiental se configura 

como parte fundamental para que sejam alcançados resultados satisfatórios de 

mudança de comportamento e visão em relação à natureza. 

A utilização de ferramentas educacionais, acompanhadas de um diálogo 

amplo e sem julgamentos, permitiu proporcionar aos alunos uma visão crítica a 

respeito das questões ambientais, tornando-se evidente a relevância de tais práticas 

no âmbito escolar, bem como a disseminação destes conhecimentos para a 

comunidade externa. 
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