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PREFÁCIO 
As sociedades modernas vivem um r isco constante decorrente da 

superexploração do ambiente.  Como descreve Ulrich Beck, todo moderno 
produto de consumo contém em si  uma parcela de um efeito colateral  capaz 
de afetar toda a humanidade: uma crise ecológica de proporções globais .  

Neste contexto a Educação Ambiental não pode mais  ser mera so ft ski l l  
util izada para articular os clássicos saberes científicos que versam sobre o  
ambiente, precisa converter -se no ponto de fundação de uma nova visão de 
mundo, voltada para a proteção do único planeta de que dispomos para 
habitar .  Exige, portanto, a construção de uma nova cosmovisão, uma nova 
consciência técnica,  econômica e socia l  em prol da preservação de nossa 
espécie e de nosso habitat:  o planeta Terra.  

É neste espaço que a Educação em Solos evolui.  Já não basta a  
reprodução acadêmica dos conceitos científicos, direc ionada a parcelas 
específicas da sociedade. Para melhor atuarmos é preciso que a sociedade 
como um todo tenha conhecimento sobre o solo,  única forma deste 
elemento (o solo) ter significado e importância ambiental .  Cabe lembrar que 
a importância  social ,  naturalmente, é socialmente construída,  a  partir do 
conhecimento disseminado, de tal  forma que se chegue ao ponto em que 
para todo um grupo social  seja c lara a necessidade de proteção em face da 
degradação e mau uso de um componente do ambiente, que a todos 
pertence.  

Em outras palavras é  necessário ensinar sobre solos porque o  solo 
pertence a toda a humanidade,  ass im como o ar  e a  água. A Educação em 
Solos,  mais  do que ensinar um nome ou conceito,  v isa  reintegrar o ambiente 
e devolve - lo  aos cidadãos com todos os e lementos que o compõem, para 
que então e le,  o c idadão, independentemente de sua profissão, condição 
social  ou local em que habita,  urbano ou rural ,  entenda que é proprietário  
do solo porque o ambiente não pode ser dividido,  salvo para finalidade de 
melhor organizar o seu uso e proteção. Compreenda enfim que compete a 
todo ser humano exigir  e zelar pela integr idade do solo,  porque e le é parte  
fundamental do ambiente do qual dependemos para ex istir.  

Esta nova coletânea de trabalhos sobre Educação em Solos reúne 
diversas  experiências,  com os mais variados públ icos,  util izando -se de 
ferramentas pedagógicas,  técnicas  de ensino e aprendizagem, metodologias  
que são pass íveis de adaptação ou reprodução nos mais vastos ambientes.  

São experiências que envolvem estudantes,  professores,  técnicos nos 
mais variados espaços de produção do conhecimento. Foram real izadas em 
escolas de ensino fundamental ,  de ensino médio, nas universidades,  através 
do diá logo e percepção de todos os envolvidos. Vão desde experiências  
clássicas de extensão até as mais belas implementações de diálogos de 
saberes,  respeitando o que há de conhecimento em comunidades 
tradicionais de todos os níveis e,  ao mesmo tempo, oferecendo o que há de 
conhecimento científico sobre o tema.  

Nelas o solo é tratado como fonte de equi l íbrio ambiental,  de 
al imentos,  de fibras,  de biodivers idade, de materiais  para arte e de 
inspiração.  

Essa coletânea, assim como a que a precedeu é,  a um só tempo,  uma 
resposta e  um convite:  a resposta que precisamos dar face a  urgência das 
questões ambientais e o convite para que o façamos usando dos melhores 
meios que dispomos para garantir o desenvolvimento humano: a  educação e 
a boa ciência.  

 
Prof.  Dra. Ni lvania Aparecida de Mel lo  

Univers idade Tecnológica Federal do Paraná  

iii 



 5 

SUMÁRIO 
 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................ 1 
Trabalhos acadêmicos de ensino e de educação em solos no Brasil ....................................................... 2 
 
TESES ................................................................................................................................................. 7 
Aspectos pedológico-educacionais em uma área susceptível à desertificação ....................................... 8 
Componentes curriculares da área de solos e ambiente nos projetos pedagógicos dos cursos de Enge-

nharia Agronômica/Agronomia ........................................................................................................... 9 
Exposição “O valor da terra”: diálogos entre a educação em solos e museologia numa perspectiva críti-

ca ....................................................................................................................................................... 10 
Microbiologia do solo no ensino médio: proposta de formação continuada de professores de biologia

 ........................................................................................................................................................... 11 
Percursos formativos na produção de conhecimento escolar sobre solos nos primeiros anos do ensino 

fundamental ...................................................................................................................................... 12 
 
DISSERTAÇÕES ................................................................................................................................ 13 
A contribuição das práticas de experimentotecas em solos na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Euclides da Cunha, Santa Maria-RS ................................................................................................... 14 

A contribuição do laboratório de solos e plantas do Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Itapi-

na na formação acadêmica dos alunos do curso superior de Agronomia ......................................... 15 

Abordagem do ciclo do nitrogênio nas aulas de ciências: o livro didático e as necessidades do profes-

sor ...................................................................................................................................................... 16 

Abordagem do tema solos com ênfase em sua biodiversidade na educação básica no município de 

Lavras - MG ........................................................................................................................................ 17 

Análise das abordagens e discussões do conteúdo de pedologia nos livros didáticos de Geografia .... 18 

Avaliação de ações de educação em solos no ensino fundamental por meio do uso de mapas conceitu-

ais ....................................................................................................................................................... 19 

Compactação do solo: contextualizando o ensino de física no Curso Técnico em Agropecuária ......... 20 

Compreensões sobre manejo do solo: visões de agricultores e técnicos sobre plantio direto sem herbi-

cidas ................................................................................................................................................... 21 

De palmo em palmo a terra muda de jeito: diálogos sobre qualidade do solo ..................................... 22 

Desenvolvimento de animação educativa para simulação de erosão em solos .................................... 23 

Desenvolvimento de aplicativo de apoio ao ensino de gênese e classificação de solos ....................... 24 

Educação de Agricultores Familiares: estudo de caso sobre o uso e conservação do solo no município 

de Tunas do Paraná (PR) .................................................................................................................... 25 

Educação em solos crítica: abordagem sobre a relação solo-sociedade em uma escola municipal de 

Pato Branco - PR ................................................................................................................................ 26 

Educação em solos para a sensibilização ambiental no 4º ano do ensino fundamental ....................... 27 

Educação em solos: construção conceitual e metodológica com docentes da educação básica .......... 28 

Ensino de ciências: sequência didática multissensorial sobre solos ...................................................... 29 

Ensino de solos em geografia: uma proposta de material de apoio para escolas estaduais de Francisco 

Beltrão – PR ....................................................................................................................................... 30 

Estudo do curso de solos do “Programa Solo na Escola/UFPR” para a formação de professores da edu-

cação básica ....................................................................................................................................... 31 

Indicadores pedoambientais do planalto de Viçosa como auxílio à educação ambiental .................... 32 

Mapeamento e monitoramento do conhecimento dos solos no ensino fundamental e médio ........... 33 

Microbiologia do solo no ensino médio do município de Lavras - MG: um estudo de viabilidade ....... 34 

O Doutorado em Agronomia – Ciência do Solo da UFRRJ: Percepção dos Egressos Sobre o Programa e 

seu Perfil Sócio Profissional ............................................................................................................... 35 

O ensino de Geografia e a mobilização de conceitos nos anos iniciais: uma leitura da paisagem a partir 

dos conteúdos relevo-solo-rocha ...................................................................................................... 36 

O ensino de levantamento e classificação de solos no curso de engenharia florestal do IFMT – Campus 

Cáceres: uma análise através do projeto político-pedagógico .......................................................... 37 

iv 



 6 

O papel da experimentação no estudo do solo através do ensino de química: relações entre ensino e 

aprendizagem numa perspectiva construtivista ................................................................................ 38 

O solo no ensino de geografia e sua importância para a formação cidadã na educação básica ........... 39 

O uso de aplicativo computacional como recurso pedagógico no ensino de solos nas séries iniciais do 

ensino fundamental de Pato Branco - PR .......................................................................................... 40 

O uso do solo com enfoque CTS nas aulas de ciências no ensino fundamental (fase 1) ....................... 41 

Oficina de educação ambiental: aprendendo os conteúdos sobre o solo, por meio de oficina pedagógi-

ca ........................................................................................................................................................ 42 

Os museus de ciência como territórios da educação ambiental: o caso do Museu de Ciências da Terra 

Alexis Dorofeef, Viçosa– MG.............................................................................................................. 43 

Percepção ambiental e construção do conhecimento de solos em assentamento de reforma agrária 44 

Produção de material didático para o ensino de solos .......................................................................... 45 

Proposta didática para o ensino de solo na disciplina Geografia .......................................................... 46 

Recurso audiovisual como auxílio pedagógico na amostragem do solo................................................ 47 

Recursos didáticos para o processo de ensino-aprendizagem de solos no ensino fundamental .......... 48 

Representações sociais de solo e educação ambiental nas séries iniciais do ensino fundamental em 

Pato Branco - PR ................................................................................................................................ 49 

Saberes de solos em livros didáticos da educação básica ..................................................................... 50 

Sistematização participativa de cursos de capacitação em solos para professores da educação básica51 

Solos e alternâncias educativas: pesquisa-ação na formação de educadores ...................................... 52 

Solos, lugar e paisagem: percepções e construção do conhecimento com estudantes da educação bási-

ca no campo ....................................................................................................................................... 53 

Sustentabilidade dos solos: análise das contribuições de uma sequência didática contextualizada em 

uma escola do campo no município de Tuparendi, RS ...................................................................... 54 

Um estudo de aspectos do sistema solo planta a partir de uma abordagem investigativa no ensino de 

química .............................................................................................................................................. 55 

Uma proposta de integração curricular entre o ensino de física e o tema solos no curso técnico em 

meio ambiente do Instituto Federal do Amapá - campus Laranjal do Jari ........................................ 56 

Uma proposta de material didático sobre solos para ao ensino médio e técnico ................................. 57 

Uso da experimentação no Ensino Médio na disciplina de Geografia para abordar a problemática da 

emissão de gás carbônico em solos cultivados com cana-de-açúcar ................................................ 58 

Uso da metodologia de projetos visando uma aprendizagem significativa de física: um estudo contex-

tualizado das propriedades do solo ................................................................................................... 59 

 

MONOGRAFIAS DE ESPECIALIZAÇÃO ............................................................................................... 60 

A educação em solos no ensino básico do Brasil ................................................................................... 61 

A geotinta como tecnologia social para estudantes da EJA: estudo de caso em Amparo – PB ............. 62 

A geotinta na perspectiva da economia solidária: o solo no fortalecimento do protagonismo de estu-

dantes de uma escola do campo ....................................................................................................... 63 

A participação da educação ambiental no Programa Estadual de Conservação do Solo e da Água ..... 64 

A química no ensino médio através da temática solo ........................................................................... 65 

Compostagem como proposta didática para falar sobre solos no ensino fundamental ....................... 66 

Educação ambiental: possibilidade no controle de impactos ambientais e conservação do solo ........ 67 

Horta na escola: proposta pedagógica numa escola do cariri paraibano .............................................. 68 

Métodos de uso do solo e composição química da água como ferramentas para educação ambiental69 

O olhar de estudantes do ensino fundamental sobre o solo ................................................................. 70 

O solo como instrumento concreto na educação do desenvolvimento sustentável para alunos com 

transtorno invasivo do desenvolvimento (autismo) .......................................................................... 71 

O solo no contexto ambiental: percepção de professores e adolescentes de diferentes escolas em São 

Francisco de Assis, RS......................................................................................................................... 72 

Os solos de São Mateus do Sul - PR ....................................................................................................... 73 

Percepção de discentes de pedologia sobre a educação à distância .................................................... 74 

v 



 7 

Percepções sobre a importância do solo: estudo de caso em uma escola de Itapetim - PE ................. 75 

Preservação do solo: a aprendizagem e os ensinamentos de uma turma de 6° ano através da arte ... 76 

Reflexão crítica do conceito solo: um olhar sobre a educação e sobre o meio ambiente construído .. 77 

Solos e mídias: no ensino de ciências nível fundamental ...................................................................... 78 

Teatro de fantoches como prática dialógica para conhecer o solo ....................................................... 79 

 

MONOGRAFIAS DE GRADUAÇÃO .................................................................................................... 80 

A arte como alicerce pedagógico do conhecimento agroecológico de Ana Maria Primavesi: o processo 

de elaboração de uma cartilha ilustrada ........................................................................................... 81 

A compostagem como metodologia dialógica para ensino de solos: estudo de caso ........................... 82 

A educação em solos e a paisagem a partir de uma abordagem socioconstrutivista no ensino de Geo-

grafia .................................................................................................................................................. 83 

A geotinta no contexto da arte e da agroecologia................................................................................. 84 

A inserção das mulheres no meio rural e sua importância para o uso e manejo adequado do solo .... 85 

Abordagem do solo no ensino médio: concepções e práticas nas aulas de geografia .......................... 86 

Avaliação de formação continuada em solos à distância de professoras da rede pública municipal de 

Curitiba, PR ........................................................................................................................................ 87 

Avaliação de uma Topossequência de Solos e Confecção de Monólitos de Solos no município de Sero-

pédica/RJ ............................................................................................................................................ 88 

Característica magnética de um Latossolo Perférrico típico: uma abordagem ambiental e educacional

 ........................................................................................................................................................... 89 

Coleção de cores de solos como material didático para o ensino de solos ........................................... 90 

Coleção de rochas e minerais como material didático para o ensino ................................................... 91 

Conhecendo os solos de Silvânia (GO) por meio de kit pedagógico ...................................................... 92 

Conhecimento de professores do ensino fundamental da rede pública municipal de Curitiba (PR) sobre 

solos ................................................................................................................................................... 93 

Conteúdo de solos nos livros didáticos utilizados em três escolas de Teresina - PI .............................. 94 

Conteúdo de solos ofertado nos cursos presenciais de licenciatura em geografia no sul do Brasil ...... 95 

Contextualizando a educação em solos com professores e estudantes de uma escola municipal ....... 96 

Degradação ambiental na área urbana de Silvânia - Goiás: o teatro de bonecos como instrumento de 

educação geográfica .......................................................................................................................... 97 

Educação ambiental: do conhecimento empírico aos conceitos sistematizados visando à conservação 

do solo ............................................................................................................................................... 98 

Educação em solos como ferramenta de educação ambiental no ensino formal do município de Cor-

rente - PI ............................................................................................................................................ 99 

Educação em solos e o ensino contextualizado com o semiárido: percepções e abordagens ............ 100 

Educação em solos no ensino fundamental de escolas públicas de Dois Vizinhos - PR ...................... 101 

Elaboração de um aplicativo para smartphones como ferramenta auxiliar à educação em solos ...... 102 

Elaboração e aplicação de recursos/materiais didáticos na educação inclusiva voltados ao ensino do 

relevo e solos ................................................................................................................................... 103 

Ensino de solos nos diferentes níveis de educação em Geografia: O conhecimento de solos dos estu-

dantes de graduação em Geografia da UFPel .................................................................................. 104 

Ensino do solo uma abordagem interdisciplinar no 6º ano da Escola Estadual Geny Bentes de Jesus105 

Estudo de solos e horta escolar como temática no ensino de ciências do 6º ano do ensino fundamental

 ......................................................................................................................................................... 106 

Experiência didática em Agroecologia com uso de indicadores de qualidade do solo, na Escola Munici-

pal Centro Familiar de Formação por Alternância (CEFFA) Flores em Nova Friburgo - RJ ............... 107 

Experimentos de degradação do solo para abordagem nas aulas de geografia da educação básica . 108 

Histórias em quadrinhos (HQ) como recurso didático no ensino do conteúdo de solos na geografia 109 

Ih, sujou! Educação ambiental no contexto urbano: uma experiência do Projeto “Solo na Escola”, no 

Parque CienTec/USP ........................................................................................................................ 110 

Kit didático e laboratorial para o ensino de solos ................................................................................ 111 

vi 



 8 

Maquete e macromonólitos como ferramenta de auxílio didático no ensino de solos ...................... 112 

Microbiologia dos solos em livros didáticos de biologia adotados para o ensino médio: análise do con-

teúdo em três coleções .................................................................................................................... 113 

Museu de solos no Brasil como meio de incentivo à educação em solos ........................................... 114 

O chão nosso de cada dia: uma análise do conteúdo de solos em livros didáticos de Geografia ....... 115 

O desenho como ferramenta da educação em solos: o olhar das crianças......................................... 116 

O ensino de Geografia e a educação ambiental em solos: análise de currículos escolares e livros didáti-

cos do ensino médio ........................................................................................................................ 117 

O ensino de solos e seus recursos metodológicos sob as “lentes” da geografia escolar .................... 118 

O ensino de solos na geografia da educação básica no estado de São Paulo e algumas experiências no 

município de Ourinhos (SP) ............................................................................................................. 119 

O ensino e aprendizagem a partir do conteúdo de solo no livro didático em uma escola pública de Te-

resina-PI ........................................................................................................................................... 120 

O Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef e suas visitas: um processo de ensino-aprendizagem121 

O teatro de formas animadas como metodologia para o ensino de solos e agroecologia.................. 122 

Percepção de alunos do ensino fundamental sobre a importância do solo utilizando mapas mentais

 ......................................................................................................................................................... 123 

Percepções e vivências da Educação em Solos no Ensino Fundamental em Caxias - Maranhão ........ 124 

Solo no ensino superior em geografia e ciências ambientais .............................................................. 125 

Solo, sociedade e sustentabilidade: educação ambiental na APAE de Mundo Novo .......................... 126 

Solos e sociedade: popularização do conhecimento para manejo adequado do solo ........................ 127 

Solos na Escola: Uma alternativa de abordagem da educação ambiental no ensino fundamental I .. 128 

Solos: evolução e diversidade - Análise das ações da exposição itinerante do Museu de Ciências da 

Terra Alexis Dorofeef ....................................................................................................................... 129 

Técnica para o ensino de solos: diferentes práticas geográficas ......................................................... 130 

Topossequência por intermédio de micromonólitos de solos de Seropédica, RJ: uma proposta de ma-

terial didático ................................................................................................................................... 131 

Uso de ferramenta específica no ensino de solos em escolas da rede pública do município de Pato 

Branco .............................................................................................................................................. 132 

Utilização de atividades extraclasse no ensino da gênese do solo ...................................................... 133 

Utilizando o tema solos como contexto para o ensino de química ambiental .................................... 134 

 

ÍNDICE DE AUTORES ...................................................................................................................... 136 

 

ÍNDICE DE ORIENTADORES ............................................................................................................ 139 

 

ÍNDICE DE INSTITUIÇÕES ............................................................................................................... 141 

 

vii 



 1 TESES, DISSERTAÇÕES E MONOGRAFIAS DE EDUCAÇÃO EM SOLOS NO BRASIL 



 2 

TRABALHOS ACADÊMICOS DE ENSINO E DE 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO BRASIL 

Marcelo Ricardo de Lima1 

Fabiane Machado Vezzani2 

Valentim da Silva3 

Cristine Carole Muggler4 

INTRODUÇÃO 

A Educação em Solos é uma área do conhecimento que vem ampliando e aprofundando suas 

concepções educacionais, a partir de processos dialógicos com outras áreas, principalmente a Ciência do 

Solo, Educação, Ensino, Geografia, Planejamento Urbano e Regional, Biologia, Ciências Ambientais, 

Biotecnologia, Química e outras. E, como toda área do conhecimento, o seu processo de construção é 

contínuo e requer uma interlocução aberta com o conjunto de publicações que comunicam as mais 

diversas pesquisas e estudos científicos na área, disponibilizados em um primeiro momento, de modo 

geral, na forma de teses, dissertações e monografias. 

O Ensino de Ciência do Solo se diferencia da Educação em Solos, na medida em que esta embute a 

abordagem conceitual e metodológica de educação, integrando concepções de cultura, territorialidade, 

vivências, enfim, o que compõe a sociedade brasileira e como a mesma percebe e constrói os diversos 

saberes e conhecimentos sobre os solos. Para esses desdobramentos, uma abordagem dialógica entre o 

solo e os sujeitos que o estudam, considerando as questões objetivas e subjetivas, implica na 

compreensão e materialização do processo de Educação, nos quais os fundamentos e os pressupostos da 

abordagem devem ser compatíveis com a complexidade da realidade e dos sujeitos. Esse processo indica 

o caminho para uma concepção educacional que possa integrar as questões epistemológicas e 

ontológicas à Educação em Solos. 

A Educação em Solos trata de abarcar os atributos do solo (e da natureza) nas relações sujeito/

objeto e todas as suas complexidades, preceitos e lógicas, sociais e culturais, que são inseparáveis entre 

si. Isto ocorre porque o sujeito traz consigo a sua leitura de mundo ao desenvolver uma ação, na qual não 

fragmenta a realidade que o cerca, e não descontextualiza o conhecimento que está sendo construído e 

ressignificado, já que a realidade não existe separada do ser humano e da sociedade em que vive.  

Assim, os organizadores entendem que, embora muitos dos trabalhos acadêmicos apresentados 

sejam, de fato, de Ensino de Ciência do Solo, os mesmos constituem parte do processo reflexivo que leva 

à Educação em Solos. Estamos em um momento de busca e transição entre o Ensino de Ciência do Solo e 

a Educação em Solos, e a publicação disponibiliza os trabalhos de todo esse trajeto. 

A presente publicação identificou e catalogou teses, dissertações e monografias que representam 

as pesquisas e os estudos nas áreas de Ensino e de Educação em Solos no Brasil. Esta pretende contribuir 

com estudiosos, pesquisadores, orientadores, atuais e futuros estudantes, e demais interessados na área 

de Educação em Solos, ao reunir e disponibilizar o que já foi produzido nesta área e, além disso, pretende 

ampliar a acessibilidade aos trabalhos completos. O conjunto desvela as possibilidades e os desafios 

presentes e emergentes a serem contemplados em pesquisas e estudos futuros. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  

1Prof. Dr., Departamento de Solos e Engenharia Agrícola. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR. E-mail: mrlima@ufpr.br 
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Esta é a segunda publicação da série “Coletâneas em Ciência do Solo” da Sociedade Brasileira de 

Ciência do Solo (SBCS), que identifica e cataloga as pesquisas e estudos da Educação em Solos no Brasil 

com intuito de promover um passo à frente em nossa história. 

 

METODOLOGIA 

As informações sobre as teses, dissertações e monografias tiveram como ponto de partida a análise 

bibliométrica da produção acadêmica na área de Educação em Solos, realizada por Silva et al. (2018), a 

qual serviu como base para a prospecção de mais trabalhos acadêmicos relacionados à Educação em 

Solos. 

As teses e dissertações foram selecionadas com uso de termos de indexação que contemplassem 

abordagens em Ensino e Educação em Solos na Plataforma Sucupira da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e nos repositórios institucionais das 

principais Universidades brasileiras. A obrigatoriedade da informação destas produções nestas bases 

facilitou a localização das mesmas. 

Em relação às monografias de graduação e especialização, o trabalho de busca exigiu um esforço 

maior e, sem dúvida incompleto, tendo em vista que muitas Instituições de Ensino Superior (IES) não 

incluem estas produções em seus repositórios ou o fazem de modo parcial ou descontínuo. Também 

deve ser considerado o fato de que trabalhos realizados anteriormente a 2004, se existentes, podem não 

ter sido localizados, por não terem sido incorporados em bases on-line.  

Também foi organizado um formulário on-line intitulado “Levantamento de Teses, Dissertações e 

Monografias de Educação em Solos no Brasil”, disponibilizado pela Sociedade Brasileira de Ciência do 

Solo (SBCS), em maio de 2020, que contribuiu para a inserção dos trabalhos. Apesar do esforço de busca 

empreendido, obviamente algumas teses, dissertações e monografias podem não ter sido incluídos nesta 

primeira publicação, mas que podem ser informadas através do formulário disponível em https://

bit.ly/3cPDpkx, para inclusão em futuras edições. 

Os organizadores optaram por incluir trabalhos que podem ser considerados de Ensino da Ciência 

do Solo, e não necessariamente de Educação em Solos, entendendo a progressão histórica da área neste 

movimento. Também optaram por não incluir trabalhos acadêmicos de etnopedologia ou de percepção 

de solos por públicos não escolares ou acadêmicos, quando estes não tivessem um componente 

educacional explicito. 

Na presente publicação, os trabalhos acadêmicos foram separados por teses, dissertações e 

monografias (especialização e graduação) e, dentro destas, as mesmas foram ordenadas pela ordem 

alfabética dos títulos. Além das informações de título, autor(a), orientador(a), instituição, curso, link, 

resumo e palavras-chave, houve uma atualização ortográfica de acordo com a quinta edição do 

Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, publicado pela Academia Brasileira de Letras (ABL, 2009). 

Esta atualização ocorreu no sentido de facilitar a busca de termos pelos leitores no arquivo em PDF, visto 

que alguns trabalhos acadêmicos não estavam adequados ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 

vigente. Ressalta-se, também, que algumas dissertações e monografias não possuem palavras-chave. 

Os nomes dos autores foram todos padronizados por extenso e sem abreviação, também no 

sentido de compor o “Índice de Autores” e o “Índice de Orientadores”. No caso de dúvida, em relação à 

grafia correta dos nomes, houve consulta à Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). 

TESES, DISSERTAÇÕES E MONOGRAFIAS DE EDUCAÇÃO EM SOLOS NO BRASIL 
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Os links de todas as teses, dissertações e monografias apresentadas nesta publicação foram 

especificados, para facilitar o acesso pelo leitor. Sempre que possível, foram indicados os links originais 

das publicações acadêmicas nos repositórios institucionais. 

 

RESULTADOS 

O levantamento realizado resultou em 124 trabalhos acadêmicos nas áreas de Ensino e de 

Educação em Solos, no período de 2004 a 2019. A Figura 1 mostra que houve um aumento nas 

publicações a partir de 2008, após a retomada da realização dos Simpósios Brasileiros de Educação em 

Solos, os quais ocorrem a cada dois anos. 

Figura 1. Número de teses, dissertações e monografias publicadas por ano nas áreas de Ensino e de 

Educação em Solos, entre o período de 2004 a 2019. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  
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A maior parte dos trabalhos acadêmicos identificados são monografias de graduação e de especiali-

zação. No período analisado, foram identificadas 46 dissertações de mestrado e apenas cinco teses de 

doutorado, defendidas nos anos de 2011, 2012, 2014 (2) e 2019. Apesar do crescimento no número de 

trabalhos na última década, ainda há a necessidade de ampliação de pesquisas em nível de mestrado e 

doutorado em Educação em Solos, no sentido de consolidar e dar consistência conceitual a esta área do 

conhecimento.  

Considerando apenas as teses e dissertações, há uma dispersão das áreas de avaliação da CAPES 

nas quais estas foram defendidas (Figura 2), com maior número nas áreas de Ciências Agrárias (35%), 

Educação (22%), Ensino (20%), Geografia (10%) e Planejamento Urbano Regional (6%). Além destas, as 

áreas de avaliação Biotecnologia, Ciências Ambientais, Interdisciplinar e Química tiveram uma dissertação 

defendida em cada. 
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Figura 2. Número de teses e dissertações defendidas em Ensino e Educação em Solos por área de 

avaliação da CAPES, no período de 2004 a 2019. 

 

A Figura 3 apresenta as instituições onde foram realizados os 124 trabalhos acadêmicos, em que se 

destacam Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ), Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
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Figura 3. Número de teses e dissertações defendidas em Ensino e Educação em Solos por Instituição de 

Ensino Superior, no período de 2004 a 2019. 
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Nos 124 trabalhos acadêmicos, foram identificados 116 autores (Figura 3). A grande maioria (94%) 

defendeu apenas um trabalho, o que indica a necessidade de criar oportunidades e constituir espaços de 

diálogos que possam promover e fortalecer a continuidade de estudos e pesquisas na área de Educação 

em Solos 

Os 124 trabalhos acadêmicos foram orientados por 74 professores, dos quais 56 professores 

orientaram apenas um, e 18 orientaram mais de um trabalho, o que reforça o propósito dessa coletânea 

em promover o acesso e a socialização dos materiais para motivar e estimular mais estudos e pesquisas, 

contribuindo na ampliação dos termos, conceitos, teorias, metodologias e fundamentações teóricas da 

área do conhecimento de Educação em Solos. 
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TÍTULO DA TESE: Aspectos pedológico-educacionais em uma área susceptível à 
desertificação  

AUTOR(A): Wesley Rocha Barbosa 

ORIENTADOR(A): Ricardo Espíndola Romero 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Ceará 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo 

DEFESA: 26/02/2014 

LINK: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/24509  

RESUMO: A região semiárida do Nordeste do Brasil encontra-se em alto risco de degradação ou 

vulnerabilidade socioambiental, ocasionado tanto pelas características dos fatores naturais, quanto pela 
exploração dos recursos para suprir as necessidades socioeconômicas da população, resultando em 
cenário típico de áreas em processo de desertificação. O estado do Ceará apresenta-se com três Áreas 
Susceptíveis à Desertificação – ASD’s, sendo a do Médio Jaguaribe a região que mais evidencia a classe 
dos Luvissolos. Dessa forma, esse trabalho foi desenvolvido em duas etapas. Na primeira parte, 
pressupõe-se que existem diferenças significativas nas características morfológicas e nos atributos físicos 
e químicos dos solos com cobertura vegetal e sem cobertura vegetal, os quais estão inseridos numa 
mesma área explorada com agricultura de subsistência sem práticas conservacionistas. Como as ações 
antrópicas contribuem com o fenômeno da desertificação, para a segunda parte do trabalho, aventou-se 
a hipótese de que as instituições de ensino fundamental poderão contribuir para minimizar os impactos 
das ações humanas nesse processo de desertificação, por meio da promoção da Educação em Solos nas 
escolas de educação básica. O objetivo desse trabalho foi compreender o comportamento dos Luvissolos 
nas condições geoambientais de desertificação, sob diferentes estados de densidade da cobertura 
vegetal e, por meio da Educação em Solos, propor medidas didático-pedagógicas para o ensino básico, 
como estratégia para mitigar impactos da ação humana no processo de desertificação. Para tanto, foram 
realizadas descrições morfológicas de perfis pedológicos, análises físicas e químicas de amostras de solos 
coletadas em trincheiras e mini trincheiras, bem como análise de imagens micro morfológicas e testes de 
infiltração, onde se constatou maior profundidade, maiores teores de carbono orgânico total (COT) e 
carbono da fração humina (CHUM), maior porosidade total (PT), menor densidade do solo (Ds) e maior 
velocidade de infiltração básica (VIB) nos solos com vegetação ao comparar com os solos sem vegetação, 
comprovando a importância da proteção natural para pedogênese e qualidade do solo. Na segunda parte 
do trabalho foi possível observar, por meio da realização do curso de capacitação de docentes do ensino 
fundamental, melhorias no planejamento pedagógico que resultarão em novas práticas pedagógicas na 
abordagem do tema ‘solos’ nas instituições escolares, com estratégias que possibilitem a compreensão 
desse conteúdo pelos alunos e a disseminação desse conhecimento para comunidade, melhorando a 
convivência socioambiental no semiárido.  

PALAVRAS CHAVE: Caatinga. Degradação do solo. Educação Ambiental. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  
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TÍTULO DA TESE: Componentes curriculares da área de solos e ambiente nos 
projetos pedagógicos dos cursos de Engenharia Agronômica/Agronomia 

AUTOR(A): Luiz Alberto Rezende 

ORIENTADOR(A): Teresa Cristina Tarlé Pissarra  

INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Ciência do Solo) 

DEFESA: 19/11/2012 

LINK: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/100811  

RESUMO: O setor agropecuário brasileiro é responsável por cerca de 22,3% do PIB nacional e, para os 

próximos anos, há a previsão de expansão das fronteiras agrícolas em ecossistemas brasileiros ainda 
pouco conhecidos. No decorrer da história o setor contribuiu decisivamente para a transformação dos 
espaços naturais, em geral, comprometendo os recursos naturais e a integridade dos ecossistemas. 
Frente a esta realidade encontra-se a profissão de engenheiro agrônomo/agrônomo, enquanto mediador 
na relação produção e meio ambiente, e as instituições de ensino superior com a responsabilidade pelo 
perfil destes profissionais. Com o objetivo de conhecer e caracterizar os componentes curriculares da 
área de solos e os referentes à sustentabilidade ambiental frente às legislações educacional e profissional 
nos cursos de agronomia, analisou-se Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) de diferentes instituições, 
dentre as universidades particulares, estaduais e federais. A pesquisa constituiu de estudo exploratório, 
de natureza quali-quantitativa, delineado por pesquisa documental, com um enfoque comparativo, a 
partir de 15 (quinze) Projetos Pedagógicos de Cursos de Engenharia Agronômica / Agronomia do país, de 
instituições particulares, estaduais, universidades federais, com melhores resultados no Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes (ENADE) em 2010 e Institutos Federais. Os PPC apresentaram 
dificuldades na apropriação das legislações educacional e profissional sendo que as instituições dentre as 
melhores no ENADE em 2010 e os Institutos Federais apresentaram maior aderência as mesmas. Apesar 
de alguns PPC destacarem nos seus referenciais teóricos preocupações com o solo e com as questões 
ambientais, essa visão não foi expressa e traduzida em propostas inovadoras conforme propõe a atual 
legislação. As instituições dentre as melhores no ENADE em 2010 apresentaram as maiores percentagens 
de cargas horárias destinadas às disciplinas obrigatórias da área de solos e os Institutos Federais, as 
menores, sendo que o inverso foi constatado em relação às disciplinas referentes à sustentabilidade 
ambiental. Nos PPC, o solo ocupou lugar de destaque, relacionado principalmente à produtividade, 
enquanto a sustentabilidade ambiental, de forma incipiente, recebeu destaque diferenciado entre as 
instituições. A preocupação com as questões ambientais teve menor relevância, sendo contemplada, 
principalmente, por meio de disciplinas optativas. Nenhum PPC fez referência a acordos sobre as 
questões ambientais ou a sua sustentabilidade. Os conteúdos da área de solos e referentes à 
sustentabilidade ambiental estão sendo trabalhados de forma fragmentada, por meio de disciplinas 
isoladas e com predomínio de pré-requisitos. Os resultados deste estudo representam recortes da 
problemática enfocada, sem a pretensão de tratá-la na sua totalidade, portanto, necessitando de estudos 
outros  

PALAVRAS CHAVE: Agropecuária. Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE). Legislação educacional e profissional. Recursos naturais. 
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TÍTULO DA TESE: Exposição “O valor da terra”: diálogos entre a educação em 
solos e museologia numa perspectiva crítica. 

AUTOR(A): Maíra Akemi Toma 

ORIENTADOR(A): Bruno Montoani Silva 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Lavras 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo 

DEFESA: 30/08/2019 

LINK: http://repositorio.ufla.br/handle/1/37350  

RESUMO: Objetivou-se nesse trabalho identificar, compreender e analisar a produção científica da 

Educação em Solos e Percepção Pública do Solo no Brasil e propor uma forma de abordagem do tema 
solo, a partir da perspectiva das pedagogias críticas e da museologia, no Museu de História Natural da 
Universidade Federal de Lavras. Para isso, no primeiro artigo, realizou-se uma revisão sistemática de 
literatura sobre os temas Educação em Solos e Percepção Pública do Solo no Brasil, utilizando análises 
quantitativas e qualitativas, para identificar os potenciais, desafios e limitações dessas pesquisas 
científicas. Posteriormente, no segundo artigo, foi realizado um relato de experiência, no qual é descrita a 
trajetória do Programa de Educação em Solos (PEDS), em seu processo de aproximação com as teorias da 
educação e a museologia para a elaboração e avaliação da exposição “O VALOR DA TERRA”. Essa 
narrativa foi realizada por meio de uma pesquisa qualitativa descritiva e a avaliação da exposição ocorreu 
por meio de questionários e roda de conversa, os quais foram transcritos, categorizados e analisados. No 
primeiro artigo dessa tese, foram analisados 107 artigos sobre Educação em Solos e Percepção Pública do 
Solo. Esses trabalhos foram publicados entre 1998 e 2019 e desenvolvidos por diversas instituições, 
principalmente, universidades públicas. Essas pesquisas têm auxiliado na compreensão da percepção das 
comunidades tradicionais e escolares percebem sobre o solo e quais as perspectivas da abordagem do 
tema na educação formal e não formal. A maioria dos trabalhos propõe métodos ou recursos didáticos 
para o ensino de solo, mas também são encontradas pesquisas que investigam o tema nas literaturas da 
educação básica, na formação de professores e nos documentos oficiais que norteiam a Educação no 
Brasil. Apesar de suas contribuições para o ensino de solos, em muitos trabalhos não são identificados 
seus referenciais teóricos e suas respectivas discussões, o que pode sinalizar uma redução da Educação à 
mera difusão de conhecimentos para a sociedade e a Educação em Solos apenas à extensão universitária. 
A partir da experiência do PEDS, observou-se que a aproximação da Educação em Solos com as teorias da 
Educação possibilita a compreensão dos diversos caminhos para se desenvolver o processo educativo. No 
caso da Educação Ambiental, que se baliza nas teorias críticas, a compreensão da relação sociedade-
natureza se apresenta de forma interdisciplinar, histórica e dialética. Essas concepções, no âmbito da 
Educação em Solos e materializado na forma de uma exposição museológica, pode propiciar a visão do 
solo em diferentes escalas e perspectivas. A abordagem do tema solo no Museu de História Natural da 
Universidade Federal de Lavras foi construída desde a astronomia até os problemas sociais, a partir de 
discursos científicos, artísticos, sociais e ambientais. Por meio da avaliação da exposição, observou-se que 
a narrativa e os recursos expográficos propiciaram a abordagem do tema solo de forma crítica e reflexiva 
no que se refere à relação sociedade-natureza.  

PALAVRAS CHAVE: Solo. Pedagogias críticas. Museu. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  
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TÍTULO DA TESE: Microbiologia do solo no ensino médio: proposta de 
formação continuada de professores de biologia 

AUTOR(A): Rogério Custódio Vilas Bôas 

ORIENTADOR(A): Fátima Maria de Souza Moreira 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Lavras 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Microbiologia Agrícola 

DEFESA: 26/02/2014 

LINK: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3808  

RESUMO: A Microbiologia do Solo deixou de ser um tema restrito às salas de aula do ensino superior, 

médio ou aos laboratórios de pesquisa, tornando-se um assunto relacionado às questões básicas de 
cidadania, envolvendo meio ambiente, cotidiano e higiene. No entanto, o ensino da Microbiologia do 
Solo no Ensino Médio, quando ocorre, tem se caracterizado por um enfoque técnico, meramente 
informativo e de aquisição passiva de conhecimentos. Para que esta realidade seja alterada, é preciso 
buscar, criar e apresentar novas abordagens que facilitem a aprendizagem e possibilite ao estudante uma 
situação mais ativa, de maneira que este seja agente, e não objeto do processo ensino-aprendizagem. Na 
busca de subsídios que apoiem essa hipótese, aplicou-se um questionário estruturado, para verificar o 
conhecimento em microbiologia do solo dos formandos em licenciatura em Biologia de duas 
universidades, uma pública e outra privada. A partir da análise deste questionário, constatamos que os 
futuros professores apresentavam várias deficiências com relação ao conteúdo específico de 
microbiologia do solo. Para minimizar a falta de informação do público leigo e colaborar com sua 
conscientização a respeito da importância dos micro-organismos do solo, foi elaborado um curso de 
formação continuada em Microbiologia do solo com o objetivo de preparar os professores do Ensino 
Médio para trabalharem esse tema de forma diferenciada. Neste curso enfatizou-se a necessidade do 
professor adotar uma metodologia investigativa, interdisciplinar e contextualizadora, estimulando os 
estudantes a conhecerem a Microbiologia do solo como uma ciência. Entenderam que a microbiologia do 
solo é uma ciência que abrange não só os aspectos das doenças causadas pelos micro-organismos, 
compreenderem que os causadores de doenças são uma minoria. A maioria é responsável pela 
manutenção do equilíbrio ecológico dos ecossistemas, e que a vida no planeta Terra depende dos 
processos que eles realizam. Portanto, é necessário introduzir metodologias alternativas, paralelas ao 
ensino tradicional para que o estudante possa aplicar o conhecimento adquirido na melhoria da 
qualidade de vida. Uma opção é o uso de recursos audiovisuais, que quando complementado pela 
explicação e orientação do professor pode levar os estudantes a pensar, questionar e, principalmente a 
querer aprender. Realizou-se uma pesquisa na Escola Estadual Cinira Carvalho – Lavras, MG, para 
identificar a preferência dos estudantes e professores quanto ao uso dos recursos audiovisuais da escola. 
Após a análise dos questionários semiestruturados ficou evidente que estudantes e professores têm 
preferência pelo uso do Datashow e depois pela TV/DVD e relataram que esses recursos podem ser 
ótimas ferramentas no ensino de Microbiologia do Solo.  

PALAVRAS CHAVE: Formação continuada. Educação básica. Micro-organismo do solo. 
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http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3808
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TÍTULO DA TESE: Percursos formativos na produção de conhecimento escolar 
sobre solos nos primeiros anos do ensino fundamental 

AUTOR(A): Simone Falconi 

ORIENTADOR(A): Maria Cristina Motta de Toledo 

INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Campinas 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra 

DEFESA: 23/08/2011 

LINK: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/286990  

RESUMO: O ensino e a formação inicial e continuada de professores, bem como a atuação dos 

professores em sala de aula, têm sido muito discutidos nas instituições de ensino, faculdades e 
secretarias de educação. Para atender ou subsidiar os professores no desenvolvimento de suas atividades 
de ensino nas diversas áreas do conhecimento, observa-se o desenvolvimento de projetos que procuram 
favorecer a criação ou manutenção de momentos de discussões na escola entre os professores, para o 
planejamento das aulas. Centrando nesses momentos de reflexão, suscitados por esses projetos, que 
iniciei esses estudos partindo da observação e acompanhamento da implementação do Projeto ABC na 
Educação Científica – Mão na Massa, da Estação Ciência/USP, em escolas da rede pública, municipal e 
estadual. O projeto prioriza o ensino de ciências nos primeiros anos do Ensino Fundamental, através do 
desenvolvimento de atividades de ensino sob uma proposta didático-investigativa. Vários profissionais da 
educação têm discutido a eficiência de propostas de ensino como esta por proporem o desenvolvimento 
de atividades que estabelecem passos ou percursos metodológicos. A investigação e o estudo da 
literatura da área mostraram que as atividades investigativas têm um papel significativo na aprendizagem 
dos alunos e professores sobre determinado tema. No caso do ensino de solo na metrópole, as atividades 
investigativas marcaram o ensino na escola, pois mudaram a relação com o solo. A pesquisa, também, 
mostrou que o Ensino de Solos por meio das atividades investigativas foi um elemento formativo na 
aprendizagem dos alunos e professores e desencadeador do ensino por temáticas, rompendo-se a 
fragmentação do conhecimento e tecendo-se um conhecimento em rede. 

PALAVRAS CHAVE: Formação continuada de professores. Ensino de solo. Atividades investigativas 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  

http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/286990
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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: A contribuição das práticas de experimentotecas 
em solos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Euclides da Cunha, Santa 
Maria-RS 

AUTOR(A): Cibele Stefanno Saldanha 

ORIENTADOR(A): Mauro Kumpfer Werlang 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Santa Maria 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Geografia 

DEFESA: 31/05/2019 

LINK: https://repositorio.ufsm.br/handle/1/18998  

RESUMO: A Geografia Escolar necessita apropriar-se de recursos didáticos e metodologias consoantes 

com a contemporaneidade, integrando métodos experimentais ao processo educativo. A temática 
ambiental é fortemente marcada no seu discurso necessitando passar por avanços em relação aos 
recursos didáticos e, nesse contexto o solo é um recurso essencial para o funcionamento dos 
ecossistemas, entretanto não é reconhecido como deveria tão pouco trabalhado nas Escolas. O presente 
estudo busca desenvolver e praticar experimentotecas em solos e verificar a eficácia delas como um 
instrumento de ensino e aprendizagem, na disciplina de Geografia e avaliar como os alunos aprendem o 
tema, através dos livros didáticos e entrevista com a professora titular da disciplina, e desenvolver as 
experimentotecas junto com os educandos, na Escola Municipal Euclides da Cunha localizada em Santa 
Maria, Rio Grande do Sul. As experimentotecas buscaram demonstrar experimentos com ênfase nos 
seguintes aspectos morfológicos: Análise da cor do solo, textura do solo, consistência do solo e 
porosidade do solo, dessa forma, facilitar o ensino e aprendizagem dos educandos através do sistema 
sensorial, buscou-se atingir a aprendizagem significativa e colaborar com a percepção da importância do 
estudo do solo no contexto ambiental. Os educandos dos sextos anos foram investigados através dos 
questionários e observações realizadas ao longo das práticas de experimentotecas e percepções e 
concluiu-se que as práticas de experimentotecas tiveram grande aceitação pelos educandos e 
contribuíram de fato com o ensino em solos na Geografia, entretanto o tema solos vem sendo 
desenvolvido de forma insuficiente nos livros didáticos e sendo exposto em sala de aula de maneira 
insatisfatória.  

PALAVRAS CHAVE: Experimentação. Ensino de solos. Morfologia dos Solos. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  

https://repositorio.ufsm.br/handle/1/18998
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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: A contribuição do laboratório de solos e plantas do 
Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Itapina na formação acadêmica 
dos alunos do curso superior de Agronomia  

AUTOR(A): Petterson Gonçalves Teixeira 

ORIENTADOR(A): Gabriel de Araújo Santos 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola  

DEFESA: 27/11/2015 

LINK: https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/1351  

RESUMO: A presente pesquisa relata a importância das práticas de ensino e a contribuição destas no 

processo ensino-aprendizagem, quando proporcionam a relação teórico-prático-laboratorial no curso 
superior de Agronomia. O objetivo geral foi o de analisar o nível de contribuição que o Laboratório de 
Solos e Plantas do IFES – Campus Itapina exerce para a formação acadêmica dos discentes do curso 
superior de Agronomia. Sabendo-se que o LSP tem seu reconhecimento de excelência em nível nacional, 
surgiu a inquietação de se investigar se, para os alunos e docentes do curso de Agronomia, o ensino 
atinge não somente a compreensão e o domínio dos conteúdos das disciplinas curriculares, mas, 
principalmente, o desenvolvimento de suas capacidades de articular os diversos saberes teórico-práticos 
e contextualizá-los em suas ações práticas na vida acadêmico-profissional. Para comprovação da 
veracidade deste trabalho, a metodologia adotou abordagens qualitativas e quantitativas e, de acordo 
com a finalidade, classificou-se como pesquisa aplicada, de caráter exploratório. Quanto aos 
procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser classificada como bibliográfica, documental e pesquisa 
participante. Os instrumentos de pesquisa utilizados foram a observação, a pesquisa documental e a 
aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas aos discentes do curso de Agronomia dos 
anos de 2010/2, 2011/2 e 2014/2, como forma comparativa ao conhecimento teórico-prático. Também 
se aplicou questionário aos docentes cujas disciplinas têm como base o ensino das áreas afins e correlatas 
à solos e plantas, conforme a matriz curricular do curso superior de Agronomia. A organização deste 
trabalho deu-se por meio de capítulos, por onde se transcrevem as etapas da historicidade do 
conhecimento agrícola, a evolução do ensino agrícola no IFES - Campus Itapina, até situar o surgimento 
do curso de Agronomia nessa instituição. Destacou-se, também, a importância do Laboratório de Solos e 
Plantas e sua relevante contribuição ao ensino, à pesquisa e à extensão do Campus. Os resultados obtidos 
neste trabalho nos ajudam a compreender quão importantes são as práticas acadêmicas no ensino 
agronômico, conforme os dados analisados nos questionários, que demonstram os percentuais de 
satisfação, conhecimentos adquiridos, a importância do curso, o desenvolvimento dos alunos e a 
contribuição do Laboratório de Solos e Plantas para a formação acadêmica dos alunos do curso superior 
de Agronomia. Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para as mudanças de melhorias necessárias 
no plano pedagógico de ensino do curso, a fim de incrementar significativamente contribuições no 
despertar científico dos discentes. 

PALAVRAS CHAVE: Laboratório de solos e plantas. Conhecimento teórico-prático. 

Desenvolvimento. 

TESES, DISSERTAÇÕES E MONOGRAFIAS DE EDUCAÇÃO EM SOLOS NO BRASIL 

https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/1351


 16 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Abordagem do ciclo do nitrogênio nas aulas de 
ciências: o livro didático e as necessidades do professor  

AUTOR(A): Elba Ninfa de Lima 

ORIENTADOR(A): Ângela Fernandes Campos 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal Rural de Pernambuco 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

DEFESA: 03/02/2006 

LINK: http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede/handle/tede2/5834  

RESUMO: O currículo de Ciências tem sofrido intensas mudanças nas últimas décadas, devido às 

constantes transformações da sociedade e a seu consequente avanço científico. É possível perceber, 
nessa panorâmica atual, que no plano das ideias existe uma evolução crescente, entretanto, no campo 
das ações, ainda há muito por fazer. Este estudo apresenta como tema a dependência que tem existido 
do professor em relação ao livro didático para a abordagem de determinado conteúdo em sala de aula, 
no caso específico deste trabalho, o Ciclo do Nitrogênio. O objetivo está em identificar se os livros 
didáticos de Ciências apresentam uma abordagem adequada sobre o referido ciclo, de modo que atenda 
às necessidades do professor. Esse conteúdo foi definido por se entender que seu estudo é de 
fundamental importância, pois desse ciclo depende o equilíbrio energético na natureza, a manutenção da 
riqueza do solo em nutrientes e a formação dos compostos nitrogenados vitais para o organismo de 
todos os seres vivos. Em sala de aula, o estudo possibilita a compreensão desses, mas o professor deve, 
sobretudo, estabelecer as relações entre os diferentes conceitos científicos das diferentes áreas 
envolvidas nesse ciclo. O trabalho de pesquisa foi realizado, primeiramente, por meio de análise dos 
livros didáticos de Ciências indicados pelo Guia do Livro Didático 2005, considerando-se que, 
supostamente, ao serem aprovados e sugeridos pelo PNLD, já se apresentam qualificados para serem 
adotados pelos professores. Por fim, analisou-se o pensamento do professor através dos comentários 
escritos sobre afirmativas relacionados ao tema. Com a presente pesquisa, constatou-se que existem 
diferentes limites na abordagem do Ciclo do Nitrogênio, tanto por parte dos livros didáticos quanto do 
professor. Entretanto, essa constatação não é suficiente para resolução de um problema real; acredita-se, 
contudo, que perceber a existência dessa problemática e entender os motivos que a originam tende a 
tornar menos distante e conflituosa uma possível solução para essa questão. 

PALAVRAS CHAVE: Livro didático. Professor. Ciclo do nitrogênio. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  

http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede/handle/tede2/5834
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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Abordagem do tema solos com ênfase em sua 
biodiversidade na educação básica no município de Lavras - MG 

AUTOR(A): Maíra Akemi Toma 

ORIENTADOR(A): Fátima Maria de Souza Moreira 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Lavras 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo 

DEFESA: 09/02/2015 

LINK: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5374 

RESUMO: O solo desempenha funções essenciais para a sustentação da vida na Terra. No entanto, a 

falta de conhecimento acerca do solo e de sua biodiversidade tem gerado inúmeros processos de 
degradação deste recurso e, desta maneira, comprometendo o desempenho de suas funções. Portanto, 
para estimular a reflexão quanto às atitudes humanas na conservação do ecossistema solo, o presente 
trabalho teve como objetivo inserir e desenvolver o tema Solos, com ênfase na biodiversidade do solo, na 
educação básica do município de Lavras, MG. Desse modo, a pesquisa foi realizada em três momentos. 
No primeiro momento foi realizado um levantamento de demandas sobre um curso de formação 
continuada de professores e desenvolvidos materiais didáticos sobre o tema; em seguida, foi elaborado e 
ofertado um curso de formação continuada de professores; e, na terceira etapa, foram realizadas 
atividades em duas escolas de ensino fundamental com dois professores participantes do curso de 
formação. Supôs-se que os materiais didáticos produzidos poderiam auxiliar no ensino em Solos e 
Biologia do Solo, mas que deveriam ser adaptados de acordo com a disponibilidade de materiais das 
escolas e a criatividade dos sujeitos envolvidos. Constatou-se que há uma crescente e promissora 
demanda de cursos diferenciados de pós-graduação para professores da área de educação básica ou uma 
reformulação no processo seletivo dos cursos regulares de pós-graduação, uma vez que são altamente 
excludentes àqueles fora da rotina acadêmica. Também verificou-se que o conteúdo de Solos e Biologia 
do Solo é passível de ser trabalhado no ensino fundamental, principalmente, por meio de atividades de 
campo, atividades em grupo e vídeos.  

PALAVRAS CHAVE: Educação em solos. Recursos didáticos. Formação de professores. 

TESES, DISSERTAÇÕES E MONOGRAFIAS DE EDUCAÇÃO EM SOLOS NO BRASIL 

http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5374
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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Análise das abordagens e discussões do conteúdo 
de pedologia nos livros didáticos de Geografia 

AUTOR(A): Roberta Prates 

ORIENTADOR(A): Gabriel de Araújo Santos 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola 

DEFESA: 05/11/2010 

LINK: https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/2378  

RESUMO: Sabe-se que as questões ambientais vêm cada vez mais sendo foco de atenção e discussão 

na sociedade, e neste contexto pode-se dizer que o estudo pedológico a partir do conceito, evolução, 
formação e uso de solo é essencial no contexto para as discussões referentes à sociedade e natureza, que 
são temas pertinentes à Ciência Geográfica, principalmente no Ensino Básico que atua na formação, 
habilidades e competências. Por esse motivo, o estudo da pedologia torna-se primordial tanto no âmbito 
do ensino formal (como por exemplo, conteúdo dos PCN’s), assim como na educação informal abordando 
a importância de seu conhecimento para a conservação, sendo este, essencial às premissas de um uso 
sustentável. Cabe ressaltar que embora haja um esforço no tratamento do ensino de solos relacionado à 
natureza em nível do Ensino Médio pelos professores de geografia, e principalmente nos conteúdos dos 
livros didáticos, depara-se com problemas de entendimento e transposição de conceitos, de explicações 
parciais e inconsistentes, e que por diversas vezes é inconsistente para a compreensão dos processos e 
de sua formação. Pode-se dizer que neste contexto um dos instrumentos mais utilizados no processo de 
ensino-aprendizagem é o livro didático, o qual tem como a utilização para apresentar o estudo de 
conteúdos, motivar atividades que permita a construção do conhecimento, a partir da reflexão e solução 
de atividades, da observação de fenômenos, de acontecimentos e fatos em diferentes escalas da análise, 
acarretando assim no desenvolvimento da criatividade e da crítica. Desta forma, visando melhorar a 
qualidade dos livros didáticos em 2006 o Ministério da Educação – MEC, estabeleceu critérios para 
adoção desse material de Geografia através do Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio 
– PNLEM para 2007. Os quinze (15) livros didáticos de Ensino Médio de Geografia recomendados pelo 
MEC, foram analisados exclusivamente em sua abordagem de Pedologia, mas especificamente no tema 
Solos. Nas obras, em questão, foram analisadas e apontadas as abordagens de cada autor sobre os 
conteúdos relacionados a pedologia, tanto soluções fornecidas na tentativa de suprir a necessidade de 
entendimento quanto a conteúdos de uso e importância se seu estudo. Sugere-se assim, uma melhor 
organização e aprofundamento do assunto nos livros didáticos, a fim de despertar o interesse do aluno, 
fazendo-o entender a relação e a importância do tema com as questões cotidianas do mundo. 

PALAVRAS CHAVE: Ciência do solo. Geografia. Livros didáticos. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  

https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/2378
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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Avaliação de ações de educação em solos no ensino 
fundamental por meio do uso de mapas conceituais 

AUTOR(A): Olinda Soares Fernandes de Jesus 

ORIENTADOR(A): Marcelo Ricardo de Lima 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Paraná 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo 

DEFESA: 29/03/2010 

LINK: https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/26267  

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo a avaliar se os cursos e recursos didáticos, produzidos 

pelo Projeto de Extensão Universitária Solo na Escola (PEUSE), contribuíram no processo de ensino e 
aprendizagem, da temática solo no nível fundamental. Como ferramenta de avaliação utilizou mapas 
conceituais. Para a análise dos mesmos foram utilizadas análises qualitativas e quantitativas. Os 
resultados apontados demonstraram que a utilização dos recursos didáticos e participação dos 
professores no curso de formação para professores foram eficientes no processo de ensino e 
aprendizagem do conteúdo. Os conhecimentos prévios dos públicos alvos também foram identificados e 
demonstraram que os docentes do ensino fundamental possuem concepções equivocadas em relação ao 
solo, foram apontados dezessete conceitos relacionados ao solo pelos educandos, e a sua estrutura 
cognitiva está basicamente relacionada a função agrícola do solo. A participação dos professores no curso 
propiciou uma evolução dos conhecimentos adquiridos, demonstrados nos mapas por meio de inter-
relações estabelecidas e até mesmo a atribuição de exemplos agregados. Nas turmas que utilizaram os 
materiais do PEUSE, em geral, os alunos demonstraram, no mapa elaborado, um maior domínio do 
assunto, e conseguiram estabelecer maior número de relações, bem como maior % de frequência de 
associação entre conceitos. 

PALAVRAS CHAVE: Projeto de extensão universitária. Avaliação. Solos. 

TESES, DISSERTAÇÕES E MONOGRAFIAS DE EDUCAÇÃO EM SOLOS NO BRASIL 

https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/26267


 20 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Compactação do solo: contextualizando o ensino 
de física no Curso Técnico em Agropecuária 

AUTOR(A): Roberto Dias Lima 

ORIENTADOR(A): Gabriel de Araújo Santos 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola 

DEFESA: 24/02/2012 

LINK: http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgea/dissertacoes-concluidas/  

RESUMO: A constatação que o ensino da disciplina Física no Brasil, ainda se pratica de forma 

descontextualizada, reflete numa formação deficitária para os discentes das escolas técnicas agrícolas. 
Este fato evidencia que no ensino de Física ainda é ressaltado a memorização de fórmulas com aplicações 
simplesmente numéricas e que os conceitos são transmitidos sem levar em consideração a realidade do 
cotidiano e os conhecimentos prévios que os discentes trazem em suas bagagens cognitivas. Essa prática 
torna a disciplina Física, principalmente nas escolas técnicas agrícolas, alienada no que diz respeito às 
questões sociais, ambientais, tecnológicas e políticas. Isso é prejudicial para a formação de futuros 
técnicos, pois é necessário que eles saiam com formação integral, isto é, uma formação voltada para a 
cidadania, autonomia e fortalecendo o aprender a aprender. Mudar essa problemática é possível quando 
se leva em consideração que a Física necessita ser trabalhada se desprendendo de certos padrões de 
referenciais pedagógicos, ressaltando a busca em epistemologias contemporâneas que leve em 
consideração a contextualização, a interdisciplinaridade, aprendizagem significativa e metodologia de 
pesquisa. O presente trabalho foi realizado no Instituto Federal de Educação Ciência Tecnologia do Pará/
Campus Castanhal com discentes de uma turma de 2a série do Ensino Médio Integrado do Curso Técnico 
em Agropecuária. A pesquisa teve como objetivo verificar como o ensino de Física pode contribuir para a 
contextualização do estudo da compactação dos solos no curso técnico em agropecuária no IFPA/Campus 
Castanhal, visando melhorar este desempenho e fazendo com que passem olhar a disciplina sob outro 
prisma. Uma visão onde o ensino de Física esteja presente em seu cotidiano. A pesquisa de caráter 
qualitativo foi realizada mediante o desenvolvimento de uma proposta, analisando informações que 
foram obtidas mediante questionários, seminários, testes e atividades no laboratório de Física do solo e 
no campo. Os questionários com perguntas abertas sobre a disciplina Física e o tema compactação do 
solo mostrou que antes da pesquisa a maioria dos alunos não enxergava a Física com bons olhos, isto é, 
não gostavam e não lhes era atraente, e demonstraram desconhecimento do tema compactação do solo. 
No decorrer das atividades, mudou a postura dos discentes com relação à Física e a compactação dos 
solos. Os questionários no final da pesquisa mostraram que o caminho a ser seguido para diminuir a 
distância que separa os conteúdos da Física e das disciplinas da área técnica perpassa por metodologias 
que enfatizam a contextualização, interdisciplinaridade, aprendizagem significativa e metodologia de 
projeto. O colóquio, as atividades no laboratório de Física do solo e no campo ressaltaram a necessidade 
de se desgarrar do tradicional no ensino. Dessa forma o trabalho de pesquisa buscou aplicar a 
contextualização a partir de um tema gerador que é “solo”, cujo intuito foi investigar o grau de 
compactação de diferentes áreas de manejos do Campus Castanhal do IFPA e estabelecer a relação entre 
os conceitos básicos da Física e os das ciências do solo, constatando que são os mesmos. 

PALAVRAS CHAVE: Ensino de física. Ensino agrícola. Contextualização / Interdisciplinaridade. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgea/dissertacoes-concluidas/
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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Compreensões sobre manejo do solo: visões de 
agricultores e técnicos sobre plantio direto sem herbicidas  

AUTOR(A): Marcelo Venturi 

ORIENTADOR(A): Jucinei José Comin 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Santa Catarina 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas 

DEFESA: 26/11/2009 

LINK: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/93208  

RESUMO: O Grupo de Extensão e Pesquisas em Agroecologia da UFSC (GEPEA) desenvolve pesquisas 

com sistemas de plantio direto sem uso de herbicidas desde 2005. Em 2007 iniciou-se um trabalho com 
agricultores familiares e agentes de extensão rural das regiões Extremo-oeste, Meio-oeste e encostas da 
Serra Geral do estado de Santa Catarina que consistia no desenvolvimento e aplicação de indicadores de 
qualidade dos solos em sistemas de plantio direto sem herbicidas. Por meio de capacitações com os 
agricultores e técnicos participantes, percebeu-se empiricamente diferenças na forma de expressão e 
valorização sobre os temas abordados. Assim objetivou-se avaliar a existência dessas diferenças de visões 
entre agricultores e técnicos das regiões Extremo-oeste, Meio-oeste e Encostas da Serra Geral de Santa 
Catarina. O método utilizado foi a Teoria das Representações Sociais, que comparou textos e 
questionários com atribuições de notas para atributos edáficos e fitotécnicos. A metodologia utilizada no 
processo de avaliação dos textos foi de Reinert: Análise Lexical Contextual de um Conjunto de Segmentos 
de Texto. Os questionários com notas foram avaliados com Análises de variância e Teste T. Os resultados 
das análises textuais classificaram as respostas em cinco classes distintas, nas quais se destacam: 
divergências entre as respostas dos agricultores das Encostas da Serra Geral em relação aos técnicos do 
oeste, com uma aproximação das respostas dos agricultores do oeste aos técnicos da mesma região. 
Verificou-se antagonismo entre as respostas dos técnicos das Encostas da Serra Geral em relação aos 
agricultores da mesma região, que pode ser resultado de questões históricas, tais como o fato de que 
agricultores das regiões oeste e meio-oeste recebem assistência técnica com plantio direto há mais 
tempo do que os agricultores das Encostas da Serra Geral. Em relação às atribuições de notas, que 
poderiam avaliar a forma de cada grupo valorizar os atributos indicadores, ocorreram poucas diferenças, 
com destaque para notas menores para palhadas com maior espessura entre os técnicos de todas as 
regiões em relação aos agricultores. Isso demonstra uma maior satisfação dos agricultores para 
determinadas condições em comparação com os técnicos, causada possivelmente por diferenças de 
valores, como o conhecimento do trabalho despendido para se conseguir determinados resultados na 
produção. Com este trabalho buscou-se contribuir para que as instituições de pesquisa e extensão 
desenvolvam pesquisas mais participativas, a fim de aproximar os discursos de agricultores e técnicos 
para potencializar a obtenção de resultados mais efetivos.  
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RESUMO: A manutenção da qualidade dos solos tem sido um desafio para cientistas, técnicos e agricultores. Dados da FAO 

apontam que 25% dos solos agrícolas do mundo estão degradados, o que fez com que a ONU decretasse 2015 o Ano Internacional 
dos Solos, buscando sensibilizar a sociedade mundial para este problema, que compromete a sustentabilidade do planeta. A 
avaliação dos solos se faz com o uso de indicadores, atributos do solo que permitem avaliar e concluir sobre a sua qualidade. Esses 
indicadores são desenvolvidos por cientistas e por agricultores. O desafio posto é promover um diálogo entre os indicadores 
acadêmicos e os etnoindicadores, para orientar o manejo do solo de forma a potencializar suas funções e a sustentabilidade da 
agricultura. O objetivo geral desta tese foi identificar e sistematizar, de forma dialogada com os/as agricultores/as familiares, 
etnoindicadores de qualidade do solo e, a partir deles, construir uma base de avaliação sobre a qualidade do solo e estratégias de 
manejo sustentável dos agroecossistemas. O referencial teórico-metodológico utilizado foi a pesquisa participante, com a utilização 
de técnicas participativas para o reconhecimento e valorização do saber dos agricultores, com base nos princípios da Etnopedologia e 
da Agroecologia. Os etnoindicadores de qualidade do solo utilizados pelos agricultores de duas comunidades rurais dos municípios de 
Araponga (Sítio Oito de Março) e Muriaé (Associação Bonsucesso) foram identificados e sistematizados. Tais comunidades se 
localizam na Zona da Mata de Minas Gerais, Brasil. Realizou-se em conjunto com os agricultores a estratificação ambiental e a 
espacialização dos ambientes, utilizando etnoindicadores de qualidade do solo, e avaliou-se também com os agricultores a qualidade 
dos diferentes ambientes estratificados. A análise química foi o ponto de partida para uma discussão sobre formação de solo e 
manejo integrado da fertilidade com ênfase nas práticas agroecológicas de manejo do solo, que compreendem a fertilidade do solo 
de forma holística e não apenas como um balanço de nutrientes presentes no solo. Levantaram-se vinte e dois indicadores, sete deles 
referentes a aspectos biológicos do solo, dois a atributos químicos, sete referentes aos aspectos físicos e seis indicadores visuais. Os 
resultados demonstraram a riqueza de conhecimentos dos agricultores/as sobre o solo e as diversas interações que ocorrem em seus 
agroecossistemas. Os agricultores de Araponga estratificaram a área do Assentamento Sítio Oito de Março em treze ambientes 
diferentes e os agricultores de Muriaé estratificaram a área da Associação Bonsucesso em quinze ambientes distintos. A partir das 
informações dos agricultores foi construída uma chave de identificação de ambientes para cada assentamento, sendo a pedoforma o 
principal atributo de estratificação. A estratificação realizada pelos/as agricultores/as foi similar às classificações científicas no que se 
refere à pedoforma, mas incorporou outros atributos do solo, como a estrutura e a exposição do terreno ao sol, o que permitiu maior 
detalhamento, possível nesta escala de trabalho. Com o uso de uma metodologia participativa e de campo, os agricultores 
aprenderam a avaliar os diferentes ambientes dos assentamentos, atribuindo-lhes notas. Com isto, os agricultores podem, com suas 
adaptações, aperfeiçoar ainda mais sua capacidade de observação, monitoramento e avaliação de seus ambientes e melhorar o 
manejo de seus agroecossistemas. A riqueza de informação sobre os etnoindicadores de qualidade do solo aliada à estratificação 
ambiental demonstrou o enorme conhecimento dos agricultores sobre o solo e as diversas interações que ocorrem em seus 
agroecossistemas. Este conhecimento não é estático, pelo contrário, está em constante transformação, pois eles aprendem na 
medida em que manejam e observam suas áreas, assim como quando interagem com outras pessoas. Muitos indicadores apontados 
pelos agricultores são encontrados na literatura científica internacional, demonstrando assim que o conhecimento dos agricultores é 
mais cosmopolita do que sugere algumas literaturas. Em muitos casos os indicadores apontados pelos agricultores coincidiram com 
os indicadores técnicos de qualidade do solo, mas em alguns casos suas avaliações são mais detalhadas porque utilizam indicadores 
mais sensíveis. Por exemplo, os solos de diversas áreas não apresentaram diferenças quando utilizada a análise química de rotina 
como indicadora, mas com base nas plantas espontâneas, tais áreas diferenciadas e estratificadas em mais detalhes. Considerou-se 
que o uso de indicadores técnicos e etnoindicadores foram complementares e ambos foram importantes para avaliar a qualidade do 
solo com mais precisão. O processo de troca de conhecimentos entre técnicos e agricultores foi imensamente rico, com todos 
aprendendo e ensinando e contribuiu para ressignificar a avaliação da qualidade do solo, muitas vezes feita com base exclusivamente 
na análise química de rotina dos solos. Esta também foi ressignificada durante os estudos, onde os agricultores tiveram a 
oportunidade de aprender como interpretar seus resultados. Uma metodologia denominada “Feira de Solos” foi utilizada para 
devolver os resultados da pesquisa sobre etnoindicadores de qualidade do solo. Durante a feira foi possível trocar outras experiências 
e aprofundar ainda mais o conhecimento sobre manejo agroecológico do solo com agricultores e agricultoras participantes da 
pesquisa. A devolução dos resultados das pesquisas foi entendida como um compromisso social e ético assumido pelo pesquisador, e 
parte da pesquisa participante. O seminário de defesa da tese foi entendido também como parte do processo de intercâmbio entre o 
saber local e o conhecimento científico e por isto foi acompanhado pelos agricultores participantes da pesquisa.  
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RESUMO: Esta pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 

(IFAP/Campus Macapá) em 2013, com vinte e cinco alunos do Curso de Técnico em Mineração, de nível 
médio regular, que cursavam a primeira série do curso. O professor pesquisador fez parte do universo 
pesquisado e tinha como objetivo desenvolver uma animação educativa através de uma ferramenta 
gráfica para simulação da erosão em solos, utilizando o programa Adobe Flash Player, buscando ajudar 
aos educandos não somente na compreensão e o domínio do conteúdo proposto, mas, principalmente, 
no desenvolvimento de suas capacidades de utilizar as tecnologias da informação e comunicação em seu 
processo ensino aprendizagem. A base referencial desta pesquisa foi a aprendizagem significativa de 
David Ausubel, afim de verificação do êxito da proposta através da construção da animação gráfica e os 
saberes correlacionados ao tema. A pesquisa implementada foi a etnográfica, tendo como natureza a 
metodologia quali-quantitativa, aplicando-se questionários e fazendo o registro das atividades 
desenvolvidas. Os dados coletados foram transformados em gráficos e analisados, observando-se que a 
atividade proporcionada possibilitou o uso de ferramentas computacionais, gerando perspectivas 
positivas na aprendizagem significativa dos educandos, ampliando seu leque de conhecimentos, servindo 
de suporte para conhecimentos posteriores. 

PALAVRAS CHAVE: Aprendizagem. Ferramenta. Tecnologia. 

TESES, DISSERTAÇÕES E MONOGRAFIAS DE EDUCAÇÃO EM SOLOS NO BRASIL 

https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/3014


 24 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Desenvolvimento de aplicativo de apoio ao ensino 
de gênese e classificação de solos 

AUTOR(A): Klendson Medeiros da Silva 

ORIENTADOR(A): Ronny Sobreira Barbosa 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Piauí 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Solos e Nutrição de Plantas 

DEFESA: 30/07/2018 

LINK: https://repositorio.ufpi.br/xmlui/handle/123456789/1642  

RESUMO: As tecnologias móveis têm crescido nas últimas décadas em todo o mundo e mudado o 

estilo de vida da sociedade. Diversos fabricantes estão voltando suas atenções para este tipo de 
equipamento, entendendo que os mesmos serão parte essencial da vida moderna. Inúmeras tecnologias 
têm sido estudadas com o propósito de implantação das mesmas no desenvolvimento da agricultura 
mundial através da utilização de sensores, computação gráfica e softwares que auxiliam cálculos 
matemáticos. No contexto educacional, as tecnologias móveis são equipamentos que possuem em sua 
arquitetura a capacidade de serem utilizados durante a locomoção do usuário e podem ser exploradas 
como ferramenta de apoio ao ensino. Dentro destas categorias se enquadram alguns dispositivos, como 
smartphones, tablets, smartwatches (relógios inteligentes), dentre outros. O ensino na área de solos é 
essencial para o processo de exploração controlada e conservação dos mesmos para as gerações futuras. 
As plataformas móveis podem ajudar os educadores neste processo, uma vez que as mesmas oferecem 
uma série de recursos interativos para o usuário. Considerando-se a necessidade do apoio ao processo de 
ensino-aprendizagem na área de solos, desenvolvemos um aplicativo na linguagem de programação 
JAVA, executado no sistema operacional Android (empresa GOOGLE) no modelo de questionário de 
múltipla escolha e disponibilizado de forma gratuita. Tal aplicativo foi apresentado e avaliado por 
discentes do curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Piauí, Campus 
Professora Cinobelina Elvas (UFPI-CPCE). Após a utilização do aplicativo, verificamos a aceitabilidade e 
eficiência do mesmo, mostrando que dispositivos móveis podem ser utilizados como ferramentas no 
apoio do processo de ensino-aprendizagem.  
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RESUMO: A valorização do saber e conhecimento e da participação local ganham força diante do desafio de 

construir novas relações entre população e ambiente, necessitando que as inovações técnicas se ajustem às 
características peculiares dos agricultores. Vindo nesta linha a Educação em Solos tem buscado objetivos como: 
Sensibilizar as pessoas, Ampliar o conhecimento sobre o solo, desenvolver a conscientização e popularizar o 
conhecimento cientifico sobre o solo. Diante das diversidades do meio rural, tanto econômico, como social e 
também cultural, percebe-se variadas reações contraproducentes com relação à inserção de projetos que buscam 
promover algum tipo de incentivo. O construtivismo é uma concepção interacionista do conhecimento, que 
reconhece a aprendizagem, como resultado da interação do sujeito com todas as suas características hereditárias, 
com o meio, com todos os seus condicionantes sociais e culturais. Em razão disto, objetivou-se realizar um estudo 
sobre a educação de agricultores familiares da comunidade Ouro Fino. Para alcançar este objetivo o presente 
trabalho foi divido em dois artigos: 1) A Adoção Tecnológica e sua Relação com a Tipologia de Agricultores 
Familiares da Comunidade Ouro Fino no Município de Tunas do Paraná - PR. 2) Avaliação Crítica do Planejamento, 
Execução, e do Material Didático Utilizado em Oficinas de Conservação de Solo Realizadas com agricultores em 
Tunas do Paraná (PR). O primeiro artigo foi utilizada a pesquisa qualitativa que visa a constituição dos sujeitos da 
pesquisa, ressaltando que a preocupação primeira na abordagem qualitativa não é generalizar, mas aprofundam a 
"compreensão de um grupo social" ou, por exemplo, de "uma representação". Com isso o presente trabalho teve 
por objetivo avaliar: a) se as oficinas realizadas pela ITCP junto aos agricultores tiveram eficiência; b) como os 
agricultores avaliam atualmente o trabalho realizado em 2008; c) o que mudou nas suas observações e práticas 
sobre o solo e; d) se as diferentes tipologias de agricultores da comunidade Ouro Fino interferiram na opção da 
adoção ou não das práticas propostas pelas oficinas. Como resultados foram constatados três diferentes grupos 
(tipologias) muitas vezes com visões diferentes dentro do mesmo grupo. O grupo 2 foi o que mais se destacou 
dentre os três, com relação a mudanças na visão e na aplicação das novas práticas que foram apresentadas nas 
oficinas. De forma geral todos os agricultores avaliaram de forma positiva o trabalho que foi realizado pela equipe 
da ITCP em 2008, tanto é que até hoje solicita sua assessoria. Também de forma geral os agricultores se mostram 
mais observadores em relação à preservação do solo, mas não significa que suas práticas mudaram, a maioria 
continua utilizando às práticas anteriores as oficinas. Também ficou evidenciado que a tipologia dos agricultores 
tem influência na tomada de decisão, além é claro as inter-relações entre os agricultores, pois também ficou 
evidenciado que estas relações são muito fortes dentro da comunidade. No segundo artigo teve como objetivo 
identificar e descrever criticamente o planejamento, o material didático e a execução das oficinas relacionadas ao 
manejo e conservação do solo que foram realizadas pela equipe da Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares (ITCP) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) no ano de 2008. A técnica utilizada foi a leitura de todo 
o material utilizado para a realização das oficinas, pontuando as linguagens utilizadas e questionando se as mesmas 
estavam adequadas para aquele grupo que participou das oficinas. Os resultados demonstraram que o 
planejamento, o material didático e as execuções ficaram diferentes do que foi pensado na teoria. Conclui-se que 
as oficinas acabaram tendo pouca influência na hora do agricultor tomar a decisão de fazer as mudanças propostas 
pela equipe, pois se os agricultores não compreenderam o que foi passado, e os mesmos não mudariam o que já 
conhecem por algo que para eles é desconhecido. 
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RESUMO: A fragmentação do estudo das ciências vem colaborando com o atual quadro de 

degradação ambiental no planeta. Neste caso, a Educação Ambiental Crítica pode ser uma alternativa 
para alterarmos essa rota, visto que busca sensibilizar as pessoas quanto a seus respectivos poderes de 
ação. Como uma vertente da Educação Ambiental, a Educação em Solos tradicionalmente tem como 
objetivo informar as pessoas sobre a existência do solo e suas relações com o ambiente. Neste contexto, 
situa-se a proposta de uma Educação em Solos Crítica, que leve o aluno a refletir e a questionar sobre as 
mais diversas questões no que se refere a este recurso, principalmente quanto à sua degradação. Esta 
pesquisa teve como objetivo verificar se a Educação em Solos Crítica é capaz de gerar impactos na 
percepção dos alunos em relação ao Solo como componente integrante do ambiente, bem como na 
relevância de sua conservação. Os participantes deste estudo foram alunos do 4º ano do Ensino 
Fundamental da rede pública de ensino do município de Pato Branco. Os dados foram coletados 
mediante observação em sala de aula seguida de aplicação e reaplicação de questionário, com auxílio de 
aulas expositivas baseadas na Educação em Solos Crítica (ESC). Conforme pôde ser observado, as aulas 
foram ministradas às crianças de maneira muito tradicional, com poucas aberturas para interação, e 
basearam-se principalmente no uso do livro didático como principal ferramenta de apoio. Sobre os 
conhecimentos prévios dos alunos a respeito do solo, os mesmos apresentaram muitas limitações ao 
descrevê-lo como um componente do ambiente, e principalmente aparentavam estar confusos a respeito 
das funções que este recurso desempenha. Após realização das aulas expositivas baseadas na ESC, a 
grande maioria dos alunos mostraram-se mais precisos ao relatar sobre diversos assuntos referentes ao 
solo, principalmente quanto às funções que este desempenha no ambiente, sobretudo, sua função social.  
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RESUMO: Nota-se um amplo discurso sobre a necessidade da revisão de metodologias baseadas no 

ensino tradicional. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a criança tem seu primeiro contato com os 
conhecimentos sistematicamente organizados sobre Ciências Naturais. Esse é o ponto de partida para a 
formação da cultura científica do indivíduo. Entretanto, é sabido que, além de não contar exclusivamente 
com professores especialistas na área, o Ensino de Ciências, nessa etapa, não estimula uma visão crítica e 
significativa de conceitos científicos. Conteúdos relacionados à temática “solo”, mais especificamente 
formação e características do solo, são exemplos disso. A temática dos solos é abordada de maneira 
simplista, ignorando-se sua importância na manutenção do ecossistema terrestre. Este trabalho teve 
como objetivo aplicar uma metodologia diferenciada, baseada em diversas atividades para proporcionar 
aos alunos uma sensibilização ambiental com relação ao solo no que diz respeito a sua importância, 
formação e os cuidados com essa matriz. Buscou-se desenvolver nos alunos a capacidade de um 
raciocínio científico crítico baseado na visão de interdependência entre o homem e o ambiente. Voltado 
para alunos do quarto ano do Ensino Fundamental, apresentou-se um caderno de atividades 
interdisciplinares, colocando o aluno numa posição ativa no processo de produção do conhecimento, 
oportunizando assim a sensibilização das crianças participantes quanto à conservação e a preservação do 
solo. Este projeto foi aplicado ao longo de 30 dias no ano letivo de 2017, foram aproximadamente oito 
horas/aulas de um trabalho interdisciplinar envolvendo as disciplinas de Ciências, Matemática, Língua 
Portuguesa, História, Geografia e Informática. A pesquisa foi qualitativa, sendo os dados coletados e 
registrados num diário de bordo para posterior análise. Os resultados se deram com grande participação 
dos alunos, esses que estiveram engajados em todas as atividades propostas. A mobilização e o interesse 
dos educandos com relação ao desenvolvimento das aulas foram essenciais aos resultados obtidos. Foi 
possível perceber elementos da sensibilização ambiental dos estudantes após a aplicação da “Cartilha do 
Solo”. Os alunos compreenderam o processo de formação do solo, o que fez com que eles atentassem 
para a preservação e conservação dele; eles compreenderam sua importância para a manutenção da 
vida, através de produções textuais que evidenciaram a preocupação com o futuro do solo, bem como a 
interdependência entre os seres vivos e o solo. Podemos citar também, como resultados obtidos, a 
transição da linguagem de senso comum para uma linguagem científica entre a maioria dos participantes. 
Em cada aula dada, houve uma nova descoberta e, nelas, a interação entre professor e alunos mediados 
pelas atividades do material desenvolvido foi o diferencial para a construção do conhecimento e para o 
início do processo de sensibilização ambiental das crianças.  
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RESUMO: O desenvolvimento de iniciativas educativas que venham a contribuir para uma maior 

sensibilidade e percepção da importância do solo para o meio ambiente, ganha grande relevância no 
contexto da atual situação de degradação ambiental que se encontra nosso planeta. A presente pesquisa 
foi desenvolvida junto aos professores das escolas do ensino fundamental e médio com o objetivo de 
diagnosticar, propor, analisar e avaliar conteúdos e métodos de abordagem que sensibilizem e 
instrumentalizem os professores no tema solos. O trabalho de pesquisa se deu no âmbito da atividade de 
capacitação de professores desenvolvida pelo Programa de Educação em Solos e Meio Ambiente (PES), 
do Departamento de Solos da UFV. No ano de 2004, realizaram-se dois cursos de capacitação para 
professores, em Viçosa e Ponte Nova, onde foram acompanhados dois grupos de professores. Esses 
cursos, estruturados a partir de oficinas temáticas, constituíram o objeto de estudo desse trabalho. O 
método de pesquisa consistiu de uma Pesquisa-Ação, caracterizada como um tipo de pesquisa social com 
base empírica, que é conhecida e realizada com estreita associação com uma ação ou com a resolução de 
um problema coletivo. Os resultados mostram que as oficinas têm contribuído para uma compreensão 
mais abrangente, holística e processual do tema solos. Diante disso, os professores, ao desmistificar a 
ideia de complexidade dos conteúdos, demonstram mais motivação em propor novos métodos de 
abordagem dos conteúdos, onde as vivências cotidianas dos alunos ganham importância. A proposição e 
o uso de materiais didáticos específicos nas oficinas têm tido grande contribuição na aprendizagem. A 
construção do conhecimento a partir dos métodos de trabalho em grupo, onde são valorizadas as 
diversas experiências individuais, possibilita e potencializa um processo de aprendizagem mais 
significativo. Diante de tais constatações podemos concluir que o tratamento mais comprometido do 
tema solos é de grande importância para uma compreensão integrada do meio ambiente. Dessa forma a 
Educação em Solos, assumida como um conjunto de conteúdos e métodos que se desenvolvem a partir 
do tema solos, representa uma importante contribuição para a consolidação da Educação Ambiental. 
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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Ensino de ciências: sequência didática 
multissensorial sobre solos  

AUTOR(A): Magnólia da Silva Gondim 

ORIENTADOR(A): Neusa Elisa Carignato Sposito 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Uberlândia 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática  

DEFESA: 09/03/2016 

LINK: https://200.19.146.153/handle/123456789/17775  

RESUMO: Este Trabalho de Conclusão Final de Curso, no formato de dissertação, refere-se a uma 

pesquisa em Ensino de Ciências que tem como tema o solo, abordado por meio de uma Sequência 
Didática Multissensorial (SDM), que envolve os cinco sentidos humanos e foi elaborada pela pesquisadora 
e desenvolvida junto aos trinta alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal 
da cidade de Ituiutaba/MG, no primeiro semestre de 2014. A SDM possui seis Momentos: 1. Atividade de 
conhecimento cotidiano; 2. Atividade de debate do conhecimento cotidiano; 3. Aula teórica; 4. Atividade 
de recortes; 5. Atividade multissensorial I; 6. Atividade multissensorial II). Os mesmos são apresentados e 
discutidos, constando em cada um deles os processos de elaboração, aplicação e avaliação. A 
fundamentação teórica foi baseada em autores que tratam da temática solo e, também, em autores que 
tratam da didática multissensorial, sendo todos eles utilizados para a discussão e apresentação dos 
dados. A metodologia utilizada é a qualitativa, na modalidade de estudo de caso. O objetivo desta 
pesquisa é verificar a viabilidade da SDM para alunos com e sem deficiência, e através dos resultados, 
readequá-la, com o intuito de melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Sua realização justifica-se 
devido às poucas alternativas existentes para uma abordagem multissensorial, acessível aos alunos do 
Ensino Fundamental. A SDM promove o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de formação, 
composição e características do solo e, no mais, abrange temas como as consequências diretas 
(agricultura e pecuária) e indiretas (consumismo), entre outros. Também, oportuniza a utilização dos 
Momentos em separado, podendo atender às necessidades de diferentes turmas. As atividades são de 
baixo custo financeiro.  

PALAVRAS CHAVE: Ensino de ciências. Solos. Sequência didática. Multissensorial. 

TESES, DISSERTAÇÕES E MONOGRAFIAS DE EDUCAÇÃO EM SOLOS NO BRASIL 

https://200.19.146.153/handle/123456789/17775


 30 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Ensino de solos em geografia: uma proposta de 
material de apoio para escolas estaduais de Francisco Beltrão – PR  

AUTOR(A): Milena Pellissari Bedim 

ORIENTADOR(A): Rosana Cristina Biral Leme 

INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual do Oeste do Paraná  

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Geografia 

DEFESA: 27/02/2018 

LINK: http://tede.unioeste.br/handle/tede/3848  

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo geral ressaltar a importância do conteúdo de solos na 

escola e a sua integração com os demais conteúdos e variáveis do espaço geográfico, assim como 
proporcionar, a partir da visão dos professores do Ensino Fundamental e Médio do município de 
Francisco Beltrão, um momento de reflexão e sistematização sobre práticas pedagógicas, vinculadas ao 
ensino de solos, objetivando a construção de material de apoio associado ao espaço local e favorecendo a 
qualidade do ensino ofertado na rede pública de Francisco Beltrão. Para tanto, foi utilizada a metodologia 
de Estudo de Caso, que permitiu que a realização da pesquisa diretamente vinculada ao universo de 
professores ligados ao ensino de Geografia nos níveis Fundamental e Médio de Francisco Beltrão fosse 
dividida em dois momentos. O primeiro constituído por revisão bibliográfica; aplicação de questionários 
para 24 (vinte e quatro) professores, dentre os 40 (quarenta) que trabalham na rede estadual de 
Francisco Beltrão e a realização de entrevistas semiestruturadas com 21 (vinte e um) desses professores. 
O segundo momento da pesquisa, composto pela elaboração da proposta de três oficinas de formação 
continuada em ensino de solos com a sistematização de atividades sobre o tema, a partir das indicações 
dadas pelos professores sobre as necessidades e lacunas de materiais de apoio sobre o ensino de solos. 
Como resultados, pudemos constatar que o conteúdo de solos é abordado pelos professores, sendo 
bastante ricas as experiências e perspectivas de cada profissional a respeito do ensino deste conteúdo. A 
partir dos dados analisados, verificamos que os professores apresentam ânimo na construção 
metodológica de suas práticas docentes, mas também défices neste sentido. Por esse motivo, as 
propostas de oficinas possuem como principal intento auxiliar e apoiar esses professores que trabalham 
no município em suas demandas e estimulá-los a continuar o ensino de solos em suas aulas de Geografia.  

PALAVRAS CHAVE: Geografia escolar. Temáticas físico-naturais. Solos. Materiais didáticos. 
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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Estudo do curso de solos do “Programa Solo na 
Escola/UFPR” para a formação de professores da educação básica 

AUTOR(A): Selma Barbosa Bastos 

ORIENTADOR(A): Fabiane Machado Vezzani 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Paraná 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo 

DEFESA: 28/02/2019 

LINK: https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/60908?show=full  

RESUMO: A literatura tem apresentado a Educação em Solos como uma alternativa à valorização e à 

conservação do solo. Contudo, as intencionalidades políticas dos cursos de licenciatura, de não garantir 
uma formação suficiente para os futuros professores, faz com que a Educação em Solos não seja 
abordada de forma significativa na Educação Básica. Condição que compromete a construção do 
conhecimento sobre o solo e a formação ética e política dos professores para atuarem frente à realidade 
com capacidade de transformá-la. E, nesse contexto, o Programa de Extensão Universitária Solo na Escola 
da Universidade Federal do Paraná tem ofertado o Curso de Solos como alternativa para superar as 
intencionalidades políticas de não abordar ou abordar de forma superficial os conteúdos sobre o solo nos 
cursos de licenciaturas. O presente estudo teve como objetivo analisar se o Curso de Solos contribui com 
o Desenvolvimento Profissional dos Professores e gera a transformação política dos professores que 
participaram da formação. Como instrumento de coleta de dados, utilizaram-se roteiros de registro 
escrito de narrativas. Foi aplicado um roteiro antes e outro depois do Curso ofertado durante o ano de 
2018, com três questões cada, a 71 e 61 professores, respectivamente. Os resultados demonstraram 
contribuições para o Desenvolvimento Profissional dos Professores nas dimensões pessoa, prática e 
profissão e apontam relações com os objetivos teóricos, práticos e emancipatórios da formação. De 
acordo com os professores, em termos teóricos, o Curso permitiu a aquisição de informações e 
reestruturação do conhecimento sobre o solo. Em termos práticos, provocou a reflexão para possíveis 
mudanças da prática pedagógica. E em termos emancipatórios, apresentou subsídios necessários para o 
desenvolvimento de processos educativos que gerem mudanças no modo de pensar e agir com o solo. 
Também foi elaborado um roteiro de narrativa no Google Forms e enviado por e-mail a 317 professores 
da rede estadual de educação do Paraná que fizeram o Curso entre os anos de 2013 e 2017. Deste total, 
36 professores narraram seus percursos formativos até a atual prática pedagógica na Educação em Solos, 
nos quais a intencionalidade e ações foram analisadas por meio de critérios de qualidade política 
(paradigma emancipatório, com maior probabilidade de transformação dos estudantes) e não-política 
(paradigma tradicional, com menos probabilidade de transformação). Dos 36 professores, 39% e 30%
demonstraram intenções em qualidade política e não política da educação, respectivamente. 19%
professores desenvolveram ações políticas e outros 19% desenvolveram ações não políticas em Educação 
em Solos. Além disso, 19% dos professores apresentaram equivalência entre intencionalidades e ações 
em qualidade política na Educação em Solos em suas narrativas, revelando assim, a transformação 
política destes sujeitos. Conclui-se que o Curso provocou reflexões do saber-fazer e (re)significação de 
saberes e conhecimentos teóricos e práticos dos professores, contribuindo para a formação nas 
dimensões pessoa, prática e profissão. Além disso, o Curso, assim como outros fatores inerentes a 
profissão de professor como a reflexão-ação-reflexão da sua própria prática, suas crenças e valores 
podem ter provocado à transformação política de alguns professores. 

PALAVRAS CHAVE: Educação em solos. Desenvolvimento profissional dos professores. Paradigmas 

educacionais. Transformação política. 
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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Indicadores pedoambientais do planalto de Viçosa 
como auxílio à educação ambiental 

AUTOR(A): Maria Ilmalúcia Teixeira 

ORIENTADOR(A): João Luiz Lani 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Viçosa 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Solos e Nutrição de Plantas 

DEFESA: 28/03/2005 

LINK: https://www.locus.ufv.br/handle/123456789/10961  

RESUMO: O presente estudo foi conduzido no Planalto de Viçosa, MG, e objetivou identificar os 

indicadores pedoambientais do Planalto de Viçosa, e serem utilizados como ferramentas auxiliares na 
educação ambiental; organizar os principais indicadores ambientais que facilitem a identificação de cada 
ambiente e as principais características dos mesmos e; identificar a percepção ambiental dos educadores 
do ensino fundamental do Planalto de Viçosa e subsidiar elaboração futura de material didático, de fácil 
compreensão para serem utilizados na construção do conhecimento. Para a referida pesquisa foram 
selecionados 21 educadores, integrantes, em sua maioria, do Projeto Veredas e de uma instituição 
particular de ensino; sendo 7 com atuação no meio rural e 14 no meio urbano. Destes 7 de escola 
particular foi aplicado um questionário contendo 34 questões divididas em diferentes tópicos: 1 – 
Desenvolvimento do Planalto de Viçosa; 2 – Solos; 3 – Cor dos solos; 4 – Vegetação; 5 – Hidrologia; 6 – 
Solos hidromórficos; 7 – Uso e ocupação dos solos. Embora haja muita informação sobre os temas 
abordados, referentes aos indicadores pedoambientais do Planalto de Viçosa, essas informações não têm 
chegado até os educadores de forma eficiente. Uma maior divulgação das informações técnicas, 
decodificadas para uma linguagem mais didática deve ser objetivando maior socialização e compreensão 
destas informações. O baixo nível de conhecimento e rendimento dos docentes a respeito dos assuntos 
abordados está relacionado à falta de capacitação continuada e cursos específicos na área. Isso revela a 
necessidade de preparar um material didático, com base técnica de cunho regional. A partir das 
informações de apenas sete docentes de cada segmento, não se obteve diferenças estatística entre os 
segmentos de ensino em nenhuma das 34 questões formuladas e nem em relação aos sete assuntos 
tratados. Futuros estudos deverão ser conduzidos com maior número de entrevistados e sob nova 
modelagem para obtenção de dados mais conclusivos.  
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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Mapeamento e monitoramento do conhecimento 
dos solos no ensino fundamental e médio 

AUTOR(A): Eizo Edson Kato  

ORIENTADOR(A): Welington Luis de Araújo  

INSTITUIÇÃO: Universidade de Mogi das Cruzes 

CURSO: Mestrado em Biotecnologia 

DEFESA: 28/07/2006 

LINK: https://bit.ly/2YKKxtv 

RESUMO: O nível de conhecimento sobre o solo nos ensinos fundamental II e médio da rede pública 

não tem sido adequado para mostrar a importância deste recurso natural para os alunos. Por meio de 
observações verifica-se que estes não conhecem com clareza a definição e o relacionamento que o solo 
tem com os outros recursos naturais do planeta. Desconhecendo assim, a sua importância para os seres 
vivos, para a qualidade e manutenção da vida no planeta. Utilizando os dados obtidos por aplicação de 
um questionário diagnóstico, foi possível avaliar o potencial de conhecimentos relativos ao solo. Este 
questionário foi aplicado para 504 alunos dos ensinos fundamental II e médio da Escola Estadual Prof. 
Sebastião Faria Zimbres. Estes dados foram utilizados para a montagem de gráficos e de tabelas. 
Posteriormente, foram preparadas aulas teóricas e práticas visando aprimorar e aumentar o 
conhecimento destes alunos, mostrando por meio de apostilas e experimentos, a importância do solo 
para os seres vivos, para a agricultura e, principalmente, para os recursos sustentáveis. Também a 
maneira de lidar com a degradação destes, obtida pelo descontrole da poluição e desmatamento. Para as 
aulas práticas foram utilizadas amostras de solos de localidades diversas e sementes de soja que foram 
fornecidas pela ESALQ (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz). Desta maneira foi possível obter 
raízes das plantas de soja contendo nódulos de Rhizobium. Após as aulas práticas e teóricas, houve a 
aplicação do questionário diagnóstico, e obtenção de novos dados, para juntamente aos obtidos no 
primeiro questionário, proporcionasse a montagem dos gráficos, onde foi possível verificar o grau de 
dificuldade e aprendizagem destes alunos. Utilizando gráficos comparativos, para o nível de acertos e 
fatores econômicos, verificou-se que, estes fatores, juntamente à falta de aulas práticas e específicas 
para o tema, influenciam muito no aprendizado dos alunos, mostrando claramente a necessidade de um 
conhecimento mais aprofundado nas escolas, principalmente nos ensinos fundamental II e médio. 

PALAVRAS CHAVE: Biotecnologia. Estudo e ensino. Microbiologia e solo. 
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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Microbiologia do solo no ensino médio do 
município de Lavras - MG: um estudo de viabilidade 

AUTOR(A): Rogério Custódio Vilas Bôas 

ORIENTADOR(A): Fátima Maria de Souza Moreira 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Lavras 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Microbiologia Agrícola 

DEFESA: 14/03/2008 

LINK: http://repositorio.ufla.br/handle/1/2649 

RESUMO: A maioria dos materiais didáticos adotados para o ensino de Biologia nos Colégios de Lavras 

- MG, não aborda os microrganismos do solo. Apesar da importância agrícola e ambiental que 
representam, são negligenciados no Ensino Médio. Objetivando avaliar a mudança de percepção dos 
alunos de algumas escolas da rede de Ensino Médio de Lavras sobre Microbiologia do Solo, foram 
selecionadas três escolas, sendo duas públicas e uma particular. Foram aplicados questionários para fazer 
o levantamento do perfil dos alunos e dos professores, avaliar os conhecimentos específicos dos alunos 
sobre os microrganismos, saber a opinião dos professores sobre o ensino de Microbiologia do Solo no 
Ensino Médio e finalmente avaliar a mudança de percepção dos alunos sobre Microbiologia do Solo. Este 
último questionário era do tipo reflexivo formado por seis questões fechadas com quatro alternativas 
cada que levava o aluno a refletir sobre suas atitudes, e se deparava com situações provocativas. Foi 
adotada uma metodologia interdisciplinar para trabalhar esse tema através de palestras, workshops, 
aulas e trabalhos práticos com os alunos do Ensino Médio. Os resultados foram analisados através de 
estatística descritiva, o que permitiu concluir que é possível trabalhar o ensino de Microbiologia do Solo 
no Ensino Médio dentro do conteúdo da disciplina Biologia. Isso nos possibilitou criar um material 
didático de apoio para os professores de Biologia. A análise dos resultados também nos permitiu concluir 
que houve diferença na mudança de percepção entre alunos de escolas pública e privada. Esta diferença 
pode ser atribuída aos turnos diferentes (manhã e noite), ou a outros fatores como os culturais e sociais, 
intrínsecos a cada um.  

PALAVRAS CHAVE: Ensino-aprendizagem. Interdisciplinalidade. Microbiologia. Solo. 
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UFRRJ: Percepção dos Egressos Sobre o Programa e seu Perfil Sócio Profissional  

AUTOR(A): Michele Paulain Gonçalves Silva  

ORIENTADOR(A): Everaldo Zonta 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
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RESUMO: O impacto gerado na sociedade por um Programa de Pós-Graduação stricto sensu, seja pela 

formação de profissionais qualificados, seja pelos resultados da aplicação de suas pesquisas, representa o 
cumprimento dos objetivos institucionais do programa e serve como forma de avaliar sua eficiência e 
eficácia. A pesquisa com egressos (ex-alunos) constitui importante fonte de informação e valiosa 
ferramenta de avaliação da qualidade institucional e do impacto social. A CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) recentemente reestruturou a sua política de avaliação dos 
Programas de Pós-Graduação para o próximo quadriênio (conclui em 2020), valorizando 
significativamente o destino dos egressos e os impactos sociais dos programas. Todavia, observa-se uma 
carência de estudos relacionados ao tema, sendo raras as instituições que os realizam. Em seus 53 anos 
de existência, o Programa de Pós-Graduação em Agronomia – Ciências do Solo (PPGA-CS), da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, não realizou esse estudo de forma compreensiva, não 
avaliando, portanto, se seus egressos estariam aplicando, nas suas atividades profissionais, os 
conhecimentos adquiridos no curso e, ainda, se o mundo do trabalho estaria absorvendo esses 
profissionais. Nesse contexto, esta pesquisa teve como escopo caracterizar a trajetória acadêmica, a 
atuação profissional após a conclusão do curso, as percepções a aspectos diversos sobre o PPGA-CS e a 
satisfação com a formação recebida. Para tanto, realizou-se um estudo de caso de caráter descritivo-
exploratório, quali-quantitativo, com uma população de 154 doutores titulados pelo programa, entre os 
anos de 2001 - 2016. O delineamento metodológico compreendeu as pesquisas bibliográfica e 
documental e os resultados foram avaliados pela Análise de Conteúdo. Em linhas gerais, constatou-se que 
a maioria dos egressos (80%) está em plena atividade laboral, atuando na área para qual se qualificaram; 
ocupando postos de trabalho, principalmente, nas instituições de ensino e pesquisa, além de estar 
satisfeita com a formação recebida; qualificando o programa de ótimo à excelente. Este resultado está 
em acordo com a última avaliação da CAPES, que coloca o PPGA-CS entre poucos programas de pós-
graduação na subárea de ciência do solo classificados em nível de excelência com nota 6, sendo o 
máximo 7.  

PALAVRAS CHAVE: Perfil de egressos. Avaliação de pós-graduação. Doutores em ciência do solo. 
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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: O ensino de Geografia e a mobilização de conceitos 
nos anos iniciais: uma leitura da paisagem a partir dos conteúdos relevo-solo-
rocha  

AUTOR(A): Malu Ítala Araújo Souza 

ORIENTADOR(A): Adriana Olivia Alves 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Goiás 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Geografia 

DEFESA: 04/05/2016 

LINK: https://bit.ly/2ZhxQ8n 

RESUMO: Entendemos que a Geografia, como disciplina escolar, possibilita a leitura e compreensão espacial e, 

consequentemente, a formação crítica e cidadã dos escolares, no que consiste o desenvolvimento do raciocínio 
geográfico. Nesta perspectiva a mesma assume papel importante nos Anos Iniciais, uma vez que, é nessa fase 
escolar que, desenvolvem-se a alfabetização geográfica referente aos principais categorias e conceitos que 
mediarão à leitura espacial por estes sujeitos. Especificamente, no contexto dessa pesquisa, a construção dos 
conceitos relacionados à dinâmica espacial, perpassa na organização didática, do ensino dos temas físicos do 
espaço geográfico, principalmente os elementos Relevo-Solo-Rocha (RSR). Compreendemos que, estes temas, 
precisam ser estudados nas relações de interdependência (processos, formas, estruturas, funções) que são 
perceptíveis e compõem a paisagem. Para encaminhar essas discussões, nos respaldamos na abordagem histórico-
cultural de Vygotsky, no que consiste analisar, o desenvolvimento da construção dos conceitos dos escolares, 
durante as intervenções realizadas na Escola Municipal Caraíbas em Aparecida de Goiânia/GO. Assim, durante essa 
pesquisa tivemos a intenção de analisar os conhecimentos geográficos mobilizados pelos escolares para a 
construção do conceito de paisagem, tomando como referência elementos físicos da paisagem (R-S-R). Diante 
desse objetivo, apontamos os seguintes objetivos específicos: Analisar as relações que perpassam os objetivos de 
se ensinar Geografia nos Anos Iniciais, assim como o desenvolvimento dos conceitos nesta fase escolar; identificar 
a organização dos conteúdos e as concepções relativas aos temas relevo-solo-rocha dentro da abordagem 
integrada para a leitura da paisagem; analisar os conhecimentos mobilizados e o desenvolvimento dos conceitos 
sobre a inter-relação dos elementos físicos RSR na leitura da paisagem pelos escolares dos anos iniciais. Para 
responder a esses objetivos, realizamos uma pesquisa qualitativa em educação do tipo participante, pelo fato de 
ela oferecer melhores condições para responder as indagações formuladas inicialmente, bem como possibilitar o 
contato com os sujeitos dessa pesquisa. Verificamos o desenvolvimento e a construção dos conceitos, dos 
escolares durante as aulas de intervenção pedagógica, para isso utilizamos de atividades individuais e coletivas, 
que propiciam a mobilização do conhecimento e, consequentemente, o confronto entre os conceitos e criação dos 
sistemas conceituais pelos escolares. Identificamos nos materiais pedagógico-didáticos utilizados para referenciar o 
ensino dos elementos físicos nos Anos Iniciais. Com base, nestes, pensamos nas aulas, que foram aplicadas junto 
aos escolares, onde utilizamos diferentes estratégias e métodos de ensino, à exemplo de oficinas, linguagens 
audiovisuais, construção de história em quadrinhos, entrevistas, jogo de cartas e, principalmente, o uso de 
desenhos, que possibilitou a sistematização dos conceitos cotidianos e científicos. Diante dos resultados 
alcançados durante o campo, esta pesquisa nos permitiu refletir sobre alguns aspectos, primeiramente da 
necessidade da estruturação e do encaminhamento de qualidade dos conteúdos e temas geográficos nos Anos 
Iniciais, visto que, é por meio da alfabetização desses, que teremos um processo de construção crítico e 
significativo dos conceitos ao longo da vida escolar. Outro ponto a ser destacado é na negação da fragmentação 
dos temas, no caso desta pesquisa, os elementos do meio físico RSR, quando propomos e organizamos o ensino 
pautado nessa interdependência dos elementos no espaço, estamos esperando que as discussões sejam 
encaminhadas a fim de que, contribua significativamente na construção do raciocínio geográfico, objetivo que 
esperamos para os Anos Iniciais.  
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RESUMO: Apesar de toda produção agropecuária que saem dos solos brasileiros, pujança do agronegócio 

que se noticia, a maior parte dos solos do País não estão classificados a nível adequado para utilização do 
agricultor; ou melhor, dizendo, as propriedades agrícolas e florestais, em sua maioria, não possuem um 
mapeamento de seus solos, logo, majoritariamente produtores e profissionais tecnicamente atuantes nestas 
propriedades não possuem um conhecimento detalhado dos tipos de solos que se têm trabalhado. A 
classificação dos solos serve de base para determinação do potencial de uso das terras, ou seja, norteiam a 
utilização sustentável das mesmas. Para esta situação, sabe-se que muitos fatores corroboram com o quadro. 
Dentre estes o fator humano tem grande peso nesta questão; pois, Levantamento e Classificação de Solos 
(LCSs) são conteúdos presentes nas matrizes curriculares para formação de Engenheiros Agrônomos, 
Engenheiros Florestais, etc.; e, estudiosos e autoridades da área de Ciência do Solo têm sinalizado que as 
Instituições de Ensino Superior (especificamente cursos de graduação) vêm falhando na formação desses 
profissionais pressurosamente capacitados e habilitados para a atividade de LCSs; tendo em vista que, os 
cursos que formam tais profissionais, invariavelmente, preconizam dentre outras coisas “sólida formação 
cientifica e profissional geral...” daquilo que prescreve os conteúdos de suas matrizes curriculares em acorde 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais. Informalmente na atualidade, docentes em geral cogitam que o 
problema está na estrutura dos cursos de graduação quanto aos aspectos: dimensionamento de carga horária 
de disciplinas; bibliografia indicada em ementários; sequência de disciplinas pré-requisitos; oportunidade de 
complementação de conhecimentos via disciplinas optativas, etc. Dessa forma, intuindo trazer dados à 
literatura que versem sobre o assunto, objetivou-se com este trabalho analisar as condições para atividades 
de ensino de LCSs do curso de Engenharia Florestal do IFMT - Campus Cáceres através de seu Projeto Político-
Pedagógico (PPP) quanto aos aspectos supramencionados. A presente pesquisa é Exploratória, Documental e 
de natureza Quanti-qualitativa. Incluiu o Questionário na coleta dos dados e a Análise de Conteúdo para as 
inferências. As inferências são de que as referências (dados obtidos junto a educadores da área de Ciência do 
Solo das cinco regiões geográficas brasileiras através de questionário) indicam que o PPP do curso apresenta 
limitações que podem comprometer o ensino-aprendizado de LCSs e alcançar, neste quesito (temáticas 
mencionadas), o perfil profissional projetado pelo curso concernente a “sólida formação científica e 
profissional geral que possibilite absorver e desenvolver tecnologia”. As limitações encontradas foram: 
dimensionamento inadequado de carga horária em disciplinas que contemplam LCSs e atividades correlatas; 
bibliografia indicada no ementário destas não incluem recursos modernos com potencial de colaborar com 
uma melhor formação; sequência inapropriada de disciplinas pré-requisitos a disciplina que contempla estas 
atividades; e, inexistência de oportunidade para complementação dos conhecimentos relacionados a tais 
temáticas via rol de disciplinas optativas. Dado a escassez de informações na literatura que trate sobre o 
assunto, os dados gerados poderão auxiliar tanto na construção e/ou reformulação de PPP de cursos em geral 
bem como instigar pesquisas sobre a temática. 
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RESUMO: A estrutura curricular do ensino técnico agrícola é caracterizada pela fragmentação 

excessiva do conhecimento, onde ocorre uma completa separação entre o ensino médio e o profissional, 
o que dificulta o desenvolvimento da capacidade do aluno de relacionar conceitos entre as disciplinas. 
Este estudo teve como objetivo avaliar o papel do ensino experimental, visando a conectar os 
conhecimentos químicos aos conhecimentos de solos, através da experimentação, do dialogar com 
colegas e professores, dos acertos e erros, propiciando ao aluno, a possibilidade de chegar à 
internalização do conhecimento formal, contribuindo para a sua melhoria profissional e capacidade de 
contextualização. Foi utilizada metodologia elaborada a partir da perspectiva construtivista, e o 
referencial teórico adotado foi o de Ausubel (Aprendizagem Significativa). A pesquisa foi realizada com 17 
alunos do 3º ano do ensino médio concomitante com o Curso Técnico em Agricultura da EAF-Barbacena, 
que apresentavam conhecimento prévio sobre solos. No início do trabalho, pressupôs-se que devido à 
fragmentação do ensino, os alunos apresentavam dificuldades em estabelecer a conexão entre os 
saberes químicos e de solos. Para avaliar estas condições, a pesquisa foi organizada em dois momentos, 
quando no primeiro, foram realizadas três aulas experimentais que tiveram duração de três semanas, 
com duas aulas de 50 minutos por semana, num total de seis horas-aula, cujos assuntos foram a 
determinação da matéria orgânica no solo, a determinação de pH do solo e a preparação da calda 
bordalesa, por meio dos quais o desafio das aulas foi estabelecer ligações entre os conhecimentos de 
química e de solo, revê-los e refazê-los. No segundo momento, foram elaborados e aplicados dois 
questionários em dois grupos de alunos. O primeiro questionário teve por meta identificar a visão que os 
alunos possuem a respeito das aulas de química na sua formação e foi aplicado aos alunos que não 
participaram das atividades propostas para o desenvolvimento desta pesquisa. O segundo questionário 
trouxe, além destes objetos de investigação, a avaliação das aulas desenvolvidas e foi aplicado aos alunos 
que participaram nas atividades propostas na pesquisa. Os resultados mostraram que os alunos dos dois 
grupos reconhecem a importância da química na sua formação técnica, revelando suas dificuldades de 
compreender a química e relacioná-la com as disciplinas de seu curso técnico que com ela estabelecem 
vínculos. Todos os alunos que participaram das atividades práticas perceberam que o uso da 
experimentação ajudou na compreensão destas relações e atendeu às expectativas. Desta forma, utilizar 
experimentos como ferramenta para desenvolver a compreensão de conceitos e relacioná-los com solos, 
fazendo a interdisciplinaridade, é função da experimentação e devem ser explorados no Curso Técnico 
em Agricultura. A partir dos dados obtidos, foi possível avaliar que as atividades experimentais 
contribuíram na geração de reflexões que puderam conectar conhecimentos prévios dos alunos, 
elaborados dentro de seu contexto escolar. 
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RESUMO: O solo, um dos principais componentes físico-naturais do espaço geográfico, está associado tanto 

aos fatores físicos, químicos e biológicos envolvidos em seu processo de formação e desgaste quanto aos processos 
de uso e ocupação desenvolvidos pela sociedade. Portanto, esse componente, ao ter relevância físico-natural, 
econômica, social, política e cultural, influenciou e influencia ainda nos dias atuais a configuração dos ambientes, 
das paisagens, bem como o processo de produção do espaço geográfico. Como a escola não está desassociada da 
sociedade, essas discussões, de algum modo, também estão presentes no cotidiano dessa instituição, em especial, 
como um dos conteúdos indicados para serem abordados no ensino de Geografia. Assim, tendo a perspectiva 
crítica de ensino como referência, objetivamos, na presente pesquisa, analisar como o ensino de solos é realizado 
na Geografia Escolar e, em particular, destacar a importância desse componente físico-natural para a formação 
crítica dos alunos, além de discutir como tem sido proposto o trabalho com essa temática nos materiais 
pedagógico-didáticos de Geografia e em eventos científicos da Geografia. Considerando os pressupostos da 
pesquisa qualitativa, no que se circunscreve à modalidade de estudo de caso, estabelecemos como recorte espacial 
de investigação 10 escolas da Rede Municipal de Educação de Goiânia - GO, situadas próximas a áreas vulneráveis a 
inundação e a erosão; e, como sujeitos da pesquisa, os professores de Geografia que trabalham nessas instituições 
de ensino. Com isso, a intenção foi compreender, mediante a realização de entrevistas semiestruturadas e 
observação de aulas, quais conhecimentos e, em especial, quais conceitos esses docentes mobilizam para ensinar 
solos na Geografia Escolar. Realizamos análise em materiais didático-pedagógicos de Geografia que subsidiam o 
trabalho com o conhecimento do conteúdo e um levantamento sobre o ensino de solos em eventos significativos 
no campo da Geografia Física e do Ensino de Geografia, com o intuito de compreender a maneira como tem sido 
discutido e proposto o trabalho com esse tema, em especial à Educação Básica. As análises dos dados indicaram 
que o solo não se configura como um dos temas centrais no Ensino de Geografia. Há uma tendência nas 
abordagens em conceber o solo como um recurso, considerando apenas as suas características físico-naturais. 
Percebemos ainda que as questões de ordem social relacionadas ao solo, por vezes, são postas em segundo plano, 
e, quando mencionadas, reforçam um ideário midiático e de senso comum que culpabiliza a sociedade pelos 
problemas ambientais que caracterizam o quadro de degradação instaurado na atualidade, sem associar a esse 
quadro os fatores físico-naturais condicionantes desses processos. Concluímos, ainda, principalmente com relação 
às produções científicas, que alguns trabalhos, ao ressaltarem a existência da Geografia Física na escola, reforçam a 
dicotomia entre Geografia Física e Geografia Humana. Entendemos que na Educação Básica existe apenas 
Geografia como componente curricular instituída. Evidentemente, os conhecimentos advindos dessa área estão na 
Geografia Escolar, entretanto, como temas e conteúdos. Verificamos também, em alguns textos, a ausência de 
reflexões que valorizem o papel do docente como mediador do processo de ensino e aprendizagem. Ao refletirmos 
sobre a relevância do solo como um componente físico-natural essencial à vida, como temática que faz parte do 
cotidiano dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem e como conteúdo abordado na 
perspectiva do espaço geográfico, acreditamos que é possível desenvolver uma aprendizagem que seja significativa 
e que esteja assentada na relevância do conhecimento geográfico para a análise da realidade. Acreditamos, ainda, 
que o trabalho com os temas relacionados ao solo deve ser encaminhado na Educação Básica a partir da 
perspectiva do Conhecimento Didático do Conteúdo, uma das especificidades que diferencia o professor de 
Geografia dos demais profissionais.  
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RESUMO: O presente estudo é resultado de uma pesquisa qualitativa desenvolvida no Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – PPGDR/2014, sobreo uso de aplicativo computacional 
com conteúdo de solos, através de uma amostra das turmas de 4º ano do Ensino Fundamental da rede 
municipal de Pato Branco-PR. Teve como objetivo desenvolver e avaliar o conteúdo de solos elaborado a 
partir de diagnóstico dos conhecimentos prévios dos professores e educandos, utilizando aplicativo 
computacional como recurso pedagógico. Primeiramente o trabalho apresenta o referencial teórico, com 
o objetivo de articular os diferentes aspectos que permeiam o estudo do conteúdo de solos. Na 
sequência o trabalho foi dividido em dois capítulos, onde o primeiro trata da análise qualitativa do livro 
didático em contraposição com alguns documentos oficiais. O segundo capítulo corresponde ao 
desenvolvimento da aula expositiva, prática e avaliação do uso do aplicativo computacional com 
conteúdo de solos, ministrada pelo Grupo de Pesquisa e Popularização da Ciência do Solo “Olhe onde 
pisa”. Para a realização das análises, a metodologia foi baseada na aplicação de questionários aos 
professores e educandos; estudo do livro didático de ciências do 4º ano nos conteúdos referentes ao solo 
e aula expositiva com o reforço da prática do aplicativo computacional aos educandos. Quanto ao livro 
didático, sua análise apontou lacunas, erros e desatualização conceitual. Identificou-se também que o 
livro didático de ciências é o principal recurso didático dos professores para trabalhar com os conteúdos 
de solos. Identificou-se que para os professores faltam conhecimentos específicos e materiais didáticos 
complementares para o conteúdo de solos. Com relação aos educandos, estes não tinham informações 
sobre os solos do município. Tanto a aula expositiva, quanto a prática do aplicativo computacional 
resultaram em complementação e ampliação do conteúdo de solos, mais especificamente sobre os solos 
do município. 
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RESUMO: Faz-se importante a reflexão sobre a relação do ser humano com o ambiente, subsidiando 

tal discussão, buscou-se desenvolver em sala de aula um trabalho no ensino de ciências de maneira 
contextualizada, priorizando atividades voltadas à alfabetização científica e tecnológica por meio do 
enfoque ciência, tecnologia e sociedade, a fim de proporcionar aos estudantes o preparo necessário para 
que saibam conviver com o avanço da ciência e tecnologia refletindo sobre seus impactos em prol de 
atitudes conscientes e responsáveis. A proposta desta pesquisa é uma opção alternativa ao viés 
tradicional de ensino de ciências, buscando respostas fundamentadas à seguinte indagação: “Quais as 
contribuições do enfoque CTS para o ensino de ciências sobre o tema solo para os estudantes do 5° ano 
do ensino fundamental – fase 1? Buscou-se responder à indagação de maneira a analisar as contribuições 
formativas que as aulas de ciências em um enfoque CTS, com o tema solo podem proporcionar aos 
estudantes?” A presente pesquisa qualitativa, aplicada, de natureza interpretativa, de intervenção foi 
desenvolvida numa turma de 5° ano do ensino fundamental (fase 1) numa escola pública, municipal da 
cidade de Ponta Grossa, atingindo 30 (trinta) estudantes, devidamente matriculados nesta. Foi realizada 
no decorrer do ano de 2018, nas aulas de ciências, durante encontros semanais, totalizando 20 (vinte) 
horas de intervenção. Através da identificação das concepções prévias dos estudantes sobre o tema solo, 
foram desenvolvidos, aplicados e analisados 10 (dez) planejamentos de aula sobre o tema solo, num 
enfoque CTS, os dados foram coletados no decorrer das aulas através da análise, observação e percepção 
da professora mediante aos estudantes. Os dados obtidos foram agrupados em 3 (três) categorias de 
análise, as quais: concepções prévias: o que os estudantes sabem sobre o solo, onde percebeu-se por 
meio da identificação de problemas do solo apontados através de filmagens feitas pelos mesmos, à 
poluição e a erosão do local de entorno; as outras duas categorias emergiram da análise dos dados 
resultantes das atividades desenvolvidas na unidade didática, alfabetização científica e tecnológica: 
possibilidades do enfoque CTS e educação ambiental e valores éticos, os quais objetivaram uma ACT 
voltada para os valores éticos e a formação cidadã. O enfoque CTS, defendido neste trabalho, possibilitou 
a participação em debates dentro da instituição escolar, a fim de que fosse desenvolvida a aprendizagem. 
Para uma ACT, defenderam-se práticas educativas vindas ao encontro do ativismo social, tendo como 
intuito o incentivo à mudança de atitudes e valores, de maneira a encorajar o estudante a ter uma 
postura mais ativa na sociedade. Os planejamentos (produto desta pesquisa) divulgados e 
disponibilizados livremente, a fim de que outros educadores possam ter um modelo de ensino de ciências 
sobre o tema solo num enfoque CTS.  
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RESUMO: O perfil profissional do professor exige do educador atitudes e habilidades que vão além das 

incumbências de transmitir conteúdos predeterminados, o que, em alguns momentos, acaba fazendo 
parte de sua vida. Por outro lado, a busca pela melhoria de técnicas e métodos de ensino faz com que o 
professor esteja sempre em processo de aprendizagem, a fim de, não apenas se tornar um bom 
profissional de educação, mas um agente formador de opiniões e mediador de novas descobertas. Assim, 
o objetivo deste estudo foi avaliar a utilização de Oficina Pedagógica, para que os alunos possam 
aprender os conteúdos sobre solo de forma lúdica e contextualizada, onde a construção do 
conhecimento seria realizada através de atividades práticas. A pesquisa foi realizada em uma escola 
particular no município de Curvelo/MG, com 31 alunos do 4º ano do Ensino Fundamental. A pesquisa 
iniciou-se com a aplicação do primeiro questionário como pré-teste, para identificar o conhecimento 
prévio dos alunos sobre o tema Solo e, a partir da análise das respostas, a oficina pedagógica foi 
elaborada, tendo como produto técnico pedagógico uma cartilha confeccionada a partir de pesquisas 
bibliográficas de autores diversos e documentais, entre eles os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino de Ciências. A oficina foi realizada em sala de aula, onde os alunos discutiram os textos propostos 
e desenvolveram as atividades sobre o solo. No final, foi aplicado o segundo questionário com a 
finalidade de investigar o processo de aprendizagem. Como avaliação final foram feitas as considerações 
com base nas respostas dos alunos aos questionários e a realização das atividades. 
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RESUMO: A motivação para o desenvolvimento deste trabalho nasceu durante a minha graduação, 

quando participei como estagiário das atividades realizadas pelo Museu de Ciências da terra Alexis 
Dorofeef. Durante esse período, entre outros destaques possíveis, pode-se perceber a crescente 
importância e a inserção de instituições de educação não formal no cenário educativo atual. Assim, este 
trabalho teve como foco os Museus de Ciência, espaços de pesquisa e educação, que podem oferecer 
contribuições importantes quando falamos de questões ambientais e mais especificamente de Educação 
Ambiental. Pretendeu-se assim, em conjunto com os caminhos trilhados pela pesquisa qualitativa, 
entender a dimensão educativa presente nas práticas de Educação Ambiental realizadas pelo Museu de 
Ciências da Terra Alexis Dorofeef, em Viçosa – MG. As revelações alcançadas com a pesquisa foram 
pensadas em conjunto com Maria da Glória Gohn, Paulo Freire, Isabel Carvalho, Maria das Mercês 
Vasconcellos, Mauro Guimarães, Maria Esther Valente, Marta Marandino, entre outros. De modo geral, o 
estudo sobre o MCTAD apontou características peculiares em relação aos museus de ciência brasileiros. 
Presente em uma cidade de pequeno porte, o Museu foi caracterizado pelos elos, pelas relações por ele 
estabelecidas, sendo estas principalmente de valorização e colaboração. Valorização por suas ações 
serem pautadas na valorização social e cultural dos indivíduos. Colaboração através do estabelecimento 
de parcerias e trabalhos coletivos com a comunidade em que está inserido. A sua singularidade não se faz 
presente apenas na criação desses elos e relações, mas também pela influência que este estabelece na 
vida dessa população que o reconhece enquanto um espaço de formação e de popularização do 
conhecimento. Assim, a partir das reflexões suscitada com este trabalho, esperamos que novas pesquisas 
busquem um maior entendimento sobre essa temática, pois somente através do diálogo com outras 
pesquisas, com outros olhares e com diferentes realidades poderemos buscar uma melhor compreensão 
dos processos estabelecidos nessas instituições. 

PALAVRAS CHAVE: Museus de ciência. Educação ambiental. Educação em solos. 
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RESUMO: As dificuldades encontradas na constituição dos assentamentos de reforma agrária no Brasil 

são grandes. Desde a ocupação das áreas, passando pela resistência das famílias às inúmeras formas de 
repressão, chegando finalmente à conquista da terra, onde os desafios são no âmbito da produção, 
visando soberania e segurança alimentar para as famílias. Para superar os desafios impostos para a 
produção dentro da realidade camponesa, faz-se necessário um reconhecimento aprofundado da área, 
visto que muitos assentamentos são criados em regiões distintas ambientalmente das regiões de origem 
das famílias assentadas. Neste sentido este estudo realizado no assentamento Olga Benário, município de 
Visconde do Rio Branco, MG, teve como objetivo desenvolver e testar uma metodologia, capaz de unir os 
saberes populares e científicos, que contribua para a construção do conhecimento sobre o ambiente 
local, interpretando-o melhor. Busca diminuir o período de adaptação ao novo ambiente local, pelos 
assentados. Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados os princípios científicos da pesquisa-
ação. A metodologia constou de visitas, caminhadas, oficinas pedagógicas, intercâmbios e intervenções 
práticas, além de análises laboratoriais, sistematizações e devolução de resultados. Partindo de 
problemas e demandas concretas, conseguiu-se estratificar participativamente os ambientes do 
assentamento resgatando e construindo conhecimentos que serão úteis para o planejamento produtivo 
das famílias. Aprofundou-se em temas específicos demandados pelo grupo para um maior entendimento 
da realidade ambiental da área. Neste sentido os mapas conceituais se mostraram importante 
ferramenta de tratamento e organização de temas relacionados com a educação ambiental. Esta 
pesquisa-ação gerou avanços na conscientização sobre o manejo conservacionistas dos agroecossistemas 
locais, com base nas limitações e potencialidades de cada ambiente da paisagem, auxiliando a 
convivência com suas características limitantes, como a fertilidade natural e susceptibilidade a erosão, e 
voçorocas. O solo foi elemento fundamental para a interpretação ambiental da área e entendimento dos 
processos relacionados ao uso e manejo dos agroecossistemas, garantindo a sustentabilidade dos 
ambientes. O conhecimento prévio dos assentados tradicionalmente construído, independente da 
origem, foi a base para a ressignificação e construção de novos conhecimentos. Este processo se deu em 
vários momentos durante a pesquisa, levantando novas demandas para trabalhos de intervenções a 
campo.  
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RESUMO: Proposta didática de construção do conhecimento do conteúdo solos no Ensino 

Fundamental e Médio, a partir de atividades práticas que encerram os princípios básicos de 
especificidade, constituição, estruturação, ordenação e função que compõem o conceito de solo. O 
desenvolvimento da pesquisa e a elaboração do Kit que agrupa o material para a realização das 
atividades propostas, nortearam-se pela revisão e análise de literatura específica sobre as diretrizes que 
orientam o sistema educacional brasileiro, nesses níveis: os Parâmetros Curriculares Nacionais e em 
propostas sugeridas em livros didáticos, utilizados em algumas instituições de ensino. Elaborou-se um 
material didático que envolve várias atividades práticas tais como experimentos, manuseio de amostras 
de solo, montagem de quebra-cabeças, construção de maquete, pranchas ilustrativas e um manual do 
professor. A forma de aplicação do material é sucintamente descrita. Algumas atividades propostas foram 
experimentadas em três diferentes situações de ensino-aprendizagem; os resultados encontram-se em 
capítulo específico. 

PALAVRAS CHAVE: Material didático. Ensino de solos. Ensino fundamental. 
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RESUMO: Esta dissertação apresenta os estudos investigativos realizados na elaboração de uma 

proposta didática para o ensino de solo na disciplina geografia, baseada na Teoria Geossistêmica. Os 
sujeitos da pesquisa foram 40 alunos do 1º ano dos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado em 
Química e Mecânica e 2 professores do quadro efetivo todos do IFAM-CMC. A pesquisa é do tipo 
qualitativa e foi desenvolvida a partir da realização de atividades interventivas caracterizadas por aulas 
expositivas dialogadas e atividades práticas no campo e experimentos em laboratório. Os instrumentos 
de coletas de dados utilizados foram os questionários, os roteiros norteadores e as avaliações realizadas 
em cada atividade. A pesquisa foi norteada primeiramente por um levantamento bibliográfico para a 
contextualização e fundamentação teórica a respeito do tema pesquisado, bem como uma análise 
documental com enfoque no livro didático utilizado. As aulas expositivas dialogadas potencializaram os 
alunos para a realização das atividades práticas. As aulas de campo foram realizadas nas regiões Sul e 
Leste da cidade de Manaus, onde estão localizados, respectivamente, os Distritos Industrial I e II. Os 
experimentos foram desenvolvidos no laboratório de Microscopia, nas dependências do IFAM-CMC. A 
análise do livro didático, permitiu perceber que há ênfase quanto a concepção geológica e agronômica; a 
abordagem sobre à formação do solo apresenta conceitos como intemperismo, pedogênese e solo, sem 
uma explicação clara entre eles; não apresenta diferenciação entre solos rasos e profundos; não é 
utilizado a nomenclatura atualizada de classes de solos conforme o SiBCS (Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos); caracteriza a Terra roxa como sinônimo de Latossolo; os processos pedogenéticos 
são citados sem relação com os fatores de formação do solo e a lixiviação é conceituada de forma errada. 
Em campo, os alunos perceberam que há uma relação entre rocha, solo e intemperismo. Os 
experimentos em laboratório foram satisfatórios, visto que os alunos conseguiram identificar o horizonte 
mais novo (O) e o horizonte mais antigo (R) do solo, texturar e diferenciar as frações granulométricas por 
tamanho e textura do solo, compreenderam as cores dos solos e também a capacidade de infiltração e 
retenção de água em solos com características diferentes. Em relação aos professores, constatou-se que 
planejam regularmente as suas aulas, utilizam inúmeros recursos didáticos, critérios e instrumentos de 
avaliação e destacando que as atividades práticas são importantes para a aprendizagem significativa do 
conteúdo de solo e erosão. As atividades interventivas proporcionaram melhoria do processo ensino-
aprendizagem e consciência ambiental dos alunos. O Guia Didático intitulado “Origem, formação e erosão 
do solo: uma proposta para no processo de ensino- aprendizagem” foi validado positivamente por todos 
os sujeitos da pesquisa que integra esta dissertação.  

PALAVRAS CHAVE: Solo. Ensino-aprendizagem. Experimentos em laboratório. Aulas de campo. 

Proposta didática. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta a abordagem de algumas teorias pedagógicas; as quais apontam a 

figura do professor como um elemento determinante no processo de aprendizagem; podendo contribuir 
decisivamente para a melhoria da qualidade de ensino e pesquisa. Foi confeccionado um CD-ROM; para 
subsidiar este trabalho. Trata-se de um recurso audiovisual; referente a amostragem de solo que propicia 
ao professor um material demonstrativo e interativo; a fim de facilitar e tornar mais atrativo o trabalho 
em sala de aula. O software educativo  Amostragem de Solo  foi elaborado e construído por uma equipe 
interdisciplinar do Centro Federal de Educação Tecnológica de Urutaí   GO; composta por profissionais das 
áreas de educação; agropecuária e informática; sendo 01 pedagoga; 01 psicóloga; 01 professora de língua 
portuguesa; 02 professores de solos e 02 professores de informática. Esta ferramenta possui vários 
recursos interativos integrados entre si; tais como: fotos; vídeos; figuras; animações e hipertextos; que 
permitem novas formas de trabalho ao professor de solos com seus alunos da área agropecuária; 
possibilitando; assim; a criação de um novo ambiente de aprendizagem. A construção e análise deste 
software educativo foram baseadas em teorias pedagógicas: construtivista; interacionista e das 
inteligências múltiplas. O conteúdo do CD-ROM foi avaliado em dois momentos; através da aplicação do 
conteúdo em laboratório de informática; ou seja; um ambiente de aprendizagem adequado; seguido da 
resolução de questionários. No primeiro momento; o professor da área de solos aplicou o conteúdo do 
CD a três turmas; formadas por 76 alunos das áreas agropecuária e informática do Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Urutaí GO dos seguintes cursos: Técnico em Agropecuária; Técnico em 
informática e Tecnólogo em irrigação e drenagem; levando em consideração que; todos estes já possuem 
conhecimentos prévios; ou seja; conceitos básicos da área de solos; necessários para trabalhar o 
conteúdo do CD-ROM. No segundo momento o CD foi avaliado por um grupo; composto por 15 
profissionais; sendo 06 professores da área agropecuária; 04 professores da área de informática; 02 
pedagogas; 01 psicóloga e 02 professoras de língua portuguesa; os quais realizaram uma avaliação 
adequada. Com base nos resultados obtidos dos questionários e em suas respectivas análises; observou-
se que; a utilização do CD como ferramenta de auxílio pedagógico na Amostragem de Solo mediada pelo 
professor tornará a aula de solo mais interativa e interessante; pois o mesmo permite a criação de um 
ambiente de aprendizagem que possibilita novas condições de ensinar e aprender. 

PALAVRAS CHAVE: Informática na educação. CD-Rom. Ambientes de aprendizagem e educação 

agrícola 
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RESUMO: A escola possui um importante papel social, não apenas enquanto espaço de disseminação 

do conhecimento, mas também de formação de um espírito crítico e responsável sobre as questões do 
nosso tempo. Uma dessas importantes questões é a agenda ambiental, mais particularmente sobre o uso 
racional do solo que, a despeito de sua relevância fundamental para a sustentabilidade do planeta, não 
tem recebido por parte dos documentos pedagógicos e da prática docente a devida atenção, resultando 
muitas vezes em uma aprendizagem superficial, mecânica e equivocada. Assim, percebe-se que os 
recursos didáticos utilizados pelos professores não têm conseguido despertar no aluno o interesse sobre 
a importância do solo e sua conservação, bem como o conteúdo de solos nos livros didáticos é tratado de 
maneira superficial, aligeirada e até mesmo com conceitos defasados e errados. Portanto, buscamos com 
a pesquisa responder ao seguinte problema: Quais recursos alternativos podem ser utilizados como 
forma de viabilizar o processo de ensino-aprendizagem de solos no Ensino Fundamental? O objetivo geral 
foi investigar o uso de recursos didáticos como forma de ampliar a compreensão do solo, sensibilizando 
alunos para as várias formas de degradação do solo e conscientizando-os acerca da importância da sua 
conservação de forma a viabilizar o processo de ensino-aprendizagem dessa temática no ensino 
fundamental. O trabalho foi desenvolvido nas Escolas Municipais Abílio Alencar e Solange Nascimento, 
localizadas na zona rural de Manaus. Os sujeitos da pesquisa foram 116 alunos distribuídos em quatro 
turmas de 6º ano. Também quatro professores, sendo dois da disciplina de Ciências e dois de Geografia, 
perfazendo um total de 120 participantes. Utilizou-se do procedimento da pesquisa-ação com enfoque 
qualitativo. Fizemos uso de recursos audiovisuais sobre o tema solos e da estratégia da prática de campo 
através do recurso didático natural de um perfil de solo e do ambiente verde do interior e entorno das 
escolas. A coleta de dados se deu por meio da aplicação de questionários e entrevistas semiestruturados. 
Os resultados indicam ampliação e melhoria significativa da aprendizagem acerca do assunto, além de 
contribuir para conscientizar e sensibilizar os alunos para a sustentabilidade dos solos de nossa região.  

PALAVRAS CHAVE: Recursos didáticos. Processo ensino-aprendizagem. Estudo do solo. 
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RESUMO: Reconhecendo a importância que o solo tem na manutenção dos ecossistemas é essencial 

que esse tema seja trabalhado no contexto ambiental pelas instituições de ensino fundamental, levando 
em consideração o conhecimento que os alunos já possuem inter-relacionando-os ao conhecimento 
científico. Assim, o presente trabalho teve como objetivo identificar as representações sociais de solo por 
parte dos professores das séries iniciais de Ensino Fundamental da rede municipal de Pato Branco – PR, 
buscando relacioná-las a prática pedagógica em educação em solos e educação ambiental. Para atingir os 
objetivos da pesquisa, a metodologia foi construída com base na utilização de questionários, análise dos 
subsídios escolares (planejamento e livro didático) e realização de grupo focal. Os resultados apontados 
pela pesquisa indicaram que existem falhas e erros conceituais nos subsídios escolares, não estando de 
acordo com o que é proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais e Meio 
Ambiente. Com relação as representações sociais de solo e educação ambiental, identificadas por meio 
dos questionários e do grupo focal, verificou-se que existe diferença entre as representações dos 
professores, o que ocasionou a formação de dois grupos distintos. O grupo da área rural apresentou 
características de envolvimento com o solo no contexto ambiental voltado as questões de preservação 
para plantio e colheita, o que demonstra uma forte relação de sobrevivência estabelecida por esses 
sujeitos em relação ao solo e meio ambiente. Já os professores da área central e periférica indicaram que 
o solo é um recurso natural para utilização do ser humano. Esses indicativos possuem forte influência na 
maneira com que cada um desses grupos utiliza e percebem o solo em sua vivência social e comunitária. 
Foi identificado que a representação social dos professores influencia na prática pedagógica, isto é, na 
maneira como conduzem as atividades e valorizam esse recurso natural. De maneira geral, os professores 
manifestaram ter dificuldades de compreender o solo e ensiná-lo com coerência, pois expressaram 
possuir pouco conhecimento para desenvolverem esse tema aliado ao contexto ambiental. 

PALAVRAS CHAVE: Educação em solos. Educação ambiental. Representação social. Prática 

pedagógica. 
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RESUMO: A discussão em torno da necessidade da conservação do solo não faz, geralmente, parte das 

preocupações diárias das pessoas, e isso pode levar a um crescimento contínuo dos problemas 
ambientais ligados à degradação dos solos. Estes problemas podem ser associados ao desconhecimento 
que a maior parte da população tem das características, importância e funções dos solos. É preciso 
desenvolver ações que levem a população a compreender os solos como parte do ambiente e 
conscientizar sobre sua importância. Essas ações podem ser iniciadas e desenvolvidas nas escolas, de 
forma a despertar e promover a consciência dos estudantes em relação aos solos, pois se os temas forem 
melhor trabalhados já nos primeiros anos da educação básica, é possível (re)construir valores e atitudes 
que possam contribuir para atenuar a degradação dos solos. Na maioria das escolas os professores 
utilizam o Livro Didático como principal e as vezes o único material de apoio em sala de aula e isso o 
torna um dos determinantes da qualidade do ensino. Nesse contexto é necessária a investigação e 
verificação dos temas de solos nos livros didáticos da educação básica. A pesquisa teve como objetivo 
analisar o tema solos nos livros didáticos oferecidos pelo MEC através do Programa Nacional do Livro 
Didático e adotados nas escolas públicas de Viçosa/MG, e verificar se o conteúdo exposto nos livros 
atende as orientações propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). A escolha dos critérios 
para análise dos temas de solos nos livros teve como referencial os PCN, que apontam os conteúdos que 
devem ser abordados em cada ano do ensino fundamental. Após a análise dos PCN constatou-se que os 
temas relacionados aos solos são abordados com maior ênfase pela disciplina de ciências. A análise dos 
Livros Didáticos demonstrou que há omissão de conteúdos em algumas obras. A avaliação quantitativa 
apontou que o espaço dedicado aos solos nos Livros Didáticos é bastante reduzido. O livro didático não 
deve ser o único material a ser utilizado pelos professores, isto aponta a necessidade de elaboração de 
materiais didáticos com conceitos e atividades atualizadas e condizentes com o dia-a-dia dos alunos. 
Assim como materiais de apoio aos professores que nem sempre tem uma formação inicial ou continuada 
acerca dos temas de solos. 
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RESUMO: Nos dias atuais, a formação em exercício de professores da Educação Básica tem se 

colocado como uma questão-chave na busca de melhorias na qualidade do ensino básico, uma vez que a 
formação inicial do professor não é suficiente para capacitá-lo diante dos desafios da sala-de-aula. E 
especificamente em relação aos conteúdos de solos, os professores geralmente encontram dificuldades 
tanto conceituais como pedagógicas. Assim, com o objetivo de ressignificar e desenvolver o ensino de 
solos, o Programa de Educação em Solos e Meio Ambiente (PES), do Departamento de Solos da UFV 
passou a oferecer, a partir de 2004, cursos anuais de capacitação em solos para professores da Educação 
Básica. Após três anos consecutivos de realização dos cursos já era possível observar os impactos dessa 
abordagem em algumas escolas de Viçosa-MG, e tornou-se necessário analisar e avaliar esses resultados, 
o que motivou a presente pesquisa. Para isso foi definida uma sistematização participativa, com o 
objetivo de analisar e refletir criticamente a influência dos cursos nas práticas pedagógicas de seus 
participantes. A sistematização participativa é caracterizada como um processo que permite além da 
organização e análise dos resultados, a reflexão crítica e coletiva de todo o processo, onde a participação 
dos sujeitos envolvidos busca proporcionar ensinamentos, aprendizados e trocas de experiências. A 
sistematização foi dividida em etapas, e para cada uma utilizaram-se de métodos e técnicas 
participativas. Os resultados da sistematização mostraram que a abordagem dos conteúdos de solos 
desenvolvida pelos professores em sua prática pedagógica subsequente teve forte influência dos cursos 
de capacitação. Tanto conteúdos como métodos foram efetivamente apropriados pelos cursistas, que 
valorizaram e ressignificaram o tema e isso lhes deu mais segurança em sua abordagem, enriquecendo as 
aulas e diversificando-as com o uso de diferentes abordagens metodológicas, possibilitando inclusive a 
superação do livro didático como único apoio conceitual e metodológico às suas aulas. 
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RESUMO: A alternância educativa é uma estratégia de escolarização diferenciada para a educação do 

campo adotada, entre outras, pelas Escolas Família Agrícola (EFAs), na qual a formação dos estudantes 
abrange tempos alternados, escola e comunidade, com duração média de quinze dias. Ela proporciona 
aos estudantes que vivem no meio rural a possibilidade de permanecer e estudar em seu contexto sócio 
geográfico, de compreender melhor a sua realidade e de adquirir uma formação profissional voltada para 
as atividades agrícolas. Para isso, a alternância se utiliza de instrumentos pedagógicos específicos e busca 
a formação conceitual através de temas geradores, que devem servir de base para a compreensão dos 
conteúdos escolares. Solos é um desses temas, no qual se observou a necessidade de capacitação de 
monitores, estudantes e agricultores associados às EFAs. Nesse contexto, a pesquisa realizada consistiu 
na construção, desenvolvimento e avaliação do curso Solos e Percepção Ambiental em Alternância, 
oferecido pelo Programa de Educação em Solos e Meio Ambiente (PES). Na perspectiva da pesquisa-ação, 
o curso consistiu de uma ação concreta para buscar soluções aos desafios existentes para a abordagem 
do tema solos em alternância. O curso buscou desenvolver habilidades metodológicas e a melhor 
utilização dos instrumentos pedagógicos da alternância, o plano de estudo e a colocação em comum. O 
curso foi estruturado em quatro módulos com tempo comunidade e tempo escola, abordando os temas 
Formação de Solos; Solos e Agroecologia e Geodiversidade do Bioma Mata Atlântica. Utilizaram-se como 
estratégias pedagógicas caminhadas de percepção ambiental, aulas dialogadas, discussões em grupos e a 
articulação entre aspectos conceituais e a prática cotidiana, além de instalações pedagógicas para a 
socialização das informações pesquisadas no plano de estudo no momento da colocação em comum. Isso 
resultou na ressignificação da prática educativa dos monitores, pois eles se apropriaram de novos 
métodos de abordagem e passaram a utilizar o plano de estudo e da colocação em comum de modo mais 
eficiente e efetivo. A ressignificação da prática educativa dos monitores também se deu em relação à 
compreensão da agroecologia, que passou a ser entendida não apenas como uma prática sustentável, 
mas também como uma estratégia de diálogo, resgate e valorização do conhecimento dos agricultores. 
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RESUMO: Atualmente o ambiente tem sido impactado de diversas formas devido a ocorrência das mudanças nas 

formas de produção e consumo. Estudos envolvendo a questão ambiental são importantes para facilitar e ampliar a 
compreensão desses problemas que estão presentes no cotidiano de grande parte da população, o que pode contribuir 
para evitar ou mitigar tais problemas. Dentre os componentes ambientais, o solo é de grande importância devido as 
funções do mesmo na manutenção da vida. Os solos estão entre os componentes dos projetos educacionais de 
educação ambiental e o conhecimento sobre suas potencialidades, formas de uso e manejo são relevantes para ações 
que visem sua conservação e melhor entendimento de sua dinâmica. Entretanto, o solo tem sido abordado de forma 
simplista sem englobar sua relação com outros elementos da natureza e com a sociedade e isto torna o estudo do solo 
sem significado para os estudantes. Os conhecimentos possuem significados quando trabalhados a partir da realidade 
dos estudantes de forma que estes se percebem como sujeitos ativos na construção dos conhecimentos. Para isto é 
preciso entender os conceitos de lugar e de paisagem para que os estudantes se compreendam no espaço geográfico. O 
lugar permite analisar as relações construídas pelos estudantes onde vivem. Já a paisagem e a relação entre seus 
diversos componentes (elementos naturais - dentre eles os solos –, sociais, econômicos e culturais) deve ser 
compreendida pelos estudantes a partir de suas vivências em comunidade. Em especial os estudantes das áreas rurais 
possuem vivências importantes que pode contribuir para ressignificar as informações que os professores e os livros 
didáticos apresentam sobre os solos. Os estudantes possuem diferentes percepções sobre o solo, o lugar e a paisagem. 
Os conhecimentos que os estudantes possuem estão relacionados com as relações cotidianas desenvolvidas no lugar e 
com seus pais, a maioria agricultores/as. Estes possuem conhecimentos sobre uso, manejo e a importância do solo para 
a realização das suas atividades que devem ser incorporados pela escola, ressignificados e discutidos com os estudantes. 
Em geral tais conhecimentos são pouco utilizados pela escola, onde os professores, em sua maioria, ficam restritos ao 
livro didático. O objetivo geral da pesquisa foi avaliar como o tema solos está sendo abordado por instituições escolares. 
Os objetivos específicos foram: identificar os conhecimentos dos/as agricultores/as sobre o solo e sua potencial 
contribuição para ressignificar o conteúdo de solos nas escolas; analisar se o livro didático tem contribuído para o 
entendimento do solo como um componente do cotidiano dos estudantes e como parte da paisagem onde os mesmos 
vivem; identificar qual a percepção dos estudantes acerca da paisagem, do lugar e especificamente do solo onde os 
mesmos vivem e; analisar se e como a educação escolar contribui para a percepção e entendimento dos estudantes 
sobre o solo como parte do ambiente e cotidiano dos estudantes. Para o desenvolvimento dos trabalhos utilizou-se a 
pesquisa participante, envolvendo os estudantes, professores e as comunidades onde se localizam as escolas. A pesquisa 
participante envolve trabalhos de educação popular desenvolvidos juntamente com comunidades e movimentos sociais 
e procura construir o conhecimento por meio do diálogo entre os atores envolvidos. Para avaliação dos livros didáticos 
das disciplinas de ciências e de geografia utilizou-se a análise de conteúdos referentes ao solo. Os conhecimentos que 
os/as agricultores/as possuem sobre solos e as práticas de manejo por eles apresentadas, como uso de capina, roçagem, 
uso de adubos químicos e naturais, são importantes para discussão sobre quais práticas podem ou não ser prejudiciais 
ao ambiente e interferir na qualidade de vida. Entretanto, a maior parte destes conhecimentos não são trabalhados 
pelas escolas, em que o debate fica restrito ao professor que tem como material principal o livro didático. Em alguns 
livros o conteúdo de solos foi apresentado de forma clara e com linguagem de fácil compreensão pelos estudantes, 
entretanto, não abordaram a relação dos solos com a paisagem. Essa relação torna-se importante por facilitar a 
compreensão do espaço geográfico pelos estudantes, os quais apresentam diferentes percepções sobre solo, lugar e 
paisagem onde moram. A abordagem do conteúdo solos e a sua relação com o lugar e paisagem pode ser aprofundada a 
partir de atividades em que os estudantes saiam da sala de aula, percebam os elementos presentes na paisagem e que 
tragam para o debate os conhecimentos que os/as agricultores/as da comunidade possuem. 
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RESUMO: O presente estudo trata de pesquisa qualitativa, com caráter descritivo e exploratório, a 

respeito das percepções que alunos das séries finais do ensino fundamental de uma escola do campo têm 
sobre sustentabilidade dos solos. Através da pesquisa-ação, o experimento foi realizado no município de 
Tuparendi, estado do Rio Grande do Sul, e analisou se os estudantes conseguem relacionar estes 
conhecimentos através de práticas cotidianas, visando conceitos de sustentabilidade e agroecologia. 
Diante destes pressupostos, a pesquisa visou responder à seguinte questão: quais as contribuições de 
uma sequência didática contextualizada e as percepções de estudantes de ensino fundamental acerca de 
sustentabilidade dos solos em uma escola do campo? Foram realizados entrevistas e questionários onde 
os alunos puderam expor seus conhecimentos prévios sobre o estudo dos solos e suas práticas 
sustentáveis. Logo após, foram submetidos à saída de campo para reconhecer práticas conservacionistas 
ou não, dos solos. Nesta visita foram coletadas fotos para posterior trabalho de discussão em sala de aula 
e produção de material para diferenciação de práticas que promovessem a conservação e preservação do 
solo. Também realizou-se um dia de campo sobre o manejo sustentável de solo, com a participação da 
comunidade escolar, a fim de sensibilizá-los da importância da preservação do principal meio de sustento 
da agricultura familiar. Ao final, os alunos foram novamente submetidos a questionários de avaliação 
sobre a importância das atividades e sua concepção sobre solos e sustentabilidade, para então comparar 
às respostas ao primeiro questionário aplicado. Finalizando o processo, verificou-se que os estudantes 
tiveram uma compreensão real de sustentabilidade dos solos através do estudo do mesmo, com a prática 
desenvolvida na escola. Também, na Escola do Campo, com a contextualização de práticas cotidianas, a 
aprendizagem foi favorecida. Da mesma forma, o trabalho confirmou que a sequência didática 
contextualizada aplicada pelo estudo ofereceu uma visão diferenciada de sustentabilidade, implicando na 
sensibilização de sujeitos com vistas a transformar sua realidade. É extremamente importante, dessa 
maneira, que se instigue, dentro das escolas e na educação como um todo nas suas mais diversas 
modalidades, a refletir sobre práticas que conservem e preservem os elementos naturais, desde as suas 
particularidades, até o todo maior. A sustentabilidade dos solos, suas práticas corretas de manejo, 
conservação e preservação são uma pequena fração da sustentabilidade maior, do pensar e cuidar do 
Planeta Terra. Através da ação de seu principal protagonista, o ser humano, é que deve ocorrer a 
preservação das diferentes espécies, vivas e não vivas, bem como elementos naturais, considerando 
aspectos econômicos, sociais, culturais, entre outros, garantindo um modo de vida equânime às 
presentes e futuras gerações.  
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RESUMO: A escola é local privilegiado para que o processo de ensino e de aprendizagem de 

conteúdos de Química ocorra de maneira significativa. Neste processo, é fundamental que o aluno se 
interesse pelos conteúdos mediados pelo educador. Este interesse deve levar o aluno a envolver-se nas 
atividades propostas pelo professor, o que resultará no desenvolvimento de habilidades cognitivas. A 
atividade experimental investigativa tem sido defendida por pesquisadores como método que pode 
contribuir para motivar os alunos ao aprendizado de Química e também proporcionar o desenvolvimento 
de habilidades. Considerando este contexto, esta pesquisa teve como objetivo, realizar e avaliar as 
aprendizagens adquiridas por estudantes de uma turma de 1o ano do Ensino Médio a partir de atividades 
experimentais investigativas sobre aspectos do sistema solo planta. A coleta de dados foi realizada em 
três momentos: questionário prévio, atividade experimental investigativa (nível 1), que abordou a 
condutibilidade de materiais e a atividade experimental investigativa (nível 2) com o seguinte tema: 
“Alguns aspectos do sistema solo planta a partir do desenvolvimento do cultivo de hortaliças das espécies 
rabanete e rúcula”. As atividades experimentais foram planejadas de acordo com a categorização 
sugerida por Tamir (1991) e Pella (1961). Os conceitos abordados foram: solubilidade, composição dos 
solos, espécies químicas e íons. Dessa forma o trabalho com os conteúdos foi realizado a partir de 
situações problema proposto pela professora. Os alunos trabalharam em grupos, levantando hipóteses, 
planejaram soluções e experimentos que pudessem corroborar com suas hipóteses. Para o registro de 
suas atividades, os alunos utilizaram o diário de bordo. Para análise dos dados, os questionários e os 
diários de bordo foram recolhidos e analisados qualitativamente através da definição de categorias. A 
partir das análises observou-se que o uso de atividades experimentais com caráter investigativo aliado à 
temática solo planta, proporcionou a contextualização de conceitos químicos. Os alunos adquiriram 
aprendizagens e desenvolveram habilidades conceituais, procedimentais e atitudinais. O envolvimento 
dos alunos durante todo o projeto e o desenvolvimento de habilidades reforça a importância do uso de 
atividades experimentais investigativas no ensino de Química. 
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RESUMO: Os conceitos e leis da física são amplamente utilizados em pesquisas que visam melhorar a 

qualidade ambiental, proporcionando bases teórico/práticas para solução dos problemas decorrentes da 
poluição do meio ambiente. Tais problemas são constituídos por diversos aspectos que vão desde a 
contaminação da água, do ar e do solo, até a modificação da paisagem. Em relação ao solo, este não se 
resume a um pedaço de chão; ele é bastante complexo e constituído por diversos elementos como 
matéria orgânica, água, ar e, principalmente, vida. Considerando a importância que o estudo do solo tem, 
vem a necessidade de levar este conhecimento ao ciclo básico da educação, de modo a despertar desde 
cedo os aspectos relativos à prática consciente de utilização deste elemento do ecossistema. Diante disto, 
percebe-se que há um leque de possibilidades para se trabalhar o tema no contexto escolar, dada a sua 
importância, facilidade de visualizar modificações decorrentes do mau uso ou ocupações desordenadas 
da terra e também o seu caráter transdisciplinar. Uma dessas possibilidades está no estudo da 
resistividade do solo, a qual atrela conhecimentos de física, bem como de composição e contaminação do 
solo. Muitos alunos questionam a importância de se estudar física considerando que este componente 
curricular não lhe será útil em sua vida cotidiana ou atuação profissional. Nessa perspectiva, pensar 
estratégias de ensino que envolva os alunos, tanto em seu contexto formativo como profissional, de 
modo a fazê-los reconhecer o papel da ciência na transformação da sociedade, representa a função que o 
educador tem e seu compromisso com uma educação cada vez melhor. Assim, com apoio da teoria da 
aprendizagem significativa, foi possível avaliar, frente à relação transdisciplinar existente entre a física e a 
temática solos, através do estudo da resistividade elétrica do solo num experimento de baixo custo, o 
reconhecimento e a aprendizagem de forma mais dinâmica e satisfatória. Com base nos resultados pode-
se dizer que a proposta transdisciplinar, por meio da experimentação, a partir do conceito de 
resistividade elétrica como componente de integração curricular entre a física e solos, foi bem-sucedida, 
haja vista a boa avaliação que os alunos empregaram no trabalho. O papel da experimentação no 
processo de ensino-aprendizagem no ensino de física, para este contexto, repercutiu em melhorias na 
aprendizagem dos alunos e os fizeram reconhecer as relações entre os dois componentes curriculares: 
física e solos. A estratégia metodológica utilizada neste trabalho contribuiu com a caracterização da 
formação profissional do técnico em meio ambiente e isto permitiu que os sujeitos pesquisados 
conseguissem compreender o conteúdo ensinado de forma mais significativa. Através dos resultados 
obtidos no pós-teste e na avaliação do trabalho por parte dos alunos, foi possível constatar que estes 
reconheceram a significância do conceito de resistividade elétrica do solo e experimentaram uma 
aprendizagem significativa, dado todo contexto que passaram ao longo da execução desta pesquisa.  
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RESUMO: O solo é um recurso natural dinâmico com influência direta na formação e organização das 

comunidades e, portanto, da biodiversidade. Ações antrópicas de uso e manejo inadequados dos solos 
têm resultado degradações em níveis variados, o que implica diminuição da produtividade, necessidade 
de insumos agrícolas de reposição e de recursos tecnológicos. No entanto, o emprego de tecnologias 
somente garante resultados se houver efetivamente o envolvimento do componente humano, 
desenvolvendo-lhe o conhecimento e a conscientização. Nesse contexto, a educação deve assumir uma 
perspectiva reformuladora, copartícipe da inclusão e equidade sociais. Embora seja difícil estabelecer 
uma ética ambiental entre as populações assediadas pela fome e a miséria, a educação ambiental torna-
se parceira na promoção da sustentabilidade, configurando-se num espaço de práticas e reflexões críticas 
sobre o modelo de desenvolvimento, sobretudo para os jovens adolescentes, cujo desenvolvimento 
cognitivo é compatível com aquele necessário a exercer tais questionamentos. A consulta às principais 
editoras e a análise dos materiais didáticos disponíveis sobre solos revelaram a quase inexistência de 
edições para o ensino médio e, quando existem, encontram-se de forma fragmentada, sem maiores 
aprofundamentos na problemática ambiental dos solos. Assim, considerando a carência de obras 
didáticas com a abordagem ambiental, o objetivo deste trabalho consiste em propor um material didático 
sobre solos para o ensino médio. A construção do conhecimento torna-se mais efetiva à medida que a 
relação ensino-aprendizagem possa ajustar-se às necessidades da realidade local: grau de 
aprofundamento que se pretende, desenvolvimento cognitivo de quem aprende, recursos materiais de 
que se dispõem, dentre outros. Nesse sentido, o material proposto foi elaborado a partir da 
ressignificação de obras e autores tradicionais, juntamente com experiências pedagógicas desenvolvidas 
pessoalmente no ensino médio. O conteúdo está organizado em duas partes: teórica e prática. 
Inicialmente, estão estabelecidos os conceitos e características dos solos – fundamentos. Em seguida, 
estão relacionados os principais fatores de degradação, suas causas e consequências, e algumas das 
práticas conservacionistas e tecnologias mais importantes e suas vantagens. Finalizando, a parte de 
caráter interativo apresenta uma lista de páginas na internet, questões e experimentos para que se 
possam problematizar e vivenciar alguns aspectos sobre os solos que podem ser motivadores para o 
conhecimento e a consciência cidadã em busca da sustentabilidade econômica, ecológica e social. 

PALAVRAS CHAVE: Conservação do solo. Educação ambiental. Ensino de solos. Material didático. 
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RESUMO:  A experimentação é uma metodologia bastante utilizada nas investigações das Ciências 

Naturais, no entanto, não é comum seu emprego nas Ciências Humanas, visto que os fenômenos 
estudados nessa área na maioria das vezes não são passíveis de serem reproduzidos em laboratório. No 
entanto, problemas ambientais estudados tanto nas Geociências como na Geografia formam elos que 
unem as duas ciências e são passíveis de experimentação. Com o intuito de aplicar e discutir a 
metodologia da experimentação no ensino das Geociências propusemos nesse trabalho compreender 
como a mesma pode ser empregada nas temáticas ambientais contemporâneas através do 
desenvolvimento de uma atividade experimental na disciplina de Geografia. Para tanto, o tema escolhido 
foi a emissão de gás carbônico em solos cultivados com cana-de-açúcar. A atividade experimental 
realizou-se por meio de um projeto piloto em duas etapas: 1) elaboração e proposição metodológica da 
atividade experimental em laboratório. Nessa etapa foram realizadas coletas de solo e vinhaça na cidade 
de Itapira/SP e testes para definição da metodologia a ser utilizada na atividade experimental voltada 
para o ensino; 2) desenvolvimento de um projeto piloto com alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma 
escola pública na cidade de Salto/SP. Essa etapa contou com as fases de planejamento, aulas teóricas e 
práticas, análise dos resultados e avaliação. Como forma de avaliação do projeto os alunos produziram 
relatórios e responderam a um questionário. Os resultados obtidos mostraram a importância das 
atividades experimentais para o ensino de Geociências através da Geografia, não apenas como 
ilustrações de fenômenos, mas como uma metodologia capaz de incentivar a participação e o 
envolvimento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem  
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RESUMO: O objetivo da pesquisa foi avaliar a eficácia da metodologia de projetos na contextualização 

dos conceitos de Física no ensino da Ciência do Solo, despertando o interesse pela pesquisa científica ao 
trabalhar em equipe, contribuindo na formação integral do aluno e promovendo uma aprendizagem 
significativa. Tal pesquisa se justifica porque as propostas pedagógicas contemporâneas precisam ter em 
foco um novo sentido da educação, centrado na ideia de que educar significa preparar o indivíduo para 
responder às necessidades pessoais e aos anseios de uma sociedade em constante transformação. 
Infelizmente, na maioria das escolas, vigora a metodologia tradicional representada pela aula expositiva, 
em cujo modelo o professor passa para o aluno o conteúdo, através da exposição verbal da matéria, de 
exercícios de memorização e fixação. Entretanto, para que a aprendizagem seja significativa torna-se 
necessária uma relação escolar com as experiências anteriores dos alunos, permitindo a formulação e 
resolução de problemas que incentivam a construção do saber. No âmbito da Física a metodologia 
tradicional não tem atendido ao objetivo de formar o jovem para o exercício de atividades técnicas e 
científicas, mostrando-se desconectada das disciplinas de formação profissional, consequentemente não 
atrai o interesse do estudante, sendo incapaz de estimular o desenvolvimento de habilidades de trabalho 
em equipe. Neste sentido, acredita-se que o processo ensino-aprendizagem poderia ser aprimorado com 
a realização de atividades interdisciplinares visando a compreensão de conceitos de Física nas atividades 
laboratoriais em sua prática profissional. O ensaio experimental foi realizado no IFES Campus Santa 
Teresa com uma turma de alunos do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, 
matriculados na disciplina de Física, constituída por 24 alunos. Inicialmente os alunos participaram de 
atividades pedagógicas conceituais de física, sendo que o tema gerador da metodologia de projetos foi 
selecionado como o intuito de desenvolver um trabalho interdisciplinar e contextualizado, referente aos 
conceitos de solo. A seguir tais conceitos foram empregados na realização de atividades de laboratório 
empregando os equipamentos disponíveis para a determinação da textura, densidade, umidade e 
porosidade total das amostras de solo, que resultaram no preenchimento de relatórios. Os alunos 
planejaram as atividades, elaborando seus relatórios em grupo para determinar a densidade, a umidade e 
a porosidade das áreas experimentais de acordo com o padrão de relatórios. Ao longo da pesquisa foi 
possível perceber que a metodologia utilizada possibilitou maior interesse dos alunos, demonstrado pelo 
entusiasmo pelas atividades desenvolvidas. Também promoveu um melhor entendimento do conceito de 
solo e uma visão contextualizada do comportamento da água no solo em face das características da 
textura e de suas correlações com as grandezas físicas como massa, densidade, velocidade e umidade 
estudadas no Ensino Médio. As atividades do projeto ainda possibilitaram aos alunos a vivência do 
trabalho em equipe, permitindo que eles interagissem com equipamentos e materiais, adquirindo 
habilidades e competências que somente adquiririam em um trabalho utilizando a metodologia de 
projetos. 
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RESUMO: A Educação em Solos visa a sensibilizar a humanidade sobre a relevância que os solos 

possuem para a perpetuação da vida. Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise 
cienciométrica de periódicos brasileiros indexados na CAPES a fim de obter um panorama atual das 
pesquisas sobre a Educação em Solos no ensino básico do Brasil, bem como, verificar as concepções 
sobre a Educação em Solos dos docentes de ensino básico de Caxias. Dessa forma, utilizou-se a 
cienciometria para investigar a evolução dos estudos científicos. Para avaliar a percepção e os 
conhecimentos dos professores do ensino básico sobre a temática, foi aplicado um questionário online. A 
amostra correspondeu a 18 docentes e para cienciometria 77 artigos. Os resultados evidenciaram um 
crescimento tímido das publicações, em especial nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, tendo como 
destaque a Universidade Federal de Campina Grande e Universidade Federal do Paraná. Os resultados 
demonstram, ainda que os pesquisadores produzem mais artigos voltados para práticas pedagógicas e 
percepção pública, respectivamente. A Revista Brasileira de Ciências do Solo e a Revista Ciência & 
Educação apresentam conceito Qualis elevado, e nestas, seis artigos foram publicados. As análises do 
questionário evidenciaram que alguns professores utilizaram-se de conceitos prontos para citar o solo, 
relacionando-os com a importância alimentar, bem como destacam a necessidade de materiais didáticos 
para auxiliá-los na abordagem. Nesse sentido, ressalta-se a importância de parceria entre Instituição de 
Ensino Superior e as escolas no intuito de mudar este cenário, através de cursos e elaboração de 
materiais.  
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RESUMO: Esta monografia tem como objetivo apresentar a atividade de confecção da tinta ecológica 

a base de terra para alunos da EJA na Escola Idelfonso Anselmo da Silva, do município de Amparo-PB. Foi 
realizado um estudo de caso de natureza qualitativa, proporcionando o conhecimento sobre o solo e suas 
potencialidades sendo um componente essencial no meio ambiente indispensável para a vida do ser 
humano. A pesquisa foi dividida em etapas: aplicação de questionário para saber a percepção dos 
educandos sobre o solo, palestras educativas evidenciando a formação, características e potencialidades 
do solo, e, por fim, para contextualizar a proposta, foi realizada uma visita no Ateliê da Geotinta para que 
os estudantes pudessem conhecer o acervo das peças pintadas com tinta à base de terra e o banco de 
cores de solo, como oportunidade de estímulo a atividade artística e geração de trabalho e renda. O 
estudo de percepção revelou que, embora sentindo-se valorizados na comunidade, a maioria dos 
estudantes da EJA, da escola onde o estudo foi desenvolvido, não está inserida no mercado de trabalho 
formal. Após a visita ao Ateliê da Geotinta 86% dos alunos afirmou que é possível ter renda extra, ou 
desenvolver uma atividade como artesão, a partir do uso da geotinta e 57% acreditam que há mercado 
para a geotinta. Os resultados do trabalho de pesquisa nortearam novas alternativas de geração de renda 
para contextualizar o ensino do solo, estimulando a prática pedagógica na EJA.  
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RESUMO: A presente pesquisa objetivou verificar a percepção dos alunos sobre o solo e a 

possibilidade da tinta à base de terra (geotinta) agregar renda enquanto atividade artística e foi concluída 
numa escola do campo, tendo como instrumento a aplicação de questionários e uma oficina temática. Os 
resultados apontam para a relevância dessa prática, enquanto oportunidade de dialogar sobre a 
conservação do solo e a geração de renda, assim fortalecendo o empoderamento dos estudantes, seu 
protagonismo e a cidadania.  
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RESUMO: O manejo e conservação do solo e da água, vem sendo postulado como uma ferramenta de 

grande importância para o desenvolvimento de uma agricultura moderna, produtiva e sustentável, sendo 
coerente observar os critérios para validação e a efetivação desse manejo de conservação. O Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul vem conduzindo uma política de incentivo ao manejo de conservação, sendo 
evidenciado e destacado o Programa Estadual de Conservação do Solo e da Água, tendo como objetivo, 
trazer instrumentos de execução da Política de Conservação do Solo e da Água, instituída por meio do 
Decreto Estadual nº 52.751, de 04 de dezembro de 2015, com a finalidade de incentivar, fomentar e 
coordenar ações com vista à conservação do solo e da água, tendo como propósito de melhorar as 
relações produtivas, sociais e ambientais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Diante deste 
contexto o trabalho buscou avaliar as práticas de conservação do solo e da água, com a ênfase no 
desenvolvimento da Educação Ambiental nas ações, e atividades norteadoras da conscientização do 
cidadão nos problemas que são relativos a qualidade do solo e da água. Buscando a harmonia do 
desenvolvimento econômico-social, assim assegurar a qualidade de vida da população rural e urbana e do 
meio ambiente. O trabalho buscou trazer uma abordagem qualitativa, explorando coletas de informações 
empíricas e bibliográficas para contemplar uma análise conferente ao programa de conservação do solo e 
da água. Partindo-se de cursos, reuniões, palestras, dias de campo e um estudo do planejamento do 
programa em conservação do solo, possibilitou afirmar que educação ambiental é o condutor da 
materialização dos resultados das atividades de conservação do solo e da água impetrado no programa, 
dessa forma o trabalho veio para autenticar que o programa estadual de conservação do solo e da água e 
um processo de conscientização socioambiental.  
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RESUMO: Diferentes fóruns, simpósios entre outros eventos destacam que os países devem assumir 

os seus compromissos para o cuidar do nosso planeta e assim amenizar ou extinguir atitudes que estão 
reduzindo a qualidade da natureza. Neste sentido, a educação formal deve desempenhar a sua função na 
formação da cidadania dos discentes, de modo a desenvolver o pensamento crítico, as mudanças de 
valores, de atitudes e a responsabilidade com a natureza. Assim, a proposta deste trabalho é relacionar o 
estudo da disciplina de química com questões ligadas à temática solo, buscando obter as percepções dos 
estudantes relacionadas ao tema e sensibilizá-los sobre os impactos e as consequências das ações 
humanas. Os sujeitos da pesquisa foram 31 estudantes do 1° ano do Ensino Médio de uma escola 
particular do Munícipio de Cachoeira do Sul-RS. A temática de solos foi desenvolvida dentro de uma 
sequência didática e os instrumentos utilizados, nesta pesquisa, com os discentes, foram a construção de: 
mapa mental, infográfico e a produção de resumos a partir de textos sobre o assunto. Como resultados 
alcançados, aponta-se uma maior motivação dos estudantes no envolvimento na produção dos mapas 
mentais e infográficos contendo imagem-texto quando comparados com a produção dos resumos 
textuais. Os grupos representaram a partir da produção dos infográficos o impacto que a mineração 
produz na sociedade, na natureza e na economia em nível local e global.  
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RESUMO: A vida moderna propicia uma crescente demanda de resíduos, chamados popularmente de 

lixo, cuja disposição inadequada constitui um dos principais problemas ambientais, sendo urgentes 
medidas que estimulem nas escolas a prática da reciclagem dos resíduos orgânicos. O trabalho foi 
realizado na Escola Municipal Ensino Fundamental Manuel Nunes Trindade, município de Mãe D´Água, 
Paraíba, com alunos de faixa etária entre 10 e 17 anos. O objetivo dessa pesquisa foi apresentar a prática 
da compostagem como ferramenta para o estudo de solos e dialogar sobre a conservação ambiental com 
ênfase na educação em solos para formação cidadã. A pesquisa foi realizada em cinco etapas: aplicação 
do questionário com 5 perguntas e doze itens segundo modelo da escala de likert abordando conteúdos 
sobre solo, lixo e compostagem. Para condução da pesquisa foram realizadas aulas expositivas e oficina 
de compostagem. Ao final foi reaplicado o questionário para comparação da aprendizagem. Dos 
estudantes entrevistados, 69,35% afirmaram ter bom ou muito interesse em estudar sobre a importância 
da conservação do solo. Após a realização das atividades teórica e prática esse percentual alterou-se para 
88,71%. Inicialmente 43,55%, dos alunos percebiam que o lixo provocava contaminação do solo e 
apresentaram pouco conhecimento sobre o que é a compostagem. Com a realização das práticas 
pedagógicas 59,68% dos estudantes conseguiram conceituar corretamente esse processo. Foi possível 
perceber que a importância do solo e a problemática do lixo são pouco abordadas no ambiente escolar.  
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RESUMO: As atividades antrópicas têm alterado a paisagem e a composição química dos solos, água e 

ar atmosférico, causando mudanças no clima do planeta. Certamente, devido às mudanças climáticas 
globais, ocorrerão modificações físicas, químicas e biológicas na composição do solo e em sua cobertura. 
A preocupação com essas mudanças no clima e solo podem ser remediadas e até evitadas através de 
projetos de educação ambiental que atinjam a comunidade escolar e repercutam na sociedade. Neste 
trabalho, pretende-se desenvolver a conscientização de alunos de ensino médio, curso normal e 
comunidade escolar do Instituto Estadual de Sapiranga, escola localizada na cidade de Sapiranga, RS, 
promovendo reflexões sobre os aspectos ambientais, tanto as mudanças climáticas quanto alterações no 
solo. Assim, utilizando uma parte da área localizada no pátio da escola, é possível observar os impactos 
causados pelo desmatamento, erosão e práticas exercidas pela vizinhança no cultivo de alimentos e no 
corte de madeira. Contudo, busca-se reverter alguns pontos e criar alternativas que façam a sociedade 
em geral pensar nas questões ambientais, nas alterações que vem sendo causadas no ecossistema e que 
podem ser diminuídas, aprimorando projetos de educação ambiental e gerando conhecimento com 
relação às fontes do aquecimento global, desmatamento, acúmulo de lixo, empobrecimento e perda do 
solo pelo processo de erosão. 
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RESUMO: A escola atual deve estabelecer relações sustentáveis com seus públicos, incentivando a 

preservação ambiental. O trabalho apresenta as experiências vivenciadas no projeto pedagógico “Horta 
na escola”, como laboratório vivo. A proposta partiu do entendimento de que a inserção de hortas em 
espaços escolares pode constituir importante atividade experimental que possibilita ao aluno obter e 
interagir com dados do mundo natural, sensibilizando-se para o cuidado com o solo e a água e a 
alimentação saudável. Nesse cenário, a pesquisa em pauta objetivou implantar uma horta na Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Balbina Pereira, município de Serra Branca, microrregião 
do Cariri paraibano. Participaram da pesquisa aproximadamente 70 alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. As ações foram divididas em três momentos distintos: i) aulas 
expositivas, estudos teóricos e realização de palestras no intuito construção de conhecimentos diversos, 
tendo esta ação sido desenvolvida do término do primeiro bimestre ao término do segundo; ii) aulas de 
campo para contextualização dos conteúdos de sala aula com o universo da região, com visitas ao 
campus universitário do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, a Universidade Federal de 
Campina Grande, em Sumé e em propriedades de alunos, para estudos de solo em ação interdisciplinar 
com o componente Geografia e, por fim, iii) construção dos canteiros para plantio, momento de 
compartilhamento das experiências vivenciadas e da aplicação prática dos conhecimentos, onde foram 
semeadas as seguintes espécies: alface, cebolinha, coentro, tomate, pimentão, acerola e mamão . Esta 
associação entre a teoria e a prática permitiu que o ensino de Ciências e Geografia fossem mais 
prazerosos e significativos, com socialização de saberes sobre conservação do solo e água, alimentação 
saudável e viveirismo. Os alunos mostraram interesse e participatividade. As atividades buscaram 
promover um espaço vivencial e interativo nos níveis social e ambiental que desencadeassem nos 
educandos habilidades, atitudes renovadas e a sensibilização para a temática ambiental, evidenciando a 
relevância de projetos nas escolas para sensibilização e despertamento para as questões socioambientais.  
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RESUMO: O uso indiscriminado de recursos naturais como água e solo requerem uma imediata 

mudança de paradigmas. Essa mudança passa pela educação. Seja ela formal ou informal, o processo 
educativo requer o abandono de conteúdos eminentemente teóricos e uma retomada da prática. A 
Educação Ambiental, como tema transversal, desempenha um importante papel nessas mudanças. 
Professores de todas as áreas podem e devem utilizar essa ferramenta interdisciplinar para enriquecer 
suas aulas e deixar registrado na memória de seus alunos a relevância deste tema. A prática deixa 
lembranças que a teoria não é capaz de fazer. Ao tratar-se de dois temas importantes, como água e solo, 
pôde-se trabalhar aspectos físicos, químicos e biológicos, tanto de forma conjunta, quanto 
compartimentalizada. Fez-se uma saída de campo, tanto para coleta, quanto para realização de 
atividades práticas, como análise de materiais, cálculos, classificação dos diferentes tipos de solo e de 
aspectos que a prática interdisciplinar da educação ambiental, inserida no ensino das ciências, permite. 
Portanto, analisar a constituição química de amostras de água e solo é apenas uma das inúmeras 
possibilidades de enriquecimento de aulas que utilizam Educação Ambiental como ferramenta e proposta 
de atividade prática.  

PALAVRAS CHAVE: Água. Solo. Compostos químicos. Educação ambiental. 
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RESUMO: O presente trabalho aborda ações de educação ambiental com ênfase na educação em 

solos, com metodologias inovadoras e dialógicas para trabalhar o ensino do solo em sala de aula. O 
objetivo foi verificar a percepção de educandos do 5º ano do ensino fundamental de uma escola de Patos 
(PB) sobre o solo. A pesquisa constou da aplicação de questionários antes e após as intervenções 
pedagógicas, que se constituíram em aulas teóricas sobre a formação, composição, constituição e 
organismos do solo, exibição de vídeo documentário sobre o solo’, oficina de geotinta (tinta de terra) e 
apresentação do teatro de fantoches (Teatrinho do Solo). Inicialmente o entendimento dos educandos 
era incipiente, mas após as intervenções os resultados evidenciaram mais compreensão sobre o tema. As 
metodologias possibilitaram maior interação entre os educandos e compreensão dos conteúdos 
trabalhados. Conclui-se que o uso de metodologias dialógicas e inovadoras permitem maior atenção e 
participação dos educandos e estas devem ser melhor exploradas na prática docente para a 
popularização do ensino de solo, visando a conservação ambiental e a formação de uma sociedade mais 
consciente e sustentável.  

PALAVRAS CHAVE: Educação em solos. Educação ambiental. Percepção. Práticas dialógicas. 
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RESUMO: O presente trabalho trata do desenvolvimento de experimentos com o solo, para alunos do 

ensino fundamental com Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (Autismo) matriculados na Aproaut 
(Associação de Pais e Amigos do Autista) de Ponta Grossa, tendo como objetivo trabalhar nestes a 
comunicação, linguagem e experiência sensorial. A fim de atingir meu objetivo foram desenvolvidos 
experimentos através de vivências práticas com atividades voltadas para solo, buscando desenvolver a 
percepção tátil, a conscientização ambiental e sustentável. Através das atividades com experimentos 
voltados para solo, verificou-se a importância de se trabalhar o tema como ferramenta de ensino para os 
autistas, usando-o para estimular o aprendizado, as potencialidades, a criatividade, a percepção tátil, e a 
educação ambiental de forma concreta. O solo como instrumento concreto traz em sua essência a 
vitalidade, fazendo com que se perceba que o mesmo precisa ser preservado e compreendido como 
essencial para a vida. A aprendizagem voltada para este tema possibilitou o desenvolvimento de 
metodologias voltadas para novos saberes, facilitando o ensino e aprendizagem de forma significativa.  

PALAVRAS CHAVE: Solo, Autismo, Experimentos. 
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RESUMO: A educação ambiental (EA) pode ser trabalhada através dos conteúdos escolares e precisa 

ser um aprendizado que possa motivar os alunos, indo além dos conteúdos pedagógicos, os quais 
possibilitam trocas de saberes entre professor e alunos. As temáticas ambientais podem ser utilizadas 
dentro dos programas escolares, motivando o aluno a ter um olhar mais direcionado ao ambiente e ao 
seu dia-a-dia. O solo é a base que sustenta e nutri as plantas, armazenando nutrientes, água e ar devido a 
sua porosidade e também auxilia no funcionamento dos ecossistemas, afeta o fluxo de energia e matéria 
orgânica. O solo é responsável pela manutenção da vida e nem sempre é tratado com o cuidado 
necessário. Frente a isto, este trabalho teve como objetivo analisar a percepção do estudante sobre 
Educação Ambiental e Educação em Solos. A pesquisa desenvolvida envolveu a construção de um 
referencial teórico acerca de temáticas eleitas para o estudo. Após, foi construído e aplicado os 
instrumentos de pesquisa a partir do formato de questionário com questões abertas e fechadas aos 
alunos e professores do Ensino Médio da escola rural (ER) denominada João Octávio Nogueira Leiria, que 
está localizada na zona rural na localidade do Toroquá, 2º Distrito de São Francisco de Assis, RS e da 
escola urbana (EU) Instituto Estadual Educacional Salgado. Os resultados e discussões mostraram que os 
alunos da ER apresentaram uma percepção mais avançada e tem um contato mais de perto com o solo 
em relação aos alunos da EU que tem noções bastante superficiais sobre solos e EA. No QF demonstrou 
que os alunos da EU e da ER tiveram uma compreensão de forma mais clara sobre solos e EA em relação 
ao QI. Portanto ficou claro que atividades extracurriculares, como a proposta neste trabalho, auxiliou e 
sensibilizou os alunos a terem uma percepção mais ampla sobre solos e EA tanto na EU quanto na ER.  

PALAVRAS CHAVE: Educação em solos. Preservação da natureza. 
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RESUMO: Neste trabalho propus-me a utilizar o ensino da Geografia para problematizar o cotidiano 

do educando do campo, e para tanto, trabalhei a interdisciplinaridade geográfica elucidando o 
relacionamento que nossos antepassados tiveram com o solo, e o ensino da Geografia, os conhecimentos 
básicos de geologia, e os conceitos sociais da disciplina geográfica. Em minha infância, vivi em uma 
comunidade caiçara do litoral paulista que vivia da pesca e das práticas agrícolas de subsistência. Os anos 
iniciais do ensino fundamental trazem-me a lembrança da distância, dos atoleiros e demais dificuldades 
para se chegar a Escola, mas a minha maior motivação de ir à escola eram as aulas de Geografia, trazendo
-me conhecimentos importantíssimos. Hoje atuo em um Colégio de São Mateus do Sul – PR, e tenho 
acompanhado as diversas dificuldades resultante da precária situação social e que em muitas vezes 
geram desmotivação pelo estudo. Desta forma, propus a trabalhar as bases elementares da geologia e da 
pedologia voltadas a vivencia dos alunos da 7ª série no Colégio Estadual Professora Zuleide Samways 
Portes em São Mateus do Sul – PR a fim de motivar esses alunos ao prosseguimento nos estudos e a 
transformação da realidade vivida. 
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RESUMO: Uma necessidade dos educadores em ciência do solo é aprimorar constantemente os 

conhecimentos em relação às ferramentas disponíveis para a prática do ensino de solos, como é o caso 
da educação à distância (EaD). Professores de diferentes instituições podem partilhar seus 
conhecimentos em uma mesma disciplina ofertada na modalidade à distância. A EaD também permite 
reduzir as fronteiras do acesso ao conhecimento, e até possibilitar que alunos de comunidades isoladas, 
possam aprender com professores de instituições renomadas, bem como possibilitar a visualização de 
diversos tipos de solos, aos quais não teriam acesso em seu local de estudo. A disciplina ministrada na 
modalidade à distância pode facultar ao aluno maior envolvimento e comprometimento com o seu 
aprendizado, com o uso das metodologias atualmente disponíveis. Deste modo o discente deixa a sua 
condição passiva, que muitas vezes ocorre na modalidade presencial. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
a percepção que discentes de graduação presencial tem em relação ao uso da educação à distância (EaD) 
no ensino da pedologia. Para tanto, foi realizada uma pesquisa quantitativa com 88 alunos de engenharia 
florestal, zootecnia e ciências biológicas da UFPR, e 33 alunos dos cursos de tecnólogo em processos 
ambientais e bacharelado em química da UTFPR, que estavam concluindo em 2012 disciplinas básicas da 
área de pedologia. De acordo com a pesquisa, 95% dos alunos possui computador com internet em casa, 
e 98% tem alguma disponibilidade de tempo para a EaD. O turno integral, cursado por 92% dos alunos 
pesquisados, limita a possibilidade de outras atividades, e os alunos acreditam que, caso façam a 
disciplina na modalidade EaD, teriam maior disponibilidade para trabalhar, estagiar e cursar mais 
disciplinas. De acordo com a percepção dos alunos, apenas 14% acreditam que a disciplina cursada à 
distância ficaria mais fácil, e 40% afirmam que aprenderiam menos na EaD. Este aspecto pode ser 
considerado um pré-conceito existente em relação a esta modalidade educacional, tendo em vista que 
65% dos alunos nunca utilizaram um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) ou nem sabem o que é o 
mesmo. Apenas 12% dos alunos participantes da pesquisa já fizeram algum curso de EaD, e 97% dos 
alunos nunca cursaram disciplinas na modalidade à distância no currículo de suas IES. Também 98% 
destes estudantes desconhecem que parte da carga horária total dos cursos presenciais destas 
instituições pode ser cursada à distância. Estes dados indicam que o receio por parte dos alunos em 
relação à EaD, pode ser devido à falta de conhecimento no assunto. Apesar disso, 74% dos alunos 
consideram que as disciplinas “Formação e Caracterização de Solos” e “Pedologia” poderiam ser 
ministradas parcialmente à distância, com provas e aulas práticas presenciais.  

PALAVRAS CHAVE: Ciência do solo. Tecnologias de informação e comunicação. Educação em solos. 
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RESUMO: A popularização do ensino de solos é uma necessidade em função do avanço da 

degradação. A pesquisa objetivou verificar a compreensão dos alunos da escola pública de Itapetim - PE 
sobre o solo durante o período compreendido entre os dias 24 à 28 de julho de 2017. A pesquisa constou 
de um questionário semiestruturado, aplicado a educandos do 5º ano do ensino fundamental, distribuído 
em dois momentos: na apresentação da proposta e após as palestras didáticas e oficina temática. 
Inicialmente as crianças associavam a palavra “solo” com terra e chão ou a atividades agrícolas, mas 
desconheciam suas características, importância e funções. Quanto ao entendimento sobre práticas que 
degradam o solo apresentaram visões distorcidas ou não souberam responder. Mais da metade dos 
educandos (65%) disseram nunca ter participado de projetos ou atividades com o solo. Durante a oficina 
de geotinta os educandos mostraram interesse e encantamento pela atividade e após essa prática suas 
respostas foram mais pontuais. É possível concluir que a adoção de metodologias participativas contribui 
para estimular o aprendizado em sala de aula, motivando e sensibilizando os estudantes para o saber. A 
prática pedagógica centrada na educação ambiental e educação em solos é uma importante ferramenta 
para popularização dos conceitos sobre esse valioso recurso ambiental e adoção de posturas proativas 
para o cuidado com a natureza.  

PALAVRAS CHAVE: Educação em solos. Geotinta. Prática pedagógica. Conservação. 
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RESUMO: A educação ambiental nunca foi tão discutida como nos dias atuais. Neste contexto, a 

preservação, conservação e conscientização sobre a importância do solo para a humanidade deve ser 
iniciada desde muito cedo. Atualmente, os solos estão passando por processos degradativos (erosão, 
principalmente), devido a sua utilização de forma inadequada. Deste modo, é necessário que os alunos 
das séries iniciais do ensino fundamental, recebam orientações permanentes sobre métodos 
conservacionistas de solo, através de metodologias mais lúdicas, o que facilita o entendimento e a 
assimilação dos conteúdos abordados, utilizando a arte como fonte de inspiração e educação ambiental. 
Para este trabalho foi utilizada a pesquisa participante. Deste modo, os alunos receberam informações 
sobre preservação do solo, através de aulas teóricas e práticas. Ao final do trabalho, os alunos 
desenvolveram um teatro de fantoches sobre a importância do solo e apresentaram para os demais 
alunos da escola, com o objetivo de repassar as informações recebidas ao longo das aulas, dando 
continuidade ao processo de educação ambiental.  

PALAVRAS CHAVE: Solo. Séries iniciais. Teatro. Educação ambiental. 
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RESUMO: A internalização é um dos mecanismos predominantes na educação formal convencional e 

pretende garantir a continuidade metabólica da ordem social vigente. Enquanto mecanismo alienador a 
internalização atua por vários dispositivos, entre eles podem ser destacados a simplificação dos conceitos 
e a defesa de um sistema educacional baseado na divisão social do trabalho na sociedade capitalista. O 
conceito solo, assim como suas implicações na realidade, tem sido refém desse processo, pois ao se 
desconsiderar o solo enquanto parte de uma construção social e ambiente de relacionamento 
multidimensional de grupos, ignora-se a relevância desse elemento no campo do desenvolvimento 
humano e cultural. Portanto, esse trabalho teve por objetivo contribuir com o enriquecimento do 
conceito solo, tendo-se como foco a crítica da educação formal institucional e a concepção do meio 
ambiente construído, utilizando-se de uma argumentação teórica bibliográfica. Os resultados do estudo 
mostram que os temas envolvidos na argumentação contribuem de forma diferencial com o 
enriquecimento do conceito solo, entendido não apenas enquanto corpo natural independente dos 
processos sociais, mas também enquanto espaço de produção e reprodução de relações humanas.  

PALAVRAS-CHAVE: Internalização. Sócio metabolismo. Simplificação. Acumulação. Trabalho.  
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RESUMO: A educação em solos tem sido abordada de forma superficial no ensino básico. Assim para 

promover a sensibilização sobre esse componente tão importante ao ambiente é que as mídias podem se 
tornar um instrumento essencial de apoio ao processo de conhecimento do solo. Para esse estudo, 
pesquisou-se incialmente, por meio de desenho, o entendimento dos alunos sobre solo. O objetivo desta 
pesquisa foi observar as contribuições do uso das mídias, fotografia e vídeo na reorganização da 
concepção distorcida dos conhecimentos científicos em relação ao solo. O emprego de variados métodos 
é importante, pois os alunos constroem sua aprendizagem criando a possibilidade de desencadear 
distintas ações cognitivas. O uso das mídias, proporcionou um protagonismo dos alunos envolvidos, o que 
pode facilitar a aprendizagem em relação ao solo.  

PALAVRAS CHAVE: Solos. Mídias. Ensino-aprendizagem. 
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RESUMO: O mundo está em constante transformação, assim como a educação e o ensino. Dessa 

forma, considerando o contexto educativo é preciso estabelecer correlações entre os materiais didáticos, 
a criatividade e os objetivos educacionais. Hoje, as práticas escolares devem promover o empoderamento 
dos educandos com atividades participativas e reflexivas, como propõe Freire (1987) ao dizer que “é 
através de um ensino investigativo, provocativo que o aluno começa a pensar e a refletir sobre o 
processo de construção do conhecimento”. Nesta direção percebe-se que há muito ainda o que se fazer 
no que se refere à construção do conhecimento para o ensino de ciências, notadamente voltado às 
práticas que envolvam o despertar pela consciência ambiental, sobretudo para o recurso solo, ainda 
pouco explorado nos livros didáticos e nas atividades de sala de aula. Nosso trabalho surge na perspectiva 
de destacar a relevância da inserção da educação em solos para o debate sobre o avanço da dilapidação 
dos recursos da natureza, com ênfase no solo, que sustenta a vida e ainda é desvalorizado, pouco 
entendido e pouco abordado nas atividades escolares, com o objetivo de verificar o uso do teatro de 
fantoches como estratégia metodológica para despertar o interesse e a participação dos alunos do ensino 
fundamental I, no que se refere ao solo, aprimorando as atividades e o ensino das ciências naturais. 
Nossa pesquisa foi estruturada da seguinte maneira: introdução, fundamentação teórica, procedimentos 
metodológicos da pesquisa, análises dos resultados, conclusão e referências.  

PALAVRAS CHAVE: Ensino de ciências. Fantoches. Educação em solos. 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo esclarecer o processo de criação e produção de uma 

cartilha ilustrada “A terra e o arado”, sobre o tema e conto de mesmo nome escrito pela agrônoma 
austríaca Ana Maria Primavesi (1920). Foram abordados temas que possibilitarão a compreensão do 
tema abordado no conto e sua importância para a sociedade e atualidade, com informações teóricas e 
práticas de pedologia (parte da agronomia e geologia que estuda o solo) e agroecologia. Em nosso 
trabalho também apresentamos cada etapa do processo de desenvolvimento da cartilha, buscando 
entender a contribuição que a produção artística pode trazer para a prática pedagógica, levando em 
consideração a vivência e o processo de reflexão de quem cria algo para representar algo específico, no 
sentido de afirmar a importância dos elos que ligam as vivências com o aprendizado. Logo, a ênfase 
principal desta monografia, será dada ao processo completo de elaboração da cartilha, que acabou 
gerando diversos resultados e aprendizados.  

PALAVRAS CHAVE: Pedologia. Material pedológico. Ensino agroecológico. Facilitação visual. Aração 

do solo. 
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RESUMO: Considerando a urgência de discutir conteúdos ambientais para fundamentar o senso 

crítico visando a formação cidadã, centrada na Educação em Solos, a pesquisa objetivou verificar a visão 
de professores e educandos do 7º ano do Ensino Fundamental II sobre o solo e a prática da 
compostagem. As atividades foram desenvolvidas numa escola municipal, localizada no município de 
Sumé, microrregião do Cariri paraibano. A metodologia considerou a aplicação de questionários, para 
verificação dos conhecimentos prévios dos participantes sobre os assuntos, a apresentação de palestras e 
vídeos, além da realização de oficina temática. Os resultados apontam que os professores apresentaram 
de forma mais expressiva a visão ecológica sobre o solo, centrada na percepção de recurso natural, não 
desenvolvem trabalhos relacionado ao solo e afirmam que é insuficiente a abordagem do tema solo nos 
livros didáticos. Já os 45% dos educandos disseram que o lixo contamina o solo e a água, mas não 
conheciam a prática da compostagem (73%), percepção que mudou após a apresentação das palestras e 
realização da oficina. Assim, pode-se concluir que a pesquisa realizada demonstrou que a aprendizagem 
pode integrar teoria à prática, com uma melhoria de atitudes e hábitos presentes e futuros. Os 
professores reconheceram a compostagem como metodologia enriquecedora para o ensino de solos. Na 
perspectiva da Educação em Solos, a prática da compostagem deve ser estimulada nas escolas, como 
importante instrumento de Educação Ambiental para a formação cidadã. Por outro lado, uma atenção 
especial deve ser dada a formação continuada de professores, centrada nas atividades do ensino de 
solos, para que haja uma abordagem mais eficiente e expressiva dos conteúdos escolares.  

PALAVRAS CHAVE: Lixo orgânico. Educação em solos. Educação ambiental. Reciclagem. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  

http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5176
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: A educação em solos e a paisagem a partir de uma 
abordagem socioconstrutivista no ensino de Geografia 

AUTOR(A): Mariana Aguiar de Carvalho 

ORIENTADOR(A): Janete Regina de Oliveira 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Viçosa 

CURSO: Geografia (Bacharelado) 

DEFESA: 30/11/2010 

LINK: http://www.geo.ufv.br/?page_id=399  

RESUMO: O estudo foca a prática de Educação em solos e paisagem no ensino de Geografia, a partir 

de uma abordagem socioconstrutivista. Para isso, foi realizada uma análise teórica que delimitasse as 
razões que sustentam o tema, assim como, os conceitos e conteúdos. O próximo passo da pesquisa foi 
definir os sujeitos da pesquisa, sendo eles: 31 alunos do oitavo ano, quarto ciclo do ensino fundamental, 
da Escola Estadual Effie Rolfs localizada no município de Viçosa, MG. Além disso, considerou-se como 
sujeitos: a professora de Geografia da turma em questão, e dois graduandos do curso de Geografia da 
UFV. O objetivo geral do trabalho foi construir e analisar uma proposta de Educação em Solos e 
paisagem, de acordo com a perspectiva socioconstrutivista, em aulas de Geografia do oitavo ano da 
Escola Estadual Effie Rolfs. A pesquisa foi enquadrada como do tipo participante e os procedimentos 
metodológicos adotados apresentaram como bases teóricas o Socioconstrutivismo de Vygotsky e as 
concepções de educação de Paulo Freire. Assim, utilizou-se de métodos participativos e interativos, além 
do estímulo a uma relação mais dialógica e afetiva entre os sujeitos, mediante a construção de três 
oficinas pedagógicas. A coleta de dados consistiu na realização de entrevista semiestruturada, encontro 
de avaliação entre os facilitadores, produções textuais, produções em desenhos e registros de falas. Este 
tipo de coleta de dados está de ac ordo com pesquisas de caráter qualitativo. Desse modo, houve uma 
análise descritiva dos dados, a partir da interação direta entre pesquisador e pesquisados. Os resultados 
revelaram que os educandos assimilaram os conteúdos propostos através da própria prática, mediados 
pelos facilitadores e envolvidos pela realidade vivida. Assim, não se excluiu o exercício à curiosidade, e a 
atividade pedagógica não foi reduzida, limitada a memorização. Para concluir considera-se que a pesquisa 
proporcionou um efetivo encontro entre os sujeitos, e destes com o conteúdo de solos e com o conceito 
de paisagem. 

PALAVRAS CHAVE: Ensino de Geografia. Educação em solos e metodologias participativas. 

TESES, DISSERTAÇÕES E MONOGRAFIAS DE EDUCAÇÃO EM SOLOS NO BRASIL 

http://www.geo.ufv.br/?page_id=399
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: A geotinta no contexto da arte e da agroecologia 

AUTOR(A): Alexandre Limeira da Silva 

ORIENTADOR(A): Adriana de Fátima Meira Vital 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Campina Grande 

CURSO: Agroecologia (Tecnólogo) 

DEFESA: 17/11/2015 

LINK: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5122 

RESUMO: Reconhecer no solo importante aplicabilidade para trabalhar o aprendizado em sala de aula 

e nos diversos segmentos da sociedade, discutindo questões sobre meio ambiente, degradação, 
conservação, trabalho e cidadania, com possibilidade de gerar renda é uma das propostas da pintura com 
tinta de terra – geotinta. Esta pesquisa objetivou apresentar e verificar a qualidade final de peças de 
madeira e barro pintados com tinta de terra, possibilitando o diálogo para a inserção desta atividade na 
prática educativa, nas ações da Agroecologia, na inclusão social, na formação da cidadania ativa e na 
geração de trabalho e renda. O trabalho desenvolveu-se nas instalações do CDSA/UFCG, em Sumé, 
município do Cariri paraibano. Os solos utilizados para a confecção da tinta foram provenientes de áreas 
de Caatinga e do litoral do Estado. Foram pintadas peças de madeira inerte e de barro e avaliadas 
possíveis formações de manchas, bolhas, descascamento e fissuras nas peças. Os resultados indicaram 
que a tinta de terra tem excelente potencial para a atividade artísticas e artesanal, pois seu uso nas peças 
trabalhadas prestou-se adequadamente a atividade de pintura, não tendo sido observadas nenhuma 
alteração que comprometesse a qualidade das peças. Conclui-se que a tinta de terra, além de ser uma 
alternativa para a atividade artesanal, é uma ferramenta de Educação em Solos, com possibilidade de 
valorização e conservação dos recursos edáfico e como oportunidade de cidadania e renda.  

PALAVRAS CHAVE: Tinta de terra. Educação em solos. Conservação. Tinta ecológica. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  

http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5122
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: A inserção das mulheres no meio rural e sua 
importância para o uso e manejo adequado do solo 

AUTOR(A): Valquíria Correia Santos 

ORIENTADOR(A): Euzelina dos Santos Borges Inácio 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

CURSO: Agroecologia (Tecnólogo) 

DEFESA: 22/02/2019 

LINK: http://www.repositoriodigital.ufrb.edu.br/handle/123456789/1826  

RESUMO: As mulheres do meio rural constituem um quarto da população mundial, que depende dos 

recursos naturais e da agricultura para sua sobrevivência, representando 43% da força de trabalho 
agrícola. Embora as mulheres tenham uma jornada cotidiana no meio rural, estas não são reconhecidas 
pela sociedade, uma vez que muitas das atividades desempenhadas por elas não se enquadram nas 
categorias aceitas e reconhecidas formalmente pela sociedade em torno do conceito de trabalho. Isso por 
que, a agricultura de base familiar encontra-se ainda fortemente marcada pela divisão sexual do trabalho. 
As mulheres possuem uma relação muito importante com a agricultura, com meio ambiente e com a 
biodiversidade, estando mais próximas de atividades que visam o manejo e a conservação do solo. Nesta 
função, o estudo do solo é de grande necessidade, tendo em vista a conscientização acerca da 
importância da conservação do solo e da inserção da mulher no meio rural, contribuindo com o manejo 
adequado do solo e nas tomadas de decisões. Assim, o objetivo deste estudo foi situar a inserção das 
mulheres no meio rural e sua importância para o uso e manejo adequado do solo. O presente estudo foi 
desenvolvido na comunidade Copioba da Boa Esperança do Município de São Felipe no Recôncavo da 
Bahia com a participação das mulheres da Associação de Desenvolvimento Comunitário agricultores. O 
procedimento metodológico foi constituído com base em pesquisa bibliográfica e trabalho de campo, 
seguindo as etapas: Realização de roda de conversa com as mulheres sobre seu papel no campo; 
Realização de oficina sobre práticas de manejo do solo; Dia de campo sobre práticas de uso e manejo 
conservacionista do solo; Oficina tinta de solo. Acredita-se que o público feminino do meio rural pode ser 
um real agente multiplicador de práticas de uso e conservação do solo na comunidade, contribuindo para 
transformações reais respeito da conservação do recurso natural. Entretanto, ainda percebe-se a 
necessidade das mulheres estarem mais inseridas no processo de tomada de decisão. Desse modo, 
encorajar e capacitar as mulheres a atuarem e lideram as tomadas de decisão em relação ao correto 
manejo e conservação do solo e da água é fundamental para elevar a qualidade ambiental e 
consequentemente contribuir por uma agricultura mais sustentável. Desse modo as atividades feitas na 
comunidade da Copioba da Boa Esperança com as mulheres agricultoras através de práticas 
conservacionistas, contribuiu para uma mudança de atitude frente aos aspectos ambientais, e assim, 
cooperar para a preservação desse imensurável recurso natural, o solo.  

PALAVRAS CHAVE: Conscientização. Etnopedologia. Mulher rural. Solo. 

TESES, DISSERTAÇÕES E MONOGRAFIAS DE EDUCAÇÃO EM SOLOS NO BRASIL 

http://www.repositoriodigital.ufrb.edu.br/handle/123456789/1826
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AUTOR(A): Josiane Costalonga Andrade  

ORIENTADOR(A): Jully Gabriela Retzlaf Oliveira  

INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

CURSO: Geografia (Licenciatura) 

DEFESA: 10/11/2017 
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RESUMO: O solo é um recurso natural, base para o desenvolvimento de várias atividades antrópicas. 

Desta forma faz-se necessário seu estudo, uma vez que o uso inadequado do solo pode acarretar 
problemas socioambientais. Este trabalho tem por objetivo analisar a abordagem do solo e suas 
propriedades no Ensino Médio, compreendendo desde o entendimento e a percepção dos alunos sobre o 
tema até as aulas e práticas de ensino voltadas para a explicação deste conteúdo na Geografia Escolar. 
Metodologicamente, esta pesquisa trata-se de um estudo de caso de um grupo de alunos do 3º ano do 
Ensino Médio de uma escola localizada na cidade de Cornélio Procópio, pertencente à Rede Pública de 
Ensino do Estado do Paraná, compreendendo as seguintes fases: 1) leitura bibliográfica e revisão teórica 
sobre Solo e suas propriedades; 2) Aplicação de questionário aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio, 
no segundo semestre de 2017 antes das aulas e práticas de ensino voltadas para a abordagem do solo; 3) 
Abordagem do conteúdo de Solo e suas propriedades nas aulas de Geografia; 4) aplicação do 
questionário após as aulas e práticas de ensino e 5) Análise dos resultados obtidos. A aplicação de aulas e 
práticas de ensino via Oficinas e Experimentos para explicar o solo e suas propriedades contribuíram para 
melhorar o entendimento dos alunos sobre assunto abordado. Estes passaram a entender o solo como 
camada superficial da Terra resultante de vários fatores de formação, constituído de componentes 
minerais e orgânicos, e a diferenciá-lo em suas propriedades como cor, textura e porosidade.  

PALAVRAS CHAVE: Recurso natural. Prática de ensino. Geografia física. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  

https://bit.ly/3dYL2nO


 87 

TÍTULO DA MONOGRAFIA: Avaliação de formação continuada em solos à 
distância de professoras da rede pública municipal de Curitiba, PR 

AUTOR(A): Thatiane Calixto Buba 

ORIENTADOR(A): Marcelo Ricardo de Lima 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Paraná 

CURSO: Agronomia (Bacharelado) 

DEFESA: 08/07/2015 

LINK: https://bit.ly/3dYL2nO 

RESUMO: Os solos representam a base da vida humana, mas é um tema pouco abordado dentro de 

sala de aula, principalmente se tratando de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, 
onde os docentes têm geralmente formação pedagógica e uma grande carga de conteúdo a ser 
trabalhada com os alunos em um curto espaço de tempo. O presente trabalho tem por objetivo avaliar a 
percepção sobre solos de professores da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, e 
avaliar a contribuição do curso de formação continuada na mudança desta percepção. Foi estudado um 
grupo de 36 professoras e educadoras da rede pública municipal de ensino de Curitiba (PR). A 
metodologia utilizada para avaliar a contribuição do curso de formação continuada de professores foi 
dividida em três etapas, que foram realizadas nos momentos inicial e final do curso. A primeira etapa 
desta avaliação foi realizada através de representações gráficas (desenhos) que tinham como tema o 
solo. A segunda etapa foi a resolução de um questionário com questões relacionadas ao tema, com 
alternativas para ser assinaladas como verdadeiras ou falsas, e o terceiro momento foi a confecção de um 
mapa conceitual, no qual o solo era o tema central e os docentes tinham que fazer associações do tema 
com temas que julgassem mais adequados. O resultado destas avaliações mostrou que os docentes 
tiveram uma evolução na percepção sobre o solo, ao se comparar o período inicial e final do curso. O 
desaparecimento do senso homogêneo dos docentes em relação ao tema também é algo visível ao final 
do curso. Os conceitos de solo, inicialmente confundidos e abordados de forma superficial, ao final do 
curso são temas de fácil abordagem pelo docente, e passam a ser abordados e correlacionados com 
outros elementos. Também há uma visão mais presente da importância do solo no meio urbano, ao invés 
da relação do solo somente com o meio rural e a produção agrícola.  

PALAVRAS CHAVE: Educação em solos. Educação à distância. Educação infantil. Ensino 

fundamental.  

TESES, DISSERTAÇÕES E MONOGRAFIAS DE EDUCAÇÃO EM SOLOS NO BRASIL 

https://bit.ly/3dYL2nO
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DEFESA: 21/03/2017 
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RESUMO: Dentre os recursos naturais de nosso planeta, os solos são de grande importância, sendo 

utilizado como substrato para o desenvolvimento das atividades humanas. Principalmente para as 
atividades agronômicas, sendo utilizado pelas plantas para o seu crescimento e disseminação, 
fornecendo água, ar e nutrientes, exerce, também, multiplicidade de funções como regulação da 
distribuição, escoamento e infiltração da água da chuva e de irrigação, armazenamento e ciclagem de 
nutrientes para as plantas e outros elementos, ação filtrante e protetora da qualidade da água e do ar. O 
solo apresenta características externas próprias (morfologia) que precisam ser estudadas e descritas com 
critério, uma vez que, a partir delas se tem uma visão integrada do solo na paisagem. Algumas dessas 
características permitem interferências importantes sobre sua formação e seu comportamento em 
relação ao seu uso, capacidade de produzir de forma sustentada, adequação a práticas agrícolas, 
propensão à erosão, salinização, desertificação, etc. A topossequência permite o conhecimento dos 
atributos físicos, químicos e morfológicos do solo e a sua classificação, facilitando a compreensão dos 
fatores que influenciam na produtividade, na modificação de suas propriedades, assim pode-se 
determinar o tipo de manejo a ser realizado e técnicas de conservação. O monólito de solo constitui uma 
amostra de solo tridimensional, onde pode-se observar a variação espacial e temporal dos solos, ao longo 
de uma paisagem, assim como, os efeitos do material de origem, clima, releva, organismos e tempo de 
formação dos solos, servindo de banco de dados para ensino e pesquisa. Este trabalho tem por finalidade 
avaliar as características físicas, químicas e morfológicas dos solos presentes em uma topossequência, no 
município de Seropédica/RJ e confeccionar monólito de solos, para compor o acervo do Museu de Solos 
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ. 

PALAVRAS CHAVE: Museu de solos. Educação em solo. Educação ambiental. Pedologia. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  

http://msbufrrj.org/projects/
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RESUMO: Ocupando cerca de 39% do território brasileiro, os Latossolos estão distribuídos por 

praticamente todo o país, sendo de grande importância histórica, social e econômica. Os Latossolos, 
formados pelo processo denominado latolização, têm, entre as características, alta intemperização e 
argilas compostas principalmente por óxidos de ferro e alumínio, silício e titânio. A elevada quantidade de 
minerais ferruginosos é responsável pela propriedade magnética destes solos. São definidas sete 
diferentes classes de Latossolo, diferenciadas com base na combinação de características com teor de 
Fe2O3, cor do solo e relação Ki (SiO2/Al2O3). Para demonstrar a propriedade magnética do solo, projetou-
se um eletroímã capaz de gerar um campo eletromagnético e atrair o Latossolo Perférrico coletado. 
Também foram construídos quadros de ímãs, onde as amostras do solo são atraídas pelo ímã, 
demonstrando de forma didática e prática a propriedade magnética do Latossolo coletado. 

PALAVRAS CHAVE: Museu do solo. Educação em solos. Ciência do solo. 

TESES, DISSERTAÇÕES E MONOGRAFIAS DE EDUCAÇÃO EM SOLOS NO BRASIL 

http://msbufrrj.org/projects/
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LINK: http://msbufrrj.org/projects/  

RESUMO: O solo é um recurso natural necessário e fundamental aos ecossistemas, ciclos naturais, ao 

desenvolvimento das atividades que garantem a sobrevivência humana e é um fator decisivo na 
qualidade de vida das populações. Sendo assim, o estudo deste recurso é essencial para sua preservação 
e manutenção. Através do estudo das cores dos solos, é possível identificar o material de origem, 
reconhecer a presença de matéria orgânica, a presença de água e suas reações, os tipos de solos e 
colaborar na descrição de suas classes. O objetivo deste trabalho foi de construir uma coleção de cores de 
solo para a FAETERJ/Paracambi para fins didáticos ao curso de Gestão Ambiental. Foram coletadas 34 
amostras de solos para identificação das cores através da carta de cores de solo de Munsell, as quais 
comporão a coleção de cores de solos da FAETERJ/Paracambi. 

PALAVRAS CHAVE: Educação. Meio ambiente. Pedologia. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  

http://msbufrrj.org/projects/
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RESUMO: O solo é um recurso natural importante que precisa ser preservado e por isso se faz 

necessário seu estudo e manejo. O entendimento sobre rochas e minerais é um passo fundamental para 
a compreensão do processo de formação do solo e seu funcionamento. Para esta compreensão também 
é positivo a aplicação de aulas práticas, já que estas são capazes de catalisar o processo de aprendizagem. 
Desta forma, o objetivo desse trabalho foi criar uma coleção de rochas e minerais para contribuir com o 
enriquecimento do processo de aprendizagem no estudo de solos. Os minerais foram avaliados quanto 
sua cor, dureza e efervescência e organizados de acordo com sua composição química. As rochas foram 
separadas de acordo com seu processo de formação. Este trabalho é constituído por rochas e minerais 
doados e coletados e alguns instrumentos (ácido clorídrico diluído 1:10, lupa, imã, canivete, moeda de 
cobre, vidro, placa de porcelana não esmaltada) para avaliação dos minerais, além de um roteiro de aulas 
práticas.  

PALAVRAS CHAVE: Educação. Meio ambiente. Pedologia. 

TESES, DISSERTAÇÕES E MONOGRAFIAS DE EDUCAÇÃO EM SOLOS NO BRASIL 

http://msbufrrj.org/projects/
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RESUMO: O solo é um importante elemento para a manutenção da vida terrestre, e suas diversas 

funções implicam em diversas áreas. Nesse sentido esse trabalho investigou a seguinte problemática de 
pesquisa: Quais as possibilidades de utilização dos solos de Silvânia (GO) como instrumento de educação 
geográfica? Essa questão foi pesquisada com base na hipótese de que a utilização de recursos didáticos 
(com foco na cartilha educativa e no trabalho de campo) na educação de solos no ensino básico traz a 
possibilidade contextualização de conteúdos genéricos do livro didático. Para isso, traçou-se como 
objetivo principal, desenvolver possibilidades de elaboração um kit pedagógico para educação em solos, 
e como objetivos específicos elaborar uma cartilha com roteiro de campo vislumbrando educação em 
solos em Silvânia (GO), estabelecer roteiro base em para o trabalho de campo vislumbrando educação em 
solos e conteúdos afins, elaborar material didático com os solos de Silvânia (GO). A metodologia da 
pesquisa se embasou em etapas de levantamento bibliográfico, trabalho de campo, escritório e 
laboratório. Como resultado foram elaboradas uma cartilha educacional “Conhecendo os Solos de 
Silvânia (GO)”, um roteiro de campo para educação em solos em Silvânia (GO), uma sequência didática 
para educação em solos em Silvânia (GO) e um material didático com amostras de solos de Silvânia (GO). 
Verificou-se que o uso de recursos didáticos, com foco na cartilha educativa e no trabalho de campo, 
possibilita a aproximação e contextualização do solo e seus conteúdos à educação básica. Além disso, 
comprovou-se que a adequação de conteúdos do solo a uma linguagem lúdica constitui um meio de 
sensibilização quanto a preservação do solo e mitigação de seus impactos ambientais. Constata-se que as 
metodologias de ensino que partem do local, referenciando aspectos e fenômenos presentes no 
cotidiano dos estudantes, são instrumentos importantes para a mediação didática. Recomenda-se que a 
metodologia de realização dessa pesquisa se constitui tecnologia educacional, passível de reprodução em 
projetos similares a esse em outros municípios. 

PALAVRAS CHAVE: Solos. Geografia. Recurso didático. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Conhecimento de professores do ensino 
fundamental da rede pública municipal de Curitiba (PR) sobre solos 

AUTOR(A): João Vitor Hoeffling Ribas Pinto 

ORIENTADOR(A): Marcelo Ricardo de Lima 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Paraná 

CURSO: Geografia (Licenciatura) 

DEFESA: 19/12/2017 

LINK: https://bit.ly/3dYL2nO 

RESUMO: Os solos têm valor inestimável na vida humana e sua manutenção, porém sua importância é 

muitas vezes deixada a parte na sensibilização das pessoas, principalmente na formação inicial das 
pessoas na educação básica. Essa questão muitas vezes ocorre, pois normalmente nos anos iniciais de 
ensino os professores por muitas vezes acabam não abordando o tema por suas formações não os 
embasar de forma necessária para trabalhar o assunto em sala de aula, como também há extensa carga 
horária a ser trabalhada que não permite muita dedicação ao conteúdo específico. Desta forma, o 
presente trabalho tem por objetivo analisar a percepção sobre solos dos docentes da rede pública 
municipal de Curitiba, avaliar a eficácia da formação continuada, como também buscar observar relações 
entre tempo de experiência em sala de aula, tipo de formação e o conhecimento dos professores. Foi 
estudado um grupo de 28 professores da rede pública municipal de Curitiba (PR) a qual ocorreu no 
Campus Cabral da Universidade Federal do Paraná no período de 20/04/2017 até 22/06/2017. A 
metodologia utilizada para o processo avaliativo foi dividida em quatro etapas, as quais foram realizadas 
nos momentos iniciais e finais do curso de formação continuada. a) a realização de desenhos que 
representassem o entendimento sobre solos. b) a produção de mapas mentais no qual os solos eram o 
centro e deveriam ser feitas ligações entre solos e conceitos que entendessem ter ligação, c) um 
questionário envolvendo questões básicas sobre solos, as quais deveriam ser assinaladas como 
verdadeiro ou falso. d) o preenchimento de um formulário o qual traz informações sobre faixa etária, 
experiência, curso de graduação e experiências acadêmicas. O resultado destas avaliações demonstrou, 
em junção da participação no curso que, os docentes aprimoraram sua visão acerca de solos, como 
também se distanciaram do senso comum. Os entendimentos sobre solos que se davam de forma simples 
e confusa, tornaram-se complexos e mais construtivos, permitindo maior qualidade de conhecimento e 
quebrando paradigmas como o solo ser apenas uma riqueza presente no campo e exclusa da paisagem 
urbana. Porém os resultados também mostraram que não é simples a relação entre o conhecimento 
docente e sua formação ou experiência com o conteúdo em sala de aula, pois solos é um conhecimento 
que vem de muito antes da graduação e mostrou-se incapaz de relacionar com apenas dados da 
construção adulta do indivíduo.  

PALAVRAS CHAVE: Formação continuada. Educação básica. Educação em solos. 
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Conteúdo de solos nos livros didáticos utilizados 
em três escolas de Teresina - PI 

AUTOR(A): Kariny Lucas Silva 

ORIENTADOR(A): Maria Luzineide Gomes Paula 

INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual do Piauí 

CURSO: Geografia 

DEFESA: 20/12/2018  

LINK: https://bit.ly/3dYL2nO 

RESUMO: O ensino de Geografia nas séries iniciais desempenha um importante papel no corpo social, 

pois influencia na compreensão do uso, da ocupação, da alteração e da produção do espaço geográfico e 
suas relações com o meio ambiente e sociedade. O objetivo é apontar discussões do conteúdo de solos 
em livros didáticos de Geografia no 6º ano do ensino fundamental. Este resumo se fundamentou em uma 
abordagem teórica sobre o conteúdo de solos no ensino de Geografia de forma qualitativa. A importância 
da Geografia se sustenta na formação de sujeitos, é a partir dessa premissa que o conteúdo sobre solos 
entra na presente discussão, visto que o mesmo é abordado no livro didático de forma secundária e 
incipiente; sendo que esse conteúdo vai além da teoria; possui caráter interdisciplinar e importantíssimo 
para o entendimento da produção do espaço geográfico. Diante das diversas temáticas que são 
desenvolvidas dentro dos estudos da Geografia no livro didático, estudar e conhecer os solos torna-se um 
grande desafio, pois este faz parte do meio ambiente em que vive a sociedade, e, como elemento 
integrante do mesmo, é de extrema utilidade para a sobrevivência da vida na Terra, juntamente com os 
demais elementos presentes no contexto da natureza. Ao utilizar o livro didático, deve-se observar se 
este possibilita análises críticas e a compreensão do conhecimento. O processo de construção de ensino 
dos solos deve considerar a teoria do livro e a realidade do aluno para que o mesmo visualize a 
importância dessa temática em seu cotidiano.  

PALAVRAS CHAVE: Livro didático. Ensino de geografia. Solos. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Conteúdo de solos ofertado nos cursos presenciais 
de licenciatura em geografia no sul do Brasil 

AUTOR(A): Bruna Moussa Dayoub 

ORIENTADOR(A): Marcelo Ricardo de Lima 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Paraná 

CURSO: Geografia (Licenciatura) 

DEFESA: 13/12/2019 

LINK: https://bit.ly/3dYL2nO 

RESUMO: O solo é fundamental para a existência de seres vivos, sua preservação é de extrema 

importância, por se tratar de algo finito. Porém, a falta de conhecimento, por parte do ser humano, 
acerca desse bem natural acaba levando a sua poluição e degradação. A conscientização acerca desse 
patrimônio passa a ser feita dentro das salas de aulas, através da “Educação em Solos”, atrelada a 
educação ambiental, geralmente presente na disciplina de Geografia. O presente trabalho, portanto, tem 
como finalidade analisar os currículos dos cursos de licenciatura em Geografia no Sul do País, para 
descobrir se os mesmos ofertam disciplinas que contenham intencionalidades pedagógicas a respeito da 
Ciência do Solo, para que os futuros educadores possam conduzir esses conteúdos em sala de aula. Sendo 
assim, o presente estudo enquadra-se em um estudo exploratório realizado a partir de uma pesquisa 
documental, a coleta de dados se fez a partir de informações contidas nos sites do Cadastro Nacional de 
Cursos e Instituições de Ensino Superior (e-MEC) e das instituições. Posteriormente houve a elaboração 
de tabelas e gráficos com as informações coletadas. Durante a pesquisa foi constatado que existe um 
déficit em relação ao conteúdo de “Educação em Solos”, sendo que apenas 10% dos cursos pesquisados 
ofertam esse conteúdo. Apesar de a maioria ofertarem disciplinas que abordam os conteúdos sobre 
solos, quando são cursos que ofertam as duas modalidades (licenciatura e bacharelado), essas disciplinas 
contém seus conteúdos voltados à formação de bacharéis, enquanto cursos que ofertam apenas a 
licenciatura, as disciplinas com conteúdos de solos são ofertadas por outros departamentos, como 
Agronomia ou Engenharia.  

PALAVRAS CHAVE: Educação. Geografia. Licenciatura. 
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Contextualizando a educação em solos com 
professores e estudantes de uma escola municipal  

AUTOR(A): Luana de Carvalho Silva 
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CURSO: Agroecologia (Tecnólogo) 
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RESUMO: O solo é o recurso ambiental responsável por inúmeros serviços ecossistêmicos que 

sustentam a vida. Conhecer o solo é promover possibilidades de minimização dos processos erosivos que 
comprometem a vida em todas as suas manifestações, permitindo que este valioso recurso possa dar 
continuidade a multiplicidade de funções que exerce no equilíbrio ambiental. Considerando que a escola 
é espaço para ampliar a socialização de conhecimento sobre solos, que devem ser construídos desde as 
primeiras séries, a pesquisa objetivou compreender a percepção de alunos e professores em relação a 
esta temática. O estudo foi realizado numa escola municipal de ensino fundamental do município de 
Sumé (PB). A metodologia constou da aplicação de questionários com estudantes e professores, 
apresentação de palestras e realização de vivências. De forma geral, os estudantes associam solo à terra 
(69%), que o solo serve para plantar (38%), ligam a presença do solo a zona rural (11%), acham que 
queimar e desmatar fazem mal ao solo (19%). Já os professores apresentam uma visão holística do solo 
(39%), mas não trabalham o tema solo em sala (50%) e considera a abordagem do tema solo nos livros 
didáticos de regular a insuficiente (39%). A vivência trouxe muito interesse aos participantes. Conclui-se 
que é preciso, na perspectiva da Educação em Solos, para a formação cidadã, inserir a temática de forma 
mais expressiva nos conteúdos escolares, de forma inter e multidisciplinar, sobretudo, contextualizando 
com as especificidades dos diversos Territórios.  

PALAVRAS CHAVE: Ensino de solos. Educação contextualizada. Livro didático. Conservação dos 

solos. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Degradação ambiental na área urbana de Silvânia - 
Goiás: o teatro de bonecos como instrumento de educação geográfica  

AUTOR(A): Gardênia Oliveira Alves de Matos 

ORIENTADOR(A): Andrelisa Santos de Jesus 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Goiás 

CURSO: Geografia (Licenciatura) 

DEFESA: 12/12/2018 

LINK: https://bit.ly/2BnoT57 

RESUMO: A degradação ambiental, de fato, possui lugar além de suas causas naturais ou antrópicas. 

Conhecer os temas inerentes a degradação ambiental e em como a mesma possui relação direta a 
degradação dos solos é de suma importância para a promoção de uma mitigação de impactos e 
preservação dos nossos solos, mas como intermediar o conhecimento sobre esses temas e como 
impactos ambientais podem funcionar como instrumento de uma educação geográfica? São variados os 
eixos temáticos propostos para o ensino fundamental em que o conteúdo de solos pode ser abordado 
explicitamente e implicitamente. Levando em consideração a importância dos conteúdos referentes ao 
uso e ocupação dos solos, como motivador de um reconhecimento do ser humano no mundo e suas 
relações ambientais, impulsionando uma construção cidadã, é que esta pesquisa tem por objetivo propor 
o teatro de bonecos como uma alternativa pedagógica que educa e funciona como mitigador de novos 
impactos, de forma que instigue o estudante por meio da apresentação de um conteúdo científico em 
formato de uma peça teatral construída dentro do contexto da cidade de Silvânia, desde a elaboração do 
perfil dos personagens, quanto da investigação dos pontos de degradação ambiental visíveis no local, 
buscando uma educação promotora de um entretenimento artístico interseccionado a educação 
geográfica através de uma ferramenta lúdica de comunicação, demonstrados nos resultados obtidos 
quanto a aplicação do espetáculo em uma escola de ensino fundamental da cidade de Silvânia- Goiás.   

PALAVRAS CHAVE: Degradação ambiental. Degradação dos solos. Educação geográfica. Teatro de 

bonecos. 
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Educação ambiental: do conhecimento empírico 
aos conceitos sistematizados visando à conservação do solo  

AUTOR(A): Alessandro Carvalho da Costa 
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LINK: https://monografias.ufma.br/jspui/handle/123456789/1261   

RESUMO: A sociedade, de forma geral, tem sofrido inúmeras consequências em vista dos problemas 

ambientais: falta de água, diminuição da biodiversidade, doenças e perda da qualidade do solo. Na 
relação homem e natureza tem se observado pouca preocupação ao desígnio da sustentabilidade. O 
presente estudo objetivou-se compreender as percepções dos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
sobre a temática “solo”, numa perspectiva de construção do conhecimento, promovendo uma 
sensibilização para a conservação deste recurso natural na cidade de Chapadinha - MA. Foram 
desenvolvidas atividades prático-educativas e utilizados desenhos e textos para diagnosticar os 
problemas que afetam os solos e orientar atitudes, contribuindo para a valorização deste recurso natural. 
Foram realizadas análises das representações presentes nos desenhos, bem como a análise de conteúdo 
das produções textuais utilizando o software IRAMUTEQ. A análise dos desenhos revelou que os alunos 
apresentam uma visão naturalística sobre meio ambiente, a maioria das representações são de 
elementos naturais, com a presença humana em poucos desenhos, ao mesmo tempo apontam o 
desmatamento, poluição, queimadas e lixo como principais problemas que afetam o solo. Nos textos, 
apropriam-se de argumentos de sensibilização que visam a conservação do solo, enfatizando que o 
homem pode reorganizar seu comportamento em relação ao uso do solo com atitudes sustentáveis. 
Portanto, a partir de uma dialética entre a construção do conhecimento e a construção do real, os alunos 
foram produzindo conceitos a partir da realidade social na qual estão inseridos, percebendo o ambiente 
como um sistema complexo a partir das relações sociedade e natureza.   

PALAVRAS CHAVE: Desenhos e textos. Percepções dos alunos. Uso do solo. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Educação em solos como ferramenta de educação 
ambiental no ensino formal do município de Corrente - PI 
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RESUMO: O solo é um recurso natural essencial, portanto, fundamental para o desenvolvimento dos 

seres vivos e a realização das atividades humanas. No entanto, ainda há um significativo alheamento da 
importância desse, mesmo para aqueles que estrategicamente necessitam desse recurso. A necessidade 
de se conhecer o solo, a sua importância à vida e a maneira adequada de seu manuseio e preservação, 
levou ao surgimento da Educação em Solos que visa conscientizar as pessoas a respeito do tema. Onde a 
Educação Ambiental é fundamental, atuando como promotora de conscientização para a conservação do 
solo. Destacando-se a relevância da interdisciplinaridade para a concretização do ensino de solos. Nessa 
perspectiva para consolidar o processo de ensino-aprendizagem é de extrema utilidade a adoção de 
ferramentas de ensino, como o caso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Assim, objetivou-se avaliar 
ferramentas pedagógicas de ensino de solos como estratégia de educação ambiental no ensino formal na 
cidade de Corrente, Piauí. Dessa forma, utilizou-se de metodologias como desenho prévio e pós-
intervenção dos alunos sobre o que é solo como meio avaliativo, história lúdica sobre o solo, pintura com 
o solo para confecção de cartaz para o ensino infantil. Para o fundamental utilizou-se de vídeos e 
atividade prática analisando a textura do solo. Já no ensino médio realizou-se simulação da erosão 
hídrica. Assim, a aula teórica com exposição de maquetes, apresentação em Power point, amostras 
diferenciadas de coloração do solo, como também a aplicação de questionários prévio e pós-intervenção 
como quesito avaliativo, contemplaram tanto o ensino fundamental quanto o médio e em todo o 
processo realizou-se o registro fotográfico. Para o ensino superior, verificou-se o parecer dos acadêmicos 
a respeito do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), quando apresentou ausência de conteúdos como 
também após a inserção destes, verificando seus rendimentos pós avaliação. Em todos os níveis de 
ensino trabalhados obteve-se resultados satisfatórios quanto ao intuito da pesquisa. Embora, no infantil, 
fundamental e médio, percebeu-se que uma escola sobressaiu a outra. Concluído assim, que o processo 
de intervenção obteve êxito, visto que houve uma elevação no nível de conhecimento dos entrevistados.  

PALAVRAS CHAVE: Solo. Ensino. Ferramenta pedagógica. 
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RESUMO: O solo é o sustentáculo da vida e dele depende, direta ou indiretamente, todos os 

organismos, contudo os processos de degradação, consequência das ações antrópicas insustentáveis, 
realizadas por descaso ou falta de informação, avançam, comprometendo a biodiversidade e a qualidade 
de vida de todos, sendo necessário trabalhar a popularização dos conceitos desse valioso recurso 
ambiental, sobretudo nas escolas de ensino regular, premissa da Educação em Solos para despertar a 
preocupação pela valorização e conservação desse valioso, porém ainda desconhecido, recurso 
ambiental. Nas escolas do Brasil, o livro didático, principal recurso pedagógico utilizado em sala de aula 
muitas vezes traz poucos conteúdos sobre o solo, sendo a abordagem incipiente e descontextualizada, 
além disso, grande parte dos professores não tem formação sobre solos para aprofundar conhecimentos 
dos educandos. A pesquisa objetivou analisar a abordagem do tema solos nos livros de Geografia e 
Ciências do ensino fundamental II, adotados na rede de ensino de duas escolas de Sumé-PB: uma pública 
e outra particular e verificar a percepção dos professores sobre o tema. Para o estudo de percepção com 
os professores, foi realizada a aplicação de questionários com roteiro semiestruturado. Foram analisados 
os livros adotados nas séries do 6º ao 9º ano, observando os conteúdos, exercícios, imagens e a 
contextualização com o Semiárido. Verificou-se que os livros analisados não organizam os conteúdos de 
forma a facilitar o aprendizado e as informações não são contextualizadas com a realidade local, nem 
trabalham atividades interativas para os educandos perceberem a importância do solo no ambiente. O 
estudo de percepção apontou que os professores usam mais o livro didático em suas aulas, e que 
carecem de capacitação sobre o tema solo para aprimorar suas aulas, promovendo diálogos sobre os 
conteúdos e contribuindo para o processo ensino-aprendizagem e a conservação do solo.  

PALAVRAS CHAVE: Ensino de solos. Livro didático. Educação. Conservação. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  
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RESUMO: No ambiente, o solo é um dos elementos de maior complexidade e a falta de compressão 

do ser humano tem promovido o uso e manejo inadequados, levando a poluição e a degradação desse 
recurso natural de importância essencial para a vida. Uma das maneiras de abordar o assunto no 
cotidiano com o intuito de minimizar o problema é trabalhar essa temática nas Escolas de Ensino básico, 
nos conteúdos programáticos de Educação ambiental, na tentativa de informar, sensibilizar e 
conscientizar os alunos sobre os problemas ambientais relacionados ao mau uso do solo. Neste sentido, 
este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento de como o ensino de solos está sendo 
trabalhado nas escolas públicas de Ensino Fundamental, no Colégio Estadual Dois Vizinhos e Colégio 
Estadual Monteiro Lobato, no município de Dois Vizinhos - PR. O desenvolvimento deste projeto consistiu 
na avaliação do livro didático utilizado pelas escolas, entrevista com o(a) professor(a) de Ciências das 
escolas, questionário de avaliação dos alunos e atividade teórico-prática de um conteúdo demandado 
pelo(a) professor(a). O projeto, os questionários e os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
foram aprovados pelo Comitê de Ética. Para os professores de Ciências, do 6° ano do Ensino 
Fundamental, foi avaliada a experiência de cada um destes sobre o tema solo e o nível de conhecimento 
que possuem para abordar este tema em sala de aula, participando da pesquisa dois professores. O 
questionário aplicado aos alunos do 6º ano de ambas as escolas consistiu em avaliar o conhecimento que 
possuem sobre solos, analisando as respostas através do método de Análise de Conteúdo (Bardin, 2011) 
para as questões descritivas e, resultados em porcentagem de acerto, para as questões optativas e 
responderam ao questionário 37 alunos. O livro didático constitui na avaliação dos conteúdos 
apresentados sobre solos, verificando se são abordados todos os assuntos que são recomendados pelos 
PCN´S (Parâmetros Curriculares Nacionais) da disciplina de Ciências e se os livros apresentam erros ou 
linguagens mal apresentadas. Os resultados demostram que os alunos possuem dificuldade em algumas 
questões mais pontuais do questionário, principalmente as ligadas à erosão e apresentam conhecimento 
da importância do solo para sobrevivência dos seres vivos. Quanto ao questionário dos professores, 
ambos consideram que o livro didático apenas contempla o conteúdo de solos, também são interessados 
em participar de um curso de formação continuada sobre solos e de acordo com sua formação e 
experiência não encontram dificuldade em abordar nenhum assunto relacionado a solos em sala de aula.  

PALAVRAS CHAVE: Educação ambiental. Ensino de solos. Livro didático. Formação de professores. 
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INSTITUIÇÃO: Universidade de São Paulo 

CURSO: Geografia 

DEFESA: 26/06/2017 

LINK: http://www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/8/8021104/tce-07052018-175040/  

RESUMO: O presente trabalho trata da elaboração de um aplicativo de Educação em Solos para 

celulares smartphones, visando compreender estas novas tecnologias de informação e suas 
possibilidades no ensino da Geografia, com ênfase na Pedologia, contribuindo assim para a popularização 
do conhecimento do Solo. Pesquisando ferramentas para a produção e edição de aplicativos, selecionou-
se a que melhor atenderia os objetivos propostos e posteriormente, como conteúdo do aplicativo, foi 
elaborado um texto didático que aborda os principais tópicos da Pedologia. Como resultado se obteve o 
aplicativo Educação em Solos, que pode ser acessado e baixado gratuitamente pela internet. Conclui-se 
que os recursos disponíveis nos Smartphones, assim como a produção e o uso de aplicativos são 
ferramentas hoje cada vez mais pertinentes ao ensino da Geografia e na popularização das Ciências.  

PALAVRAS CHAVE: Educação. Solos. Geografia. Pedologia. Aplicativos. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  

http://www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/8/8021104/tce-07052018-175040/
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Elaboração e aplicação de recursos/materiais 
didáticos na educação inclusiva voltados ao ensino do relevo e solos  

AUTOR(A): Gilma Alves da Silva 

ORIENTADOR(A): Leda Correia Pedro Miyazaki  

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Uberlândia 

CURSO: Geografia (Bacharelado e Licenciatura) 

DEFESA: 17/12/2019 

LINK: http://clyde.dr.ufu.br/handle/123456789/28587  

RESUMO: Este estudo, foi realizado a partir de experiências na utilização de maquetes e amostras de 

solos, que facilitaram a compreensão do espaço geográfico por alunos portadores de baixa visão numa 
sala de Atendimento Educacional Especializado da Escola Municipal Machado de Assis. Verificou-se que 
os alunos compreenderam como se leem e se entendem noções de solo e ocupação do espaço e suas 
implicações para a ocupação do espaço desordenado, bem como conhecer um exemplo de formação 
vulcânica, enfim, modelos de como a maquete pode ser aproveitada na compreensão física dos 
conteúdos geográficos. Primeiramente questionou-se como o uso de materiais didáticos são relevantes e 
podem construir o conhecimento geográfico sobre os solos, relevo e ocupação do espaço geográfico na 
educação inclusiva? Como o uso de maquetes facilita a aquisição de conceitos de solo, relevo e ocupação 
do espaço geográfico por alunos com deficiência visual? Para responder a estas questões adotou-se como 
objetivos: compreender o contexto da educação inclusiva nas escolas públicas a partir do estudo de caso 
da Escola municipal machado de Assis, no sentido de entender a relação escola, professor e aluno na 
construção do conhecimento sobre relevo e solo. Entender como foi o processo de implantação da 
educação inclusiva nas escolas públicas por meio das leis que ganharam força a partir da Constituição 
Brasileira de 1988, em seu artigo 208, da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDBN 9394/ 96), e o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011; utilizar 
maquetes produzidas por discentes do curso de Geografia que ilustram formas de relevo e solos, 
ocupação do espaço urbano e amostras táteis de solo para que facilite a manipulação e a aquisição do 
conhecimento do aluno desses espaços estudados. Avaliar a importância das atividades práticas na sala 
recurso como veículo facilitados da aprendizagem de alunos deficientes visuais. O presente trabalho foi 
desenvolvido a partir do enfoque qualitativo. Foi realizada pesquisa bibliográfica com estudo de campo. A 
aula realizada seguiu uma sequência didática de procedimentos de ensino e explicação que permitiram 
que os alunos através do lúdico adquirissem conhecimentos de relevo e solo.   

PALAVRAS CHAVE: Relevo. Solos. Maquete. Tátil. Geografia. Inclusão. 
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Ensino de solos nos diferentes níveis de educação 
em Geografia: O conhecimento de solos dos estudantes de graduação em 
Geografia da UFPel  

AUTOR(A): Luis Eduardo Akiyoshi Sanches Suzuki  

ORIENTADOR(A): Liz Cristiane Dias  

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Pelotas 

CURSO: Geografia (licenciatura) 

DEFESA: 24/03/2017 

LINK: https://wp.ufpel.edu.br/soloeagua/trabalhos-em-eventos/  

RESUMO: Este trabalho pretendeu trazer para discussão as diferentes abordagens da Ciência do Solo 

nos distintos níveis de ensino (Fundamental, Médio e Graduação), buscando subsídios para auxiliar o 
ensino de Ciência do Solo nos cursos de graduação em Geografia, especialmente a licenciatura, dada a 
importância do solo na formação de um geógrafo e para a sociedade. O objetivo do trabalho foi avaliar a 
abordagem de assuntos relacionados à Ciência do Solo na Geografia do ensino fundamental e médio com 
base nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e em livros didáticos, e verificar se o conhecimento 
adquirido pelos estudantes na fase de conclusão do curso de graduação em Licenciatura em Geografia 
atende os PCNs e os livros didáticos. A partir dos PCNs para a Geografia e dos livros didáticos, foram 
elencados os assuntos abordados no ensino fundamental e médio relacionados à Ciência do Solo. 
Elaborou-se um questionário abordando questões sobre solos que foi aplicado aos alunos em fase de 
conclusão do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Pelotas. Os dados dos 
questionários foram tabulados e analisados de forma descritiva. Em outra etapa do trabalho, foi feito um 
levantamento, pela internet, de universidades públicas e particulares no Rio Grande do Sul que possuem 
graduação em Geografia, seja Licenciatura e/ou Bacharelado, e buscou-se informações sobre disciplinas 
na área de Ciência do Solo nestes cursos. A partir deste estudo pode-se constatar que os PCNs para a 
Geografia e os livros didáticos para o ensino fundamental e médio abordam de forma limitada o 
conhecimento sobre solos. Também verificou-se que o conhecimento dos alunos graduandos em 
Licenciatura em Geografia é limitado e restrito para trabalhar o ensino de solos, havendo uma demanda 
dos próprios alunos para a inclusão no curso de uma ou mais disciplinas específicas sobre solos. O 
número de cursos de Licenciatura em Geografia no Rio Grande do Sul é significativamente superior aos de 
Bacharelado, e poucos cursos possuem em seu currículo disciplinas na área de Ciência do Solo. Os autores 
dos livros didáticos devem procurar elaborá-los em conjunto com grupos de trabalho de instituições de 
ensino superior que pesquisam assuntos relacionados aos abordados nos livros. Indica-se que os cursos 
de Licenciatura em Geografia reformulem seus projetos pedagógicos, especialmente quanto à 
necessidade de inserção de disciplinas relacionadas à área da Ciência do Solo. 

PALAVRAS CHAVE: Educação em solos. Parâmetros Curriculares Nacionais para a Geografia. Ciência 

do solo. Formação de professores. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Ensino do solo uma abordagem interdisciplinar no 
6º ano da Escola Estadual Geny Bentes de Jesus  

AUTOR(A): Raysarah de Souza Ribeiro  

ORIENTADOR(A): José Camilo Ramos de Souza  

INSTITUIÇÃO: Universidade do Estado do Amazonas  

CURSO: Geografia (Licenciatura) 

DEFESA: 28/09/2017 

LINK: http://repositorioinstitucional.uea.edu.br/handle/riuea/687  

RESUMO: Este trabalho foi realizado com o intuito de contribuir com as atividades direcionadas ao 

ensino do solo envolvendo o estudante na compreensão das várias características que o solo apresenta. 
O objetivo é estudar a possibilidade de facilitar o ensino do solo de forma interdisciplinar para uma 
aprendizagem significativa. Utilizamos como suporte o método dedutivo, porque abriu a possibilidade de 
conduzir a pesquisa pelo percurso da interdisciplinaridade, para tanto a pesquisa foi qualitativa. A 
metodologia aplicada aconteceu primeiramente com a construção do procedimento metodológico; 
posteriormente nas dependências da escola houve a apresentação do tema, no intuito de fazê-los 
perceber o que veriam in loco; em seguida nos dirigimos para uma área na zona urbana da cidade de 
Parintins, onde nos foi possível analisar os horizontes, o perfil, a morfologia do solo e ainda a 
granulometria, a partir disso, construímos os conceitos referentes ao que foi estudado na escola e in loco. 
Portanto, o ensino geográfico do solo pode ser abordado dentro do viés interdisciplinar, agregando as 
diversas áreas do saber com maior aproveitamento no estudo do solo, proporcionando ao estudante uma 
aprendizagem significativa e inovadora.  

PALAVRAS CHAVE: Ensino. Aprendizagem. Solo.  
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Estudo de solos e horta escolar como temática no 
ensino de ciências do 6º ano do ensino fundamental 

AUTORES: Irineu Barbosa do Amaral e Valdirene de Sousa Damasceno 

ORIENTADOR(A): Antonio dos Santos Silva 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal Rural da Amazônia 

CURSO: Ciências Naturais (Licenciatura) 

DEFESA: 2015 

LINK: http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/883  

RESUMO: Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo de estudo, a importância do solo 

para a agricultura familiar, no decorrer dos estudos, nos deparamos com as diferentes realidades das 
demais regiões de nosso país, diferentes tipos de solos, como também são de fundamental importância 
para a subsistência da vida humana. Neste trabalho mostramos como os solos se apresentam e a 
evidencia da potencialidade dos mesmos, analisando dentro de um contexto complexo a qualidade 
resultante dos solos viabilizados através de experimentos. Assim, esse trabalho enfoca para uma melhor 
compreensão e conhecimento dos fatores essenciais, que possibilitam no favorecimento do manejo 
adequado dos solos. Partindo da construção analítica, em relação aos solos, nem sempre se obtém 
resultados satisfatórios, devido à qualidade do solo para o cultivo de tais produtos e que muitas das vezes 
o próprio ser humano é o responsável pelo mau uso dos mesmos. Precisamos entender que essa 
construção passa simultaneamente pela dimensão do ser que interfere diretamente no meio ambiente 
em que vive, podendo assim fazer alterações, e as consequências dessas alterações serão desastrosas 
para o futuro. No decorrer das aulas identificamos as características e a definição dos solos, o processo de 
analises, a formação, os fatores, a composição, os tipos, bem como a avaliação, a qualidade que cada solo 
apresenta. Assim, essa pesquisa enfoca a importância nutricional que cada solo compõe no que se refere 
ao cultivo dos produtos agrícolas. Portanto, podemos afirmar que dentro do ambiente escolar utilizando 
metodologias adequadas vivenciadas pelos indivíduos inseridos neste contexto, é de grande valia para o 
sucesso de várias situações de nosso dia-a-dia.  

PALAVRAS CHAVE: Solo. Agricultura. Experimentos. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Experiência didática em Agroecologia com uso de 
indicadores de qualidade do solo, na Escola Municipal Centro Familiar de 
Formação por Alternância (CEFFA) Flores em Nova Friburgo - RJ  

AUTOR(A): Maria Clara Estoducto Pinto  

ORIENTADOR(A): Maycon Saviole da Costa  

INSTITUIÇÃO: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

CURSO: Ciências Biológicas (Licenciatura) 

DEFESA: 12/12/2019 

LINK: https://polofriburgo.files.wordpress.com/2020/06/monogr1.pdf  

RESUMO: O Centro Familiar de Formação por Alternância (CEFFA) Colégio Municipal Flores de Nova 

Friburgo é uma instituição de ensino público voltada para a educação do campo. A estratégia de 
aprendizagem se dá em função da Pedagogia da Alternância, que inclui temáticas como a disciplina de 
Técnicas Agrícolas, tendo como objetivo a formação de profissionais que valorizem o campo e integrem 
propostas que sejam baseadas em técnicas alternativas ao modo convencional de se produzir. Neste 
contexto, a pesquisa teve como objetivo realizar um trabalho de campo com subsequente avaliação da 
qualidade do solo como estratégia de sensibilização acerca dos atributos físicos, químicos e biológicos, 
além de uma oficina de confecção de tintas feitas a partir do solo, com uma abordagem lúdica com 
discentes do 9° ano do Ensino Fundamental. A metodologia utilizada para a avaliação de qualidade do 
solo determina que por meio de análises rápidas, práticas e ilustrativas realizadas em campo, seja 
possível visualizar os processos ocorridos no solo. O método para trabalhar a confecção das tintas de solo 
foi lúdico, onde os estudantes puderam usar a criatividade e suas habilidades artísticas, permitindo 
abordar variados temas como diferenciação de texturas e cores, aderência, absorção de água e 
velocidade de secagem. Para alcançar os resultados obtidos na pesquisa, foram feitas análises 
quantitativas das informações coletadas mediante aplicação de questionário e observação direta das 
atividades de campo. Os resultados demonstram que os jovens quando realizam atividades que sejam 
práticas, dinâmicas e participativas, podem conseguir uma melhor assimilação dos conteúdos abordados. 
A avaliação da qualidade do solo em diferentes áreas, forma um contraponto e demonstrou a 
importância de se produzir de forma alternativa aos modelos convencionais, com práticas agroecológicas. 
Portanto, pode-se concluir que a educação do campo precisa ser mais valorizada, pois seus instrumentos 
pedagógicos são de extrema importância para a vida desses jovens. 

PALAVRAS CHAVE: Educação do campo. Agroecologia. Vida do solo. Autonomia.  
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Experimentos de degradação do solo para 
abordagem nas aulas de geografia da educação básica  

AUTOR(A): Maria Karolina Vigiano da Silva  

ORIENTADOR(A): Jully Gabriela Retzlaf Oliveira  

INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

CURSO: Geografia (Licenciatura) 

DEFESA: 06/11/2018 

LINK: https://bit.ly/3dYL2nO 

RESUMO: O solo é um recurso natural, base para o desenvolvimento de várias atividades antrópicas, 

desta forma faz-se necessário seu estudo e conservação, uma vez que o uso inadequado do solo pode 
acarretar problemas ambientais causando sua degradação e perda de sua qualidade. Este trabalho tem 
por objetivo discutir a degradação do solo e em específico propor experimentos didáticos para a 
abordagem do tema nas aulas de Geografia da Educação Básica. Metodologicamente o artigo foi 
estruturado em: 1) análise e discussão teórica de autores e literaturas especializadas no assunto; 2) 
seleção de experimentos referentes a degradação do solo para abordagem nas aulas de Geografia da 
Educação Básica; 3) Testagem dos experimentos selecionados e 4) redação final do trabalho. Como 
resultados, observou-se que a degradação do solo refere-se a perda de uma ou mais de suas qualidades 
que garantem sua capacidade produtiva, por meio de diferentes fatores tais como: a lixiviação e 
acidificação, excesso de sais ou salinização, desertificação, poluição, degradação física, erosão hídrica e 
eólica. Para abordagem da degradação do solo nas aulas de Geografia da Educação Básica é possível 
utilizar os seguintes experimentos: 1) Experimento de compactação do solo; 2) Experimento de erosão do 
solo e 3) Experimento de Salinidade do solo.  

PALAVRAS CHAVE: Pedologia. Geografia escolar. Demonstração didática.  

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Histórias em quadrinhos (HQ) como recurso 
didático no ensino do conteúdo de solos na geografia 

AUTOR(A): João Rafael Rêgo dos Santos 

ORIENTADOR(A): Maria Luzineide Gomes Paula 

INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual do Piauí 

CURSO: Geografia (Licenciatura) 

DEFESA: 08/08/2019 

LINK: https://bit.ly/3dYL2nO 

RESUMO: O solo é um dos recursos naturais mais importantes para o ser humano. Em muitos casos 

no meio escolar sua complexidade não é trabalhada, sendo este tema não apresentado como um 
conteúdo geográfico. Frente a isto, as histórias em quadrinhos se apresentam como um recurso versátil 
no processo de ensino e aprendizagem do conteúdo de solos na Geografia. Devido à falta de estudos 
relacionados ao ensino de solos com histórias em quadrinhos e um gosto pessoal por este conteúdo e 
recurso especificamente, o estudo se justifica em proporcionar um recurso somador ao processo de 
ensino aprendizagem do conteúdo de solos na Geografia. A presente pesquisa surge para elucidar os 
seguintes questionamentos: Qual a importância das HQ’s para ensino do conteúdo de solos na Geografia 
do 6° ano? De que forma as HQ’s podem ser utilizadas de modo a dinamizar o processo de ensino e 
aprendizagem do conteúdo de solos na Geografia no 6º ano? Para nortear as respostas destes 
questionamentos foram elaborados objetivos, onde o geral está em compreender a importância e 
aplicabilidade das Histórias em Quadrinhos (HQ’s) no ensino e aprendizagem do conteúdo de solos na 
Geografia do 6° ano. Para o estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica com autores que discutem os 
seguintes temas, o ensino de solos na Geografia, histórias em quadrinhos com suas características e 
voltadas para o ensino e o desenvolvimento de histórias em quadrinhos para o conteúdo de solos, onde 
se fez posteriormente uma atividade interventiva com alunos em sala de aula, uma entrevista com o 
professor da turma e aplicação de questionários para os alunos. Com os resultados alcançados, foi 
possível identificar o interesse dos alunos pelas histórias em quadrinhos em sala de aula na disciplina de 
Geografia, se mostrando animados pela atividade com histórias em quadrinhos no conteúdo de solos, 
onde também se evidenciou o interesse em aprender que os alunos despertaram para o conteúdo 
através dos quadrinhos. O professor, entendendo o ensino do conteúdo de solos na Geografia e apesar 
de nunca ter usado histórias em quadrinhos em suas aulas, se mostrou entusiasmado com a intervenção 
em sala de aula. O conteúdo de solos alcança patamares que vão além de apenas um conteúdo físico, 
podendo abranger várias esferas, se estendendo do meio natural ao social e as histórias em quadrinhos 
apresentam uma importante característica, tanto para o ensino de solos como também para outros 
conteúdos físicos e humanos da Geografia, suas imagens.  

PALAVRAS CHAVE: Conteúdo de solos. Histórias em quadrinhos HQs. Ensino de geografia. 
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Ih, sujou! Educação ambiental no contexto urbano: 
uma experiência do Projeto “Solo na Escola”, no Parque CienTec/USP  

AUTOR(A): Marina Braguini Manganotte  

ORIENTADOR(A): Déborah de Oliveira 

INSTITUIÇÃO: Universidade de São Paulo 

CURSO: Geografia (bacharelado) 

DEFESA: 29/06/2015 

LINK: http://www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/8/8021101/tce-25092015-155803/ 

RESUMO: Este trabalho apresenta algumas considerações acerca da experiência de instauração e 

desenvolvimento de um projeto educativo intitulado “Solo na Escola” no Parque de Ciências e Tecnologia 
da USP (CienTec). Tal projeto contempla atividades de caráter lúdico e educativo no qual se intenta 
desenvolver em seus participantes conteúdos relativos ao solo e sua importância no âmbito da Educação 
Ambiental. Neste contexto, o trabalho vale-se de um breve histórico do processo de escolarização, e 
também especificamente da chamada Educação Ambiental e seus conceitos fundamentais tais como o 
conservacionismo e a sustentabilidade, e suas implicações para com a educação brasileira. Por fim, o 
trabalho pretende uma investigação das experiências desdobradas dentro deste Parque, e para isso 
realiza uma aproximação do conceito de cotidiano, enquanto momento para a apreensão dos conteúdos 
lá desenvolvidos e para uma discussão sobre o lugar social deste parque urbano na cidade de São Paulo. 

PALAVRAS CHAVE: Educação ambiental. Solo. Escolarização. Urbanização. Cotidiano. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Kit didático e laboratorial para o ensino de solos 

AUTOR(A): Sabrina Couto Freire 

ORIENTADOR(A): Fabiana de Carvalho Dias Araujo 

INSTITUIÇÃO: Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro  

CURSO: Gestão Ambiental (Tecnólogo)  

DEFESA: 21/07/2014 

LINK: http://msbufrrj.org/projects/  

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo elaborar um kit didático e laboratorial para o 

ensino de solos, o qual será útil para complementar a teoria dada em sala referente aos conteúdos 
relacionados ao manejo do solo. O kit foi montado no Laboratório de Fundamentos da Ciência do Solo, 
localizado no Departamento de Solos do Instituto de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ). Para a preparação do Kit, o solo foi retirado em um perfil na UFRRJ e levado ao 
laboratório para montagem, sendo composto por amostras de cores de diferentes solos, mini perfil de 
Argissolo e Planossolo, amostras de solos arenosos, orgânicos, argilosos e siltosos, para aula de textura e 
ainda, montagem de experimentos sobre erosão e infiltração de água no solo.  

PALAVRAS CHAVE: Pedologia. Práticas de ensino. Manejo do solo. 

TESES, DISSERTAÇÕES E MONOGRAFIAS DE EDUCAÇÃO EM SOLOS NO BRASIL 
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Maquete e macromonólitos como ferramenta de 
auxílio didático no ensino de solos  

AUTOR(A): Luciana Santana Sodré 

ORIENTADOR(A): Euzelina dos Santos Borges Inácio 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

CURSO: Agroecologia (Tecnólogo) 

DEFESA: 22/02/2019 

LINK: http://www.repositoriodigital.ufrb.edu.br/handle/123456789/1825  

RESUMO: O solo é um elemento natural essencial para a existência da vida na terra. É, portanto, um 

componente fundamental do ecossistema terrestre, que deve ser conhecido e preservado, sendo o 
principal substrato utilizado pelas plantas para o seu desenvolvimento e disseminação, fornecendo 
nutrientes, água e ar, ou seja, ele é a base para os registros e aspectos morfológicos presentes nas 
paisagens. É de grande valor reconhecer as funções que o solo desempenha no meio ambiente, para 
assim levar discussões que abordam esse tema e que incentivem a popularização desse conhecimento 
nos ambientes de ensino, evidenciando que essa prática pedagógica influencia diretamente nos 
comportamentos de preservação ambiental. Assim, este estudo teve por objetivo confeccionar maquetes 
e monólitos de Latossolos e Argissolos para fins didáticos e desse modo promover ações de difusão e de 
popularização do conhecimento sobre Ciência do Solo. As técnicas metodológicas utilizadas para o 
desenvolvimento do presente trabalho foram: 1) Elaboração de ferramentas didáticas para o ensino de 
solo: coleta e confecção de monólitos de solo de Latossolos e Argissolos além de confecção de maquete 
sobre erosão do solo; 2) Recebimento de visitas na UFRB dos alunos de escolas do ensino fundamental, 
visando discutir e mediar questões relacionadas a solo. O presente estudo favoreceu a dinamização do 
processo de ensino-aprendizagem, oferecendo contribuições para o ensino da Ciência do Solo nas escolas 
e consequentemente facilitando seu entendimento e compreensão, principalmente para alunos de 
instituições públicas, nas quais o acesso a materiais didáticos apresentam algumas limitações. A 
confecção de maquetes e monólitos de solos de calasse Latossolos e Argissolos facilitou o entendimento 
e conscientização dos alunos sobre os temas abordados. Mostrando-se uma ferramenta eficaz no 
processo de ensino aprendizagem, podendo ser amplamente utilizados no ambiente de estudo, 
promovendo ações de difusão e popularização da Ciência do Solo. Desse modo, pode-se concluir que por 
via dos materiais didáticos, o ensino torna-se facilitado e estimulante, além de conscientizar e incentivar a 
preservação do solo.  
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RESUMO: O solo é um sistema aberto e de grande importância para os seres vivos e pode ser 

considerado um habitat microbiano por excelência. A microbiota do solo pode ser dividida em 
organismos procariotos, abrangendo os Domínios Bacteria e Achaea, e eucariotos, compreendendo os 
organismos unicelulares do Reino Protista e os organismos uni e multicelulares do Reino Fungi, ambos os 
Reinos do Domínio Eukarya. Embora se saiba que a maioria deles possui funções benéficas e 
imprescindíveis tanto para a biosfera quanto para as atividades humanas, pesquisas mostraram que, no 
cenário estudantil da Microbiologia, muitos autores destacam os micróbios nos livros didáticos, 
basicamente, como organismos patogênicos. Além disso, apesar de inúmeras pesquisas de diversos 
autores sobre a qualidade dos livros, as editoras e o próprio governo não levam os resultados em 
consideração sobre a qualidade do conteúdo que está sendo proposto nos livros, no momento da edição 
e avaliação do material didático. Neste sentido, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é 
responsável pela avaliação dos livros didáticos antes de serem disponibilizados às escolas. Este trabalho 
tem como objetivo geral analisar a qualidade dos conteúdos relacionados à Microbiologia dos solos, em 
três coleções de livros didáticos de Biologia para o Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos), cada coleção 
composta por três volumes, que foram aprovados na última avaliação do Programa Nacional do Livro 
Didático em 2015 quanto à abordagem teórica, imagens disponibilizadas e exercícios exigidos. Do total de 
nove livros, oito apresentavam assuntos relacionados à Microbiologia do solo, sendo que estes possuem 
erros conceituais e falta de informações básicas, tanto no texto quanto nas imagens, conteúdos mal 
explicados e exercícios que não estimulam os alunos a pesquisarem por informações mais aprofundadas 
e de forma integrada com outras áreas do conhecimento. Assim, as três coleções foram classificadas 
como insatisfatórias para a utilização em sala de aula, mas podendo ainda ser utilizadas na prática 
pedagógica, desde que o professor faça ressalvas durante a utilização do material. Assim, sugere-se que 
análise dos conteúdos merece ser feita por equipe de profissionais com expertise no assunto específico 
apresentado nos livros didáticos para a averiguação dos conteúdos propostos nos livros de Biologia.  
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RESUMO: A educação em Solos não pode estar limitada às paredes de uma escola. Esse tema deve ser 

abordado por todos os públicos da sociedade, uma vez que é de interesse de todos conservar um recurso 
natural tão importante como o solo. Nos dias de hoje, sabe-se que o solo não é um recurso inesgotável e 
que em algum momento da vida o uso desenfreado trará fortes prejuízos às futuras gerações. Por essa 
razão, a educação de solos precisa ser incentivada em todos os ambientes buscando informar, sensibilizar 
e conscientizar as pessoas sobre a necessidade de preservação e conservação dos solos. Dessa forma, o 
objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento dos principais Museus de Solos do Brasil, com ênfase 
no Museu de Solos do Brasil/UFRRJ a fim de despertar o interesse sobre o tema para incentivar a 
preservação deste importante recurso natural que sustenta a vida terrestre. De acordo com a literatura, é 
constatado que a Educação em Solos precisa ser um processo dinâmico e permanente que envolva 
muitas pessoas. Ao abordar o tema solos, os educadores necessitam ter acesso a um material didático 
que permita difundir o tema para diferentes públicos de uma forma eficaz, já que quando se trata de 
educação em solos é observado uma deficiência de material de apoio. Uma abordagem adequada e de 
qualidade permite criar entre os estudantes uma consciência maior sobre o uso dos solos. O papel dos 
museus de solos, dos projetos, programas, material de ensino e dos conteúdos em sites da internet é 
justamente o de permitir acesso à informação a todos afim de educar e conscientizar as pessoas e as 
gerações futuras, permitindo a expansão do tema e facilitando as pesquisas científicas sobre esse recurso 
natural tão importante para a vida humana  
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RESUMO: O solo é um importante componente do meio físico, para configuração da paisagem e 

indispensável a vida. Este trabalho investigou o seguinte problema de pesquisa: Como o solo é abordado 
nos livros didáticos de geografia? Essa pergunta foi pesquisada partindo-se das hipóteses de que existem 
muitos erros conceituais ao se tratar do conteúdo de solos, bem como a abordagem do mesmo em 
alguns casos não é feita de forma apropriada a idade dos estudantes. O objetivo geral da pesquisa foi 
analisar as formas de apresentação e abordagem do conteúdo de solos, distinguindo-se como objetivos 
específicos verificar a existência de erros conceituais, a correlação do conteúdo com o cotidiano dos 
alunos, a consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s e a adequabilidade do conteúdo 
para a série indicada. A metodologia utilizada na execução da pesquisa centrou-se em analisar os livros 
de geografia a partir de uma tabela de análise qualitativa sobre o conteúdo de solos em manuais 
didáticos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, adotados pelos professores do 
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada a Educação – CEPAE/UFG. Verificou-se como resultados que a 
abordagem do conteúdo nesses manuais, aproxima-se mais de uma linguagem edafológica do que 
propriamente pedológica, o texto é conceitualmente defasado e raramente de conecta com a vivência 
dos alunos, há incoerência entre as representações, as atividades e os conceitos e ausência de propostas 
de atividades experimentais. Concluiu-se que o solo é um conteúdo desprezado, que a base pedológica 
dos livros é precária, sendo profundas as raízes dessa problemática que é gestada nos anos iniciais e 
perpassa toda a educação básica formal. Por fim, destaca-se que a educação informal construída no 
cotidiano escasseia-se principalmente nos centros urbanos onde o solo, embora muito importante, 
permanece escondido pelas edificações urbanas.  
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RESUMO: O solo é o componente integrador dos ecossistemas, mas seu conhecimento ainda é 

limitado, sendo um agravante para o avanço da degradação. A arte é fundamental na construção do 
conhecimento e o desenho tem, portanto, importância considerável na construção da aprendizagem 
infantil, sobretudo quando se considera a experiência de cada criança. O desenho infantil apresenta uma 
pluralidade de possibilidades que se caracterizam como um modo alternativo da criança de se colocar no 
mundo. O trabalho objetivou avaliar o entendimento e analisar as representações artísticas das crianças 
da rede pública municipal de Sumé (PB) sobre os recursos edáficos, sua importância, funções, as práticas 
de conservação, a fauna edáfica, as interações com o homem e demais elementos da Natureza, através 
de palestras, exercícios e práticas de desenhos, numa proposta interativa, dialógica, espontânea e 
participativa. Foram realizadas palestras e oficinas com as crianças do 6º ano do Ensino Fundamental e 
aplicado questionários de percepção ambiental sobre o entendimento destas sobre os solos. Após a 
avaliação dos questionários foram realizadas práticas de desenhos sobre as temáticas apresentadas. Os 
resultados mostraram que o desenho tem a capacidade de revelar a evolução do pensamento da criança 
sobre o solo, evidenciando a importância destas atividades no desenvolvimento da aprendizagem infantil 
e na sensibilização para a importância, valorização e conservação dos recursos do solo.  
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RESUMO: Este trabalho pretende investigar como o ensino de solos se desenvolveu na Geografia e 

como é oferecido atualmente. Para isso, procura-se entender as mudanças metodológicas da ciência 
geográfica e as mudanças nos currículos escolares do Brasil e do Estado de São Paulo. Destaca-se no 
trabalho, uma análise sobre a evolução do conteúdo de solos em alguns dos livros didáticos de Geografia 
mais utilizados, desde a década 1960 até a atualidade, e uma análise de provas de vestibular para 
averiguar como o conteúdo de solos é cobrado para o ingresso nas universidades. Além disso, destaca-se 
a importância do crescimento dos trabalhos de extensão universitária voltados ao ensino de solos no 
Brasil.  
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RESUMO: O ensino de solos é importante para desenvolver uma consciência crítica e ambiental nos 

estudantes. Portanto, esse trabalho tem por objetivo analisar como o uso de recursos metodológicos 
pode ser utilizado como meio para a aprendizagem dos estudantes e realizar um diagnóstico das 
questões que envolvem o ensino de solos na disciplina de Geografia na EREM Filipe Camarão localizada 
em Jaboatão dos Guararapes - PE. Foram realizadas pesquisas teóricas relativas a temática solos. Essa foi 
abordada neste trabalho abrangendo as especificidades da Geografia escolar, que também é formadora 
de cidadania e capacidade de senso crítico, já que os solos estão diretamente ligados às questões 
ambientais e sociais. Desta forma, destacamos o ensino de solos a partir da sensibilização à 
sustentabilidade e formação de senso crítico ambiental fazendo exercer, a Geografia, o seu papel nas 
suas vertentes ambiental e social. Inicialmente aplicaram-se entrevista com a docente e questionários 
com os estudantes que foram utilizados como sondagem no campo de pesquisa. Foram elaboradas e 
empregadas metodologias didático-práticas para o ensino de solos na escola campo com turmas do 1º 
ano do Ensino Médio através de uma oficina de solos. E, para identificar os efeitos da implementação 
dessas metodologias no aprendizado dos estudantes foram aplicados questionários. A experiência 
vivenciada comprovou que, em sala de aula, as metodologias simples, mas inovadoras, no ensino de 
solos, podem exercer grande influência na aprendizagem dos estudantes, pois a partir da vivência esses 
demonstraram uma maior compreensão e assimilação de conhecimentos básicos sobre solos.   
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RESUMO: No cenário das mudanças políticas, econômicas, educacionais e ambientais 

contemporâneas, o ensino de solos na Geografia exerce importante papel na análise e compreensão das 
transformações na paisagem. Neste sentido, o objetivo geral desse trabalho é analisar a ocorrência, 
importância do tema, coerência dos conceitos e atividades pertinentes ao ensino de solos na proposta 
curricular do Estado de São Paulo (2008), com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia 
(2000), e em livros didáticos voltados para o Ensino Fundamental II e Médio. Além disso, foi aplicado um 
questionário de amostragem com onze professores de Geografia de seis escolas da rede pública com a 
finalidade de identificar como o tema solos tem sido trabalhado. Desta forma, após o levantamento 
histórico das políticas públicas de educação, o estudo das propostas curriculares contemporâneas, e o 
conhecimento das opiniões dos professores, constatou-se que esse tema é pouco trabalhado nos 
cadernos da proposta curricular do Estado de São Paulo e nos livros didáticos analisados, embora os 
educadores o considerem muito importante. Por fim, alguns recursos didáticos foram desenvolvidos e 
aplicados com cerca de setenta alunos do 6º ano com o objetivo de subsidiar o ensino de solos com 
materiais didáticos práticos e eficientes.  
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RESUMO: A Educação em Solos na escola é bastante importante pois permite criar, desenvolver e 

consolidar a sensibilização, trazendo o significado da importância do solo à vida das pessoas e, portanto, 
da necessidade da sua conservação e do seu uso e ocupação sustentáveis. A prática do ensino de solos 
pode estimular um olhar mais atencioso sobre esse recurso, podendo ser um grande aliado do livro 
didático, permitindo uma abordagem mais lúdica levando os alunos a terem uma visão mais crítica de 
diferentes temáticas, conteúdos e conceitos fundamentais para a educação geográfica. Comprometido 
com a reflexão em torno das dificuldades enfrentadas no ensino de Geografia, procurou-se investigar 
como estão sendo abordados os conteúdos de solos no livro didático ensino fundamental 6º e 7º ano. É 
fundamental apropriar os alunos do conceito de solo, sendo esse conteúdo relevante no convívio escolar 
e no cotidiano do alunado. Com isso, o objetivo geral deste estudo é analisar o conteúdo de solos 
abordado no livro didático de Geografia do 6º e 7º ano do ano do ensino fundamental e sua importância 
com o aprendizado. Para tal, lançam-se os seguintes objetivos específicos: trabalhar com e a partir da 
escola, a concepção de que o solo é um sistema dinâmico onde ocorrem importantes interações entre 
seres vivos, que tem importância fundamental na manutenção da vida; estabelecer relações entre o 
conteúdo de solo e a metodologia abordada pelo professor; instrumentalizar e motivar os professores 
para uma abordagem mais participativa e significativa da temática pedológico-ambiental em sua 
transversalidade; propor estratégias metodológicas e lúdicas para o ensino de solos. Fizeram-se 
necessários os seguintes procedimentos metodológicos: levantamento e revisão bibliográfica; análise do 
conteúdo de solos no livro didático de Geografia; revisão dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs); 
oficina aplicada para melhor compreender sobre o conteúdo de solos; aplicação de entrevista assistida e 
estruturada com um professor de Geografia; aplicação de 34 questionários com alunos do 6º e 7º ano, 
antes e depois da oficina aplicada novamente em sala de aula. Como resultado da pesquisa obteve-se 
uma significativa relevância da prática de intervenção na escola, onde, obteve-se uma mudança no olhar 
e melhoria no entendimento de solos para os alunos, que se apropriaram da temática na disciplina de 
geografia frente as dificuldades e mazelas que o conteúdo traz no livro didático, assim, conclui-se que é 
necessário uma instrumentalização do aprendizado sistematizado e dinâmico para sensibilizar os alunos e 
principalmente os professores da importância de se ensinar de maneira diferenciada, pois assim, obtém-
se um resultado mais eficaz e propaga o conhecimento de forma prazerosa e divertida, atraindo ainda 
mais atenção dos alunos e disseminando uma valorização e conservação dos recursos naturais, sendo os 
próprios professores os responsáveis pela mudança deste quadro decadente, podendo auxiliar seus 
alunos tendo como intuito a elaboração de materiais didáticos, que ajudam a ilustrar conteúdos e 
conceitos referentes ao processo de formação dos solos, suas características físicas, conservação e os 
processos erosivos inerentes.  
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RESUMO: A pesquisa foi iniciada com a pretensão de verificar se realmente existe aprendizagem em museus e 

entender como ocorre o processo de ensino-aprendizagem no Museu de Ciência da Terra Alexis Dorofeef durante a 
realização das visitas monitoradas a sua exposição de longa duração, onde são trabalhados os conteúdos de 
minerais, rochas e solos. Durante a realização da pesquisa, foi constatado que de fato, a maioria dos estudantes se 
envolvem durante a participação nas visitas ao Museu. Isso ocorre, pois o acervo permite o contato e, 
consequentemente, uma maior interação dos/entre os estudantes. Além disso, foi possível perceber que quanto 
mais dinâmicos e participativos forem os temas, os objetos e as práticas adotadas, mais prazerosa será a visita para 
os envolvidos. Outro aspecto importante observado se refere à presença dos monitores e a realização de trabalhos 
orientados, sendo este fator citado por todas as professoras que participaram da pesquisa. Geralmente, o visitante 
sente a necessidade da mediação para melhor compreender as exposições, porém, o monitor não está presente 
“apenas” para tirar dúvidas, mas sim como alguém que conhece a exposição e se utiliza de meios que buscam 
aproximá-la do visitante, o que o valoriza e torna a experiência da visita ainda mais significativa. Como pode ser 
verificado nas entrevistas com as professoras e a partir dos autores consultados, o Museu funciona como um 
verdadeiro complemento da sala de aula, pois possui objetos e equipamentos que não estão presentes nas escolas. 
Assim, o trabalho no Museu potencializa e complementa os conteúdos que foram trabalhados na sala de aula, 
proporcionando aos alunos uma maior assimilação e entendimento do conteúdo, principalmente a partir do 
contato e do manuseio de objetos reais e na troca de experiências com outras pessoas. Outra característica 
importante constatada foi que a importância dos Museus para o processo educativo está para além das questões 
apresentadas anteriormente. Para a realização das visitas, existem exigências e intencionalidades nas ações, 
práticas e conteúdos desenvolvidos. Além disso, o Museu é um espaço que possibilita e onde estão presentes a 
interação, o contato e o debate. Nesta perspectiva, o desenvolvimento das atividades mais dinâmicas, 
participativas e interativas qualifica ainda mais o trabalho desenvolvido, potencializando e possibilitando uma 
aprendizagem mais efetiva e problematizadora para os envolvidos. Sendo assim, consideramos que o Museu, 
enquanto espaço de aprendizagem, se caracteriza como um espaço formal de ensino. Nessa perspectiva, as 
atividades desenvolvidas pelo Museu nos autoriza a falar que é imprescindível, para a construção do conhecimento 
escolar, a existência de ações que privilegiem o contato com diferentes pessoas e experiências, a valorização e a 
troca dos conhecimentos adquiridos por cada um, a experimentação, o manuseio, a observação e a (re)construção 
de valores e atitudes, possibilitando a construção de cidadãos mais críticos, que possam refletir e agir mais 
ativamente sobre a sua realidade. Aspectos estes que se fazem presentes nas ações desenvolvidas pelo Museu. A 
partir do desenvolvimento da pesquisa, percebemos a existência de alguns limites para esse estudo que, apesar de 
não comprometerem o trabalho realizado, poderiam contribuir para um melhor entendimento do tema. O 
primeiro se refere ao fato desta pesquisa encontrar pouco diálogo com outras pesquisas, pois, até o momento, o 
tema ainda é pouco estudado. Outro limite que percebemos na pesquisa se deve ao fato desta ter compreendido e 
analisado as experiências de um único museu. Nesta perspectiva, consideramos de extrema importância e de 
grande contribuição a este estudo, a realização de uma análise que busque o entendimento de outros espaços. 
Apesar dos limites encontrados durante a pesquisa, foi evidente a contribuição e as possibilidades motivadas por 
este estudo. O fato do tema ainda ter sido pouco estudado, sendo inexistente no ensino de Geografia, poderá 
permitir a criação de um canal de diálogo com futuras pesquisas que por ventura possam vir a ser desenvolvidas. 
Além disso, a pesquisa bibliográfica realizada neste estudo poderá servir como orientação e fonte de consulta para 
outros pesquisadores. 
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: O teatro de formas animadas como metodologia 
para o ensino de solos e agroecologia  

AUTOR(A): Josiele Carlos Fortunato 

ORIENTADOR(A): Adriana de Fátima Meira Vital 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Campina Grande 

CURSO: Agroecologia (Tecnólogo) 

DEFESA: 05/02/2018 

LINK: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/4324  

RESUMO: O solo, recurso natural essencial à vida, ainda é pouco conhecido pela população, fato que 

pode contribuir para agravar a degradação em função do mau uso e manejo inadequado, pela adoção de 
sistemas agressivos presentes na agricultura convencional, que não percebe o solo como um organismo 
vivo, entendimento presente na agroecologia. Como recurso vital o solo precisa ser reconhecido para 
continuar exercendo os inúmeros serviços ecossistêmicos, indispensáveis a manutenção da vida. No 
contexto educacional o conhecimento do solo precisa ser trabalhado de forma fácil de ser compreendido 
e o lúdico pode ajudar a despertar o sentimento de pertencimento dos educandos e estimular a 
criatividade e a preocupação em conservar esse recurso valioso, uma vez que a aprendizagem elaborada 
como brincadeira torna-se prazerosa e significativa. Neste sentido este trabalho buscou, por meio do 
teatro de formas animadas, popularizar alguns conceitos sobre o solo. Foi montado um espetáculo de 
bonecos para dialogar com o público conceitos de solos e agroecologia. A atividade aconteceu para 
alunos da Escola Rural Senador Paulo Guerra, do Assentamento Mandacaru, município de Sumé - PB. A 
metodologia do teatro de formas animadas como estimuladora da aprendizagem dos conceitos foi 
avaliada ao final do espetáculo, em uma roda de conversa com os espectadores. Os resultados 
evidenciaram que os alunos presentes demonstraram entusiasmo com a prática inovadora e fixaram 
alguns conceitos trabalhados e que os professores perceberam maior facilidade de apresentar novos 
temas a partir da metodologia pelo interesse dos alunos. Conclui-se que o lúdico é realmente importante 
estratégia para incentivar a aprendizagem e que o uso do espetáculo de bonecos se mostrou muito eficaz 
para a popularização de conceitos sobre solos e agroecologia.  

PALAVRAS CHAVE: Educação em solos. Teatro de formas animadas. Agroecologia. Lúdico. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  

http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/4324
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Percepção de alunos do ensino fundamental sobre 
a importância do solo utilizando mapas mentais  

AUTOR(A): Poliane Pereira Souza 

ORIENTADOR(A): Euzelina dos Santos Borges Inácio 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

CURSO: Engenharia Florestal (Bacharelado) 

DEFESA: 04/02/2016 

LINK: http://www.repositoriodigital.ufrb.edu.br/handle/123456789/951  

RESUMO: O solo é um elemento essencial para a manutenção da vida terrestre e é fundamental para 

o meio ambiente, se tornando necessária sua popularização, para que ele seja utilizado de maneira 
racional. Sabendo-se que a criança transmite durante sua vida aquilo que aprende na infância, se torna 
fundamental despertar nela a consciência ambiental. Este trabalho teve como objetivo avaliar a 
percepção de estudantes do ensino fundamental de escolas públicas no município de Cruz das Almas, 
Bahia, sobre o solo, bem como obter a opinião dos mesmos sobre a educação de solos nas escolas. Para 
isso, utilizou-se a metodologia da análise de mapas mentais, que se trata da transferência para um papel 
das imagens espaciais que cada indivíduo vivencia sobre determinado tema. Para avaliar o contato e 
conhecimento dos estudantes sobre a temática solo foi aplicado também um questionário. Feito isso, 
realizaram-se oficinas, com o intuito de levar maiores informações sobre o tema, e ampliar o contato das 
escolas com o ensino de solos. Os estudantes demonstraram uma percepção do solo dentro do contexto 
ambiental, mas de maneira geral precisam aprimorar o conhecimento em torno do tema. As oficinas 
tiveram um papel fundamental na reflexão e sensibilização sobre a importância do solo.  

PALAVRAS CHAVE: Educação ambiental. Popularização do solo. Percepção ambiental. 
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Percepções e vivências da Educação em Solos no 
Ensino Fundamental em Caxias - Maranhão 

AUTOR(A): Edivania Arruda Silva da Costa 

ORIENTADOR(A): Régia Maria Reis Gualter 

INSTITUIÇÃO: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão 

CURSO: Ciências Biológicas (Licenciatura) 

DEFESA: 04/12/2019 

LINK: https://bit.ly/3dYL2nO 

RESUMO: O solo é um ambiente vivo, ativo e multifuncional. Nele ocorrem inúmeros processos tais 

como os biogeoquímicos, que garantem a devolução de nutrimento ao solo e assim mantendo, 
sustentando e perpetuando a vida nesse ecossistema. Nesse sentido, o ensino sobre esse recurso torna-
se fundamental, já que muitas vezes sua importância é negligenciada, refletindo em inúmeros problemas 
ambientais decorrentes de atividades antrópicas não conservacionistas. Assim, o presente trabalho teve 
como objetivo investigar o ensino sobre o tema solo em escolas de nível fundamental de Caxias- 
Maranhão e partir das análises foram realizados atividades práticas da educação em solos, desenvolvidos 
com discentes de 4º e 6º ano do nível fundamental nas escolas Unidade Escolar Municipal Santos Dumont 
e Unidade Integrada Municipal Coelho Neto, onde foi abordado a temática solo por meio da realização de 
atividades experimentais e lúdicas, sendo informados aspectos como: características, funções, 
morfologia, gênese e importância ao ecossistema. Foram aplicados questionários aos docentes e 
discentes compostos de questões abertas e fechadas. Sendo voltadas aos seguintes pontos: recursos 
didáticos empregados, conhecimentos sobre solos, metodologias mais utilizadas e possibilidades de 
métodos que favoreçam a educação em solos. A finalização do projeto ocorreu por meio de uma 
exposição denominada Edosolo, no qual foram apresentados experimentos, perfis de solo didáticos e 
pinturas produzidas a partir da colorteca ambas construídas pelos alunos, à comunidade escolar. Por 
tanto, ter apresentado as escolas participantes e aos envolvidos no projeto possibilidades de ampliar o 
conhecimento, extraindo um mínimo de tradicionalismo das aulas teóricas, apresentando-lhes atividades 
simples, que foram corroboradas por dados provenientes do teste estatístico qui-quadrado, onde consta 
a veracidade da associação da abordagem do projeto tendo o solo como tema gerador aliado as 
atividades desenvolvidas facilitando o ensino-aprendizado. 

PALAVRAS CHAVE: Ciência do solo. Ensino. Metodologia. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  

https://bit.ly/3dYL2nO
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Solo no ensino superior em geografia e ciências 
ambientais 

AUTOR(A): Luan Soares da Costa 

ORIENTADOR(A): Andrelisa Santos de Jesus 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Goiás 

CURSO: Geografia (Licenciatura) 

DEFESA: 12/12/2016 

LINK: https://bit.ly/3ehSH1D 

RESUMO: O solo é de fundamental importância para configuração da paisagem e essencial para 

regulação da vida no planeta, sendo que a predominância do modo de vida urbano no mundo tem 
afastado as pessoas do solo, gerando desconhecimento e consequentemente usos inadequados do solo 
que resultam em degradação ambiental. Essa falta de identidade e contato com o solo tem se refletido na 
educação básica e muitas vezes na educação superior. Considerando esse contexto essa pesquisa 
investigou qual a relação dos alunos dos cursos de Geografia e Ciências Ambientais com o conteúdo de 
solos. Estabeleceu-se como objetivo geral da pesquisa compreender a percepção de solos dos alunos do 
ensino superior dos cursos de Geografia e Ciências Ambientais. Desvendar a percepção dos alunos de 
curso superior com relação os conteúdos e saberes de ciência do solo torna-se importante para 
compreendermos que tipo de conhecimento os alunos do ensino superior possuem e como a atuação 
futura desses alunos como profissionais podem romper um ciclo vicioso de falta de “alfabetização 
pedológica” e colocar esse conhecimento a serviço de sua atuação profissional. Essa pesquisa pode ser 
enquadra metodologicamente como uma análise documental, onde utilizou-se duas fontes documentais, 
sendo textos produzidos por alunos dos Cursos de Geografia e Ciências Ambientais e dados retirados do 
site do EMEC e coordenações de curso quanto os cursos de Geografia e Ciências Ambientais. A análise 
dos dados indicou que boa parte das instituições de ensino que oferecem o curso de Geografia ofertam 
disciplinas de solos. Embora criado recentemente o curso de Ciências Ambientais também apresenta uma 
boa disseminação de disciplinas ligadas a solos. Quanto análise da percepção de solos dos alunos 
verificou-se que a compreensão de solos que eles carregam é muito influenciada pelas disciplinas de 
solos cursadas por eles. 

PALAVRAS CHAVE: Solo. Ensino. Geografia. Ciências Ambientais. 
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Solo, sociedade e sustentabilidade: educação 
ambiental na APAE de Mundo Novo 

AUTOR(A): Beatriz dos Anjos Generoso 

ORIENTADOR(A): Leandro Marciano Marra 

INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

CURSO: Gestão Ambiental (Tecnólogo) 

DEFESA: 30/10/2018 

LINK: https://bit.ly/3eMeAq4 

RESUMO: A educação ambiental é um dos assuntos mais discutidos hoje dentro das diversas 

disciplinas curriculares das instituições de ensino básico e superior. Neste contexto a educação em solos é 
um instrumento valioso para promover a conscientização ambiental, ampliando a percepção, cuja 
importância é normalmente desconsiderada e pouco valorizada. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
realizar oficinas didáticas de educação ambiental com o tema, solo, sociedade e sustentabilidade para os 
funcionários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mundo Novo, MS. Para isso foram 
realizadas seis oficinas didáticas, com duração total, para cada oficina, de quatro horas, sendo duas horas 
de atividades teóricas, realizadas na sala de recurso da APAE-MN, e duas horas de atividades práticas e 
saídas a campo. As oficinas abordaram diferentes temas referentes à conceituação do solo, sua 
importância para a sociedade e seu futuro. A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais obteve um 
resultado gratificante diante do desenrolar das oficinas. Observou-se, ainda, que a participação dos 
funcionários foi superior a 80,0% em todas as oficinas, atingindo uma média de 94,4% de participação. 
Mais de 80,0% das questões dos três questionários foram respondidas dentro do tema o que reforça o 
nível de aprendizagem atingido no decorrer das atividades. Os profissionais que participaram do projeto 
desenvolveram uma maior consciência sobre o manejo adequado do solo e sua preservação, entendendo 
que esse recurso é finito e de extrema importância para todos os seres vivos do planeta. Foi verificado 
ainda que com uma abordagem adequada e simples, sobre o tema solo, os profissionais que participaram 
do projeto, Solo, Sociedade e Sustentabilidade: Educação Ambiental na APAE de Mundo Novo tornaram-
se pessoas mais críticas e responsáveis com a preservação do meio ambiente. Além disso, foi construída a 
colorteca da APAE e publicados trabalhos em três diferentes eventos técnicos-científicos em nível 
regional e nacional.  

PALAVRAS CHAVE: Associação de pais e amigos dos excepcionais. Manejo e conservação do solo. 

Recurso multifuncional. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  

https://bit.ly/3eMeAq4
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Solos e sociedade: popularização do conhecimento 
para manejo adequado do solo  

AUTOR(A): Cheila Bonati do Carmo de Sousa 

ORIENTADOR(A): Euzelina dos Santos Borges Inácio 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

CURSO: Agroecologia (Tecnólogo) 

DEFESA: 14/09/2017 

LINK: http://www.repositoriodigital.ufrb.edu.br/handle/123456789/1166  

RESUMO: O solo é um recurso natural essencial para a manutenção do ecossistema terrestre, é um 

meio complexo e heterogêneo, não renovável, e sem este não existiria vida. De acordo com a FAO, os 
solos saudáveis estão na base da agricultura familiar, na produção de alimentos e na luta contra a fome e, 
ainda, cumprem um papel como reservatórios da biodiversidade. Entretanto, apesar desses fatores, o 
solo não está inserido nos debates relacionados a esses temas. Assim, este estudo teve por objetivo 
popularizar o conhecimento sobre a importância do solo e sua conservação entre os alunos do ensino 
fundamental, estudantes do pré-vestibular, produtores rurais e a sociedade como um todo. As ações 
foram estruturadas em quatro eixos: 1) Realização de oficinas na escola com os alunos do ensino 
fundamental; 2) Realização de roda de troca de saberes com produtores rurais; 3) Recebimento de visitas 
na UFRB, de escolas do ensino fundamental e de estudantes de um cursinho pré-vestibular, visando 
discutir questões relacionadas a solos; 4) Elaboração de material didático sobre uso e conservação do 
solo. Este presente trabalho atendeu ao chamado da Carta de Brasília, que conclama a todos para ações 
efetivas relacionadas à conservação do solo e contemplou parte do conjunto de medidas estruturantes 
proposta pela Conferência Governança do Solo. O presente estudo se apresentou como uma ferramenta 
relevante na promoção da popularização da ciência do solo, os estudantes e produtores rurais, se 
sensibilizaram para as questões relacionadas à degradação do solo, e despertaram uma consciência sobre 
a importância do solo para a sobrevivência de todas as formas de vida do planeta. Desse modo, as 
atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Solo na Escola – UFRB se mostraram uma forte aliada no 
desenvolvimento da educação ambiental e na promoção do uso e manejo adequado do solo.  

PALAVRAS CHAVE: Percepção ambiental. Educação em solos. Etnopedologia. 

TESES, DISSERTAÇÕES E MONOGRAFIAS DE EDUCAÇÃO EM SOLOS NO BRASIL 
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Solos na Escola: uma alternativa de abordagem da 
educação ambiental no ensino fundamental I 

AUTOR(A): Francyane Araújo Silva 

ORIENTADOR(A): Bruno de Oliveira Dias 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal da Paraíba 

CURSO: Agronomia (Bacharelado) 

DEFESA: 06/12/2018 

LINK: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16037  

RESUMO: A Educação em Solos busca conscientizar as pessoas da importância do solo em sua vida. 

Nesse processo educativo, o solo é entendido como elemento essencial do meio ambiente, e à vida, que 
deve ser conservado e protegido da degradação. Busca-se criar, desenvolver e consolidar a sensibilização 
de todos em relação ao solo, promovendo o interesse para sua conservação, uso e ocupação sustentável 
(MUGGLER et al 2006). Objetivou-se com este trabalho abordar o Solo para alunos do ensino 
fundamental I, como alternativa de ensino-aprendizagem de educação ambiental, através de práticas 
pedagógicas alternativas. O projeto foi executado na Escola Municipal Ensino Fundamental e Médio 
Álvaro Machado, localizada no município de Areia-PB, tendo com público 56 estudantes, divididos em 
turmas de 3º ano, 4º ano e 5º. A pesquisa teve caráter exploratório descritivo, com abordagem 
qualitativa, que, registra e descreve os fatos observados sem interferência nos mesmos. Os métodos de 
abordagem de conteúdos de Solos e Educação Ambiental, demonstrando a importância de conservar e 
usufruir de maneira sustentável o ambiente. Percebeu-se que os alunos demonstraram um amplo 
conhecimento, e muito interesse nas oficinas, sendo capazes de correlacionar as atividades em sala de 
aula, com o seu cotidiano. Desse modo, espera-se que as atividades do projeto solos na escola, seja uma 
ferramenta de auxílio para a popularização da temática solos, entre os alunos, professores da escola de 
rede pública, e a sociedade como um todo.  

PALAVRAS CHAVE: Húmus. Reciclagem. Geotinta. Coleta Seletiva. 

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Solos: evolução e diversidade - análise das ações 
da exposição itinerante do Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef 

AUTOR(A): Thais Marielen Aleixo 

ORIENTADOR(A): Cristine Carole Muggler  

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Viçosa 

CURSO: Geografia (Bacharelado) 

DEFESA: 2O semestre/2013 

LINK: http://www.geo.ufv.br/?page_id=1765  

RESUMO: A exposição “Solos: evolução e diversidade” faz parte do projeto Exposições Itinerantes do 

Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef, que tem como principal objetivo popularizar e disseminar 
conteúdos relacionados às Ciências da Terra em cidades da Zona da Mata de Minas Gerais. O objetivo 
dessa pesquisa é analisar e sistematizar as ações da exposição no que tange a percepção, o uso e a 
disseminação do tema solos em cidades da Zona da Mata mineira. Essa mesorregião possui uma relação 
diretamente ligada com a terra, tanto histórica, quanto econômica e sociocultural influenciada 
principalmente pela forte atuação da agricultura familiar. A exposição aborda conteúdos relacionados a 
Solos e Meio Ambiente dentro de uma perspectiva que leve em consideração o uso do solo pelas pessoas 
e conscientização quanto a sua importância para a manutenção da vida terrestre. O projeto é 
desenvolvido através de parcerias nas cidades participantes e com a contribuição de diferentes sujeitos 
como: professores, estudantes do ensino médio e superior, agricultores, representantes dos sindicatos. A 
metodologia utilizada na pesquisa baseia em abordagens tanto qualitativas como quantitativas tendo 
como principal sujeito os participantes dos cursos de capacitação oferecidos nas cidades. Assim, foram 
realizados questionários e analisados avaliações realizadas durante e ao término de cada exposição. As 
ações da exposição “Solos: evolução e diversidade” passaram por seis cidades entre os anos de 2009 e 
2012 e itinerou em 21 locais recebendo a visita de mais de 16.000 pessoas entre estudantes, professores 
e comunidade em geral.  

PALAVRAS CHAVE: Divulgação científica. Solos e meio ambiente. Museus e espaços de ciência. 

TESES, DISSERTAÇÕES E MONOGRAFIAS DE EDUCAÇÃO EM SOLOS NO BRASIL 
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Técnica para o ensino de solos: diferentes práticas 
geográficas  

AUTOR(A): Ribas Dantas do Nascimento  

ORIENTADOR(A): João Osvaldo Rodrigues Nunes  

INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"  

CURSO: Geografia (bacharelado) 

DEFESA: 04/12/2013 

LINK: https://labsolos.wixsite.com/labsolos/sobre-1-c1flf   

RESUMO: O ensino de Geografia nos ciclos iniciais do fundamental I deve ser o rebento da formação 

critico social dos educandos, aguçando a curiosidade pelo aprendizado para uma interpretação de mundo 
a partir de suas vivências locais. Cabe ao docente de Geografia comprometido com a prática educativo-
crítica assumir os desafios quanto a diferenciadas práticas geográficas a fim de transformar os espaços de 
aprendizado confinado em espaços de vivências ou ambiências do saber. O uso da linguagem artística 
como o teatro de bonecos, somado a técnicas usadas por artistas de rua, aparecem como um recurso 
didático que favorece a interação entre educador e educando, capaz de promover trocas de fazeres e 
saberes para a construção de conhecimentos. Esta experiência aplicada para o ensino de solos provou ser 
eficaz e menos fatídica quanto ao conteúdo conceitual da formação e conservação do solo. Através de 
aulas práticas com teatro de bonecos, que foram confeccionados durante a elaboração do trabalho e 
jogos didáticos já desenvolvidos por membros do projeto “Trilhando pelos Solos”. O uso destes dois 
recursos didáticos atingiu resultados satisfatórios, pois o lúdico fascina pela beleza dos elementos cênicos 
e também pela história vivida pelos personagens, no caso deste trabalho a história da rocha Lola que 
através de processos naturais se transforma em solo. E os jogos contribuem para a interatividade entre as 
crianças e na construção de conceitos, relacionados ao ensino de solo. Trata-se de uma abordagem 
lúdica, porém lúcida quanto ao compromisso de contribuir com a formação intelectual e social do 
educando, norteada por uma visão físico-social dos espaços geográficos.  

PALAVRAS CHAVE: Ensino. Solos. Espaço de vivências. Ambiências. Prática educativa. Teatro de 

bonecos. Saberes e fazeres. Conhecimento.  

Lima, Marcelo Ricardo de et al.  

https://labsolos.wixsite.com/labsolos/sobre-1-c1flf
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Topossequência por intermédio de 
micromonólitos de solos de Seropédica, RJ: uma proposta de material didático  

AUTOR(A): Thayse da Silva Loroza 

ORIENTADOR(A): Marcia Lie Ayukawa  

INSTITUIÇÃO: Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro  

CURSO: Gestão Ambiental (Tecnólogo)  

DEFESA: 04/02/2015 

LINK: http://msbufrrj.org/projects/  

RESUMO: O solo é um componente fundamental do ecossistema terrestre, pois, além de ser o 

principal substrato utilizado pelas plantas, exerce, também, multiplicidade de funções, tais como ciclagem 
de nutrientes para as plantas e ação filtrante e protetora da qualidade da água e do ar. Este estudo tem 
como o objetivo montar uma topossequência micromonolítica de solos, contribuindo como material 
didático para o ensino de solos na FAETERJ-Paracambi, mostrar o perfil de diferentes solos em função da 
sua posição na paisagem. O estudo do solo é de grande valia para a sociedade acadêmica. Os monólitos e 
micromonólitos de solo são ferramentas que permitem identificar e demonstrar as principais 
características do solo, abrangendo e fixando o aprendizado. Os micromonólitos representam uma 
amostra tridimensional e organizada do solo, e expõe a maioria de suas propriedades preservadas. Foram 
coletados três diferentes tipos de solos: Argissolo, Planossolo e Gleissolo, solos estes característicos do 
município de Seropédica, e através deles foram criadas microrreproduções das morfologias dos perfis. As 
microrreproduções foram feitas em topossequência, coletadas em trincheiras, localizadas no Jardim 
Botânico da UFRRJ, amostras feitas para trabalho em topossequência nos permite dizer que ao observar a 
relação solo-paisagem nós podemos, por exemplo, identificar a posição do solo na paisagem de acordo 
com a posição geográfica do relevo. A coleta micromonolítica em topossequência para acervo, estudo ou 
didática nos proporciona a possibilidade de visualizar a relação solo e paisagem sem que no futuro seja 
preciso ir a campo.  

PALAVRAS CHAVE: Gestão ambiental. Ciência do solo. Educação ambiental. 
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DEFESA: 06/12/2016 

LINK: http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7571  

RESUMO: A degradação ambiental é um tema de suma importância para a sociedade atual, 

entretanto, a mesma sociedade possui pouca sensibilidade e conhecimento em relação ao assunto. O 
solo, que possui papel relevante no ambiente, ainda é pouco conhecido ou estudado, especialmente no 
ensino fundamental, considerada por muitos como a época ideal para formar os valores dos futuros 
cidadãos. Este desconhecimento faz com que o tema solo seja pouco valorizado pela sociedade, o que 
torna a educação em solos uma prática importante que deve ser adotada nas mais diversas etapas de 
ensino. O respectivo trabalho foi realizado nas escolas Antônio Cadorin, União e Jardim Primavera, todas 
da rede pública do município de Pato Branco – PR com alunos da terceira série do ensino fundamental. O 
objetivo do presente trabalho é avaliar através da aplicação de questionários a professores e alunos o 
grau de conhecimento de ambas as partes sobre o solo, bem como realizar uma explanação do conteúdo 
com auxílio de uma ferramenta específica, visando verificar se esse tipo de estratégia apresenta resultado 
positivo em sala de aula. 
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Utilização de atividades extraclasse no ensino da 
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CURSO: Engenharia Florestal (Bacharelado) 
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RESUMO: Criada em 1984, a Gênese do Solo (SOL220) é a disciplina que introduz a Ciência do Solo aos 

alunos de graduação dos cursos de Ciências Agrárias e Geografia na UFV. É uma disciplina de massa, 
atendendo de 250 a 300 estudantes por semestre. Os processos de aperfeiçoamento e fortalecimento 
dessa disciplina passam, atualmente, pela utilização mais intensiva de espaços e instrumentos extraclasse 
de construção do conhecimento, sejam estes reais ou virtuais. Isso porque, no quadro atual, os 
estudantes possuem acesso amplo e facilitado a um grande volume de informações. Com isso, os 
professores acabam sendo transformados em facilitadores do processo de construção e apropriação de 
conhecimentos, e o espaço da sala de aula, em mais um dentre os diversos espaços reais e virtuais de 
aprendizagem. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar a utilização dos 
espaços e instrumentos pedagógicos da SOL220 pelos estudantes da disciplina, propor novas atividades 
extraclasse para os estudantes e avaliar a participação destes nessas atividades. A utilização dos espaços 
e instrumentos extraclasse pelos estudantes foi avaliada por meio da aplicação de questionários 
estruturados a estes, e por meio da obtenção do número de estudantes presentes nas monitorias, 
utilizando listas de chamada. As atividades extraclasse envolveram atividades presenciais, realizadas na 
sala de aulas práticas da disciplina, e atividades virtuais, que se deram na página da SOL220 na rede social 
“Facebook”. Os resultados dos questionários, bem como a distribuição da participação dos estudantes 
nas monitorias, mostraram muitos dos padrões de uso dos espaços e instrumentos da SOL220 avaliados. 
A baixa participação dos estudantes na atividade extraclasse virtual mostrou que é necessário que sejam 
desenvolvidas novas estratégias para incentivar a utilização do Facebook como um novo espaço de 
construção de conhecimentos. A participação dos estudantes nas atividades extraclasse presenciais foi 
satisfatória.  
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TÍTULO DA MONOGRAFIA: Utilizando o tema solos como contexto para o 
ensino de química ambiental 

AUTOR(A): Thiago Augusto da Silva 

ORIENTADOR(A): Clésia Cristina Nascentes 
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CURSO: Química (Licenciatura) 
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RESUMO: Com este trabalho pretende-se suprir uma necessidade cada vez crescente do ensino 

contextualizado de química ambiental. Espera-se criar uma consciência crítica nos alunos relativa ao uso 
responsável e sustentável de metais de forte impacto ambiental e também sobre as consequências que 
seu uso indevido e descontrolado podem causar à sociedade e ao planeta. Em paralelo a isto se pretende 
construir um projeto no qual os alunos se sintam convidados a agir em favor do meio ambiente. Este 
tema foi escolhido durante o estágio de observação no Coltec – UFMG realizado nos meses de abril de 
maio de 2007 numa turma do segundo ano do ensino médio técnico em eletrônica. O planejamento para 
o estágio de regência a ser realizado em setembro e outubro do mesmo ano era de que fossem tratados 
conteúdos de oxirredução. Deste modo esta sequência didática foi construída para atender àquela turma 
fornecendo uma contextualização para o ensino de química ambiental. Contudo o estágio de regência 
não pode ser cumprido nesta escola, de modo que esta sequência não pôde ser aplicada. Durante os 
meses subsequentes ao estágio de observação o pré-projeto de monografia foi mantido mas recebeu 
novas ideias como a inclusão das visitas ao aterro sanitário e a experimentação inicial sobre 
características de amostras de solos. O experimento com os feijões foi realizado duas vezes, uma de 
modo preliminar e outra conclusiva. Originalmente os feijões foram cultivados diretamente em solos 
contaminados, entretanto algumas amostras não germinaram, o que geraria dados incorretos acerca da 
toxicidade destas soluções. A repetição do experimento foi necessária, mas com todas as variáveis 
possíveis controladas. Para tanto foi proposta a semeadura de feijões em ambiente inerte por alguns 
dias, assim brotos germinados poderiam ser selecionados para que em cada teste com metal ou solução 
de pilha houvesse uma igualdade de experimentação. Os resultados foram satisfatórios, com a 
surpreendente sobrevivência adicional dos feijões que receberam a solução de uma pilha pequena de 12 
V. Embora não seja evidente este dado experimental aponta para o fato da corrosão pode ter velocidades 
diferentes e que alguns tipos de materiais descartados no meio ambiente podem ter uma sobrevida 
maior do que pensamos. Mesmo assim estes brotos de feijão contaminados morreram. A realização das 
atividades propostas embora não tenha ocorrido em sala de aula mostrou resultados interessantes e faz 
lembrar que o homem é o principal responsável por aquilo que ocorre ambientalmente. Esperamos que 
na hipótese de aplicação desta sequência por algum professor seja despertada a curiosidade dos alunos, 
para assim ocorrer o ensino de um conteúdo com enfoque na ciência que gera tecnologia que serve a 
sociedade que é a responsável pelo seu próprio ambiente. 
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