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RESUMO – Pela importância intrínseca ao solo e ao 

ensino deste conteúdo, faz-se necessário a introdução de 

novos métodos de ensino e avaliação para alunos tanto do 

ensino básico e de nível médio como também alunos do 

ensino superior a fim de estimular o processo de 

aprendizagem, bem como aproximar os conteúdos 

abordados às realidades e necessidades de cada área de 

conhecimento. Para isso, foi realizada uma investigação 

com o objetivo de diagnosticar o conhecimento prévio de 

alunos de cursos de Zootecnia e Engenharia Hídrica 

através da aplicação de questionários indagando sobre “O 

que é solo?”, “Qual a importância dessa disciplina na sua 

formação?” e “O que você espera ver na disciplina?”. 

Com as respostas fornecidas pelos alunos, foi possível 

perceber a influência das diferentes realidades e visões 

dos distintos cursos e a necessidade profissional de cada 

área para o mesmo conteúdo. Assim, tem-se a importância 

da pesquisa, pois permite ao professor um melhor 

planejamento das atividades em sala e possibilita a 

aproximação do conteúdo à realidade de cada um e um 

método que chame atenção e traga maior aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Ciências Agrárias Zootecnia; 

Engenharia; Ciência do Solo. 

 

INTRODUÇÃO – Por ser um recurso natural e estar 

envolvido em grande parte das atividades e relações 

humanas e da natureza, o solo possui significativa 

importância do ponto de vista social, econômico e 

ambiental. Por tal relevância, se tornam fundamentais o 

estudo e conhecimento de suas características e funções 

em todos os âmbitos.  

Segundo Lima (2005), a partir dos conceitos descritos 

por pesquisadores da área, um dos principais motivos do 

estudo do solo é a utilidade que este compartimento 

possui nas relações com o homem sendo como fonte de 

alimentos e produção, estrutura básica para construções 

civis e ligação direta com a conservação ambiental.  

Com isso, se faz necessário a introdução das práticas 

relacionadas ao conhecimento do solo no ensino básico, 

mas também na fase adulta, em cursos superiores que 

formam profissionais aptos ao mercado de trabalho e que 

virão a atuar necessitando dos conhecimentos nessa área.  

Santos (2009) pontua que o conhecimento ao longo da 

formação do aluno não deve partir somente da 

memorização e reprodução daquilo que é demonstrado 

por parte dos educadores, mas os alunos devem ser 

capazes de interpretar, conceituar e atribuir significado a 

conteúdos básicos de sua formação profissional 

considerando suas experiências prévias.  

A prática educacional deve ser realizada de forma 

exploratória e com acompanhamento diário do professor, 

sendo que a realização de diagnósticos iniciais e 

periódicos para traçar o perfil e observar o 

desenvolvimento da aprendizagem é de grande valor. O 

acompanhamento além de auxiliar a compreensão do 

aluno, permite o redirecionamento das rotinas e 

identificação de falhas pontuais e ainda fomenta uma 

avaliação somativa, na qual todo o conhecimento 

agregado ao longo do período culmina em um resultado 

final (Marque & Nasser, 2010). 

Com isso, a presente investigação teve como objetivo 

diagnosticar o conhecimento e o saber prévio de alunos de 

graduação dos cursos de Zootecnia e Engenharia Hídrica, 

em disciplinas relacionadas a Ciência do Solo na 

Universidade Federal de Pelotas.  

  

MATERIAL E MÉTODOS - Este trabalho foi 

realizado em dois cursos de graduação da Universidade 

Federal de Pelotas. Para realização do trabalho aplicou-se 

um questionário em duas disciplinas ligadas a Ciência do 

Solo de segundo semestre dos cursos, sendo a primeira 

disciplina nos cursos com conteúdo relacionado à área de 

solos. 

O questionário foi aplicado no curso de Zootecnia e 

Engenharia Hídrica tendo respectivamente 27 e 19 

questionários respondidos. As mesmas perguntas foram 

aplicadas nas duas disciplinas: “O que é solo?”, “Qual a 

importância dessa disciplina na sua formação?” e “O que 

você espera ver na disciplina?”. 

Como o intuito do questionário era avaliar o 

conhecimento prévio dos alunos sobre solos, a atividade 

foi realizada no primeiro dia de aula, antes de ser feita a 

apresentação da disciplina e dos conteúdos a serem 

abordados durante o semestre, sem ter havido 

aprendizagem formal prévia em cada disciplina.  

As respostas foram organizadas a fim de possibilitar a 

análise e interpretação dos resultados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO - Na tabela 1 são 

apresentadas as respostas dadas pelos alunos de ambos os 

cursos no início de cada disciplina, quando questionados 

“O que é solo?”. Destaca-se que as respostas entre os 

cursos demonstraram percepções distintas para a questão. 

Enquanto os alunos da Zootecnia interpretam o solo como 

um compartimento interativo e fonte de relações físicas e 

químicas, os alunos da Engenharia Hídrica o têm como 

uma estrutura superficial apta a receber intervenção. 

 

Tabela 1. Respostas dos alunos do curso de Zootecnia e 

Engenharia Hídrica para a questão “O que é solo”. 

Zootecnia 

-Fonte de nutrientes 

-Uma porção de terra 

-Chão fértil ou não 

-Base das Plantações  

-União de vários elementos como nutrientes, minerais e 

rocha  

-Composição de elementos naturais 

-A terra em si 

-Camada de terra mais superficial da crosta terrestre 

-Conjunto de propriedades químicas e físicas 

-Partículas agregadas 

-Base de tudo, fonte de alimentação 

-Parte muito importante do ambiente 

-Local onde pisamos e plantamos 

-Partículas orgânicas e inorgânicas 

-Fonte de toda energia vital 

-Conjunto de matérias orgânicas e naturais 

-Base estrutural de toda a cadeia alimentar 

-Lugar onde se originam as plantas 

-Local para suportar produções 

-Uma terra com propriedades importantes 

Engenharia Hídrica 

-Terreno onde é possível plantar, construir, caminhar 

-Camada que cobre uma superfície 

-Camada que cobre a superfície da Terra 

-Camada superficial composta por matéria orgânica 

-Superfície onde há nutrientes e seres vivos 

-Estrutura de sustentação 

-Conjunto de plantas, sólidos, matéria orgânica 

-Um agregado que possui parte sólida 

-Aglomerado proveniente do intemperismo de rochas 

-Conjunto de rochas, areia, terra 

-Objeto de estudo para entender o funcionamento da 

terra 

 

Já na tabela 2, encontram-se as respostas para o 

questionamento quanto à importância da aprendizagem do 

solo para a formação profissional. Percebe-se que além de 

ter uma maior quantidade e variação nas respostas, os 

alunos do curso de Zootecnia, mesmo trabalhando 

diretamente com as questões da natureza, identificaram na 

maior parte das vezes a importância do solo para o cultivo 

e criação de animais. Já os alunos da Engenharia Hídrica 

deram uma importância ambiental e possibilidade de 

melhorar a atuação profissional.  

 

Tabela 2. Respostas dos alunos do curso de Zootecnia e 

Engenharia Hídrica para a questão “Qual a importância 

dessa disciplina na sua formação?”. 

Zootecnia 

-Para saber identificar o tipo de solo 

-Conhecimento da estrutura base da produção 

-Na nutrição dos vegetais que os animais se alimentam 

-Base para boa parte da profissão 

-Para reconhecer uma pastagem de boa qualidade 

-Conhecendo o solo fica mais fácil o seu manejo 

-Se for trabalhar com produção animal tenho que 

conhecer o solo e saber como cuidá-lo 

-Para ver as necessidades do mesmo e poder corrigi-las 

-Importante para sabermos que área é melhor para cada 

cultura 

-Manejo do campo 

-É dever do profissional ter conhecimento da base 

alimentar que o animal ingere 

-Saber sua composição 

-Aprender e compreender a maneira adequada de usá-lo 

-Conhecer os vários tipos de solos 

-É um dos principais estudos para obtermos bons 

resultados nas plantações e na criação de gado 

-Importantíssima para a parte de nutrição animal 

Engenharia Hídrica 

-Relação do solo com recursos hídricos 

-Identificação de solos 

-Aplicação de cada tipo de solo 

-Aplicação na construção 

-Serviços referentes à água 

-Análise do ambiente 

-Relação com água e plantas 

-Conhecer sobre a capacidade de infiltração do solo  

-Conhecer os solos em que irei trabalhar 

 

Na tabela 3 encontram-se as respostas dos alunos 

sobre qual a expectativa deles para o conteúdo a ser 

abordado em sala de aula. Para este questionamento, os 

alunos da Zootecnia demonstraram interesse na 

aprendizagem da condução do solo para seu uso, manejo e 

produção. Os alunos da Engenharia Hídrica buscaram 

aprender sobre a estrutura e interação com as construções 

do conhecimento da área. 

Com as respostas dos alunos de ambos os cursos, foi 

possível perceber a tendência de acordo com a área do 

curso, o que já era de se esperar, pois, uma vez que os 

questionamentos foram feitos no início da disciplina, o 

conhecimento prévio, seja ele através de disciplinas 

anteriores ou pelo conhecimento particular de cada um foi 

o fator principal a ser usado como base. 

A interpretação do conceito de solo utilizando as 

particularidades de cada indivíduo possui relação direta 

com o apresentado por Silva & Ghilardi-Lopes (2014), 
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que realizaram uma avaliação de alunos das séries básicas 

quanto ao conhecimento sobre botânica dentro da 

disciplina de Biologia e Ciências através de questionários 

sobre assuntos antecipadamente vistos, na qual as autoras 

evidenciam a noção sobre o assunto com influência da 

localidade em que as escolas estão inseridas. Tal 

exposição mostrou não a construção de cada indivíduo 

com base nos saberes prévios àqueles a serem abordados 

em aula, mas também o papel da preparação e formação 

dos professores como base principal para a boa condução 

das rotinas e adesão a novas práticas e atividades lúdicas. 

 

Tabela 3. Respostas dos alunos do curso de Zootecnia e 

Engenharia Hídrica para a questão “O que espera ver na 

disciplina?”. 

Zootecnia 

-Compreender a estrutura do solo e manejá-lo 

-Ver modo de produção em diferentes tipos de solos 

-Ver de que o solo é composto 

-Como desfrutar do solo sem o tornar infértil 

-Componentes do solo 

-Conservação, utilização e diferenças e tipos de solos 

-Aprender como extrair o máximo sem comprometer sua 

estrutura 

-Como usá-lo corretamente e maneiras de preservá-lo 

-Como funciona o solo e suas características 

Engenharia Hídrica 

-O que é solo e os tipos  

-Formação, composição, estrutura 

-Identificar os solos 

-Como fazer o estudo de um solo 

-Os possíveis problemas e soluções na profissão, 

relacionados a solos 

 

De maneira geral, os alunos da Zootecnia 

demonstraram um conhecimento voltado para o 

entendimento do solo como forma compartimentada, ou 

seja, conceito de que o solo é uma estrutura com suas 

reações físicas e químicas e a visão de como o solo 

interfere e é importante para as principais atividades a 

serem trabalhadas profissionalmente. Já os alunos da área 

da Engenharia Hídrica, por ser o estudo de solo uma 

prática com aprofundamento diferenciado, mostraram 

uma visão em parte socioambiental, interpretando o solo 

como recurso natural e parte integrada e estruturante das 

atividades profissionais.  

Diante das necessidades e interesses a serem 

abordados ao longo da disciplina, considerando as muitas 

formas de interpretação do conceito de solo dados pelos 

próprios alunos, foi perceptível a ligação realizada pelos 

alunos com as outras disciplinas cursadas ou a serem 

cursadas. No entanto, por mais que tenha havido respostas 

no âmbito profissional, o compartimento não foi 

claramente ilustrado como ferramenta de cidadania e 

responsabilidade social, demonstrando possivelmente que 

pouco se relaciona solo ao meio ambiente. 

Corroborando com a ideia trazida, Muggler et al. 

(2006) demonstram que o estudo do solo deve ser visto 

principalmente como componente essencial ao meio 

ambiente, sendo necessária a conscientização e 

sensibilização das comunidades para a importância dele 

para todas as formas de vida, uma vez que a degradação e 

os impactos causados ao solo possuem via dupla para os 

demais compartimentos ar e água, sendo que cada um 

deles possui relação direta com os demais, necessitando 

que os alunos sejam instigados e  convertidos em agentes 

de transformação se utilizando tanto das práticas 

profissionais quanto das rotinas particulares.   

Com a diferenciação das respostas entre os dois 

grupos analisados e o enfoque que cada área possui para o 

estudo do solo, ficou evidente a importância do 

conhecimento da turma de forma prévia a aplicação do 

conteúdo uma vez que, dessa forma, é possível planejar e 

direcionar o conteúdo ao longo da disciplina de forma a 

sanar as dúvidas e pequenos equívocos que os alunos por 

ventura possam ter, além de proporcionar práticas 

específicas conforme a necessidade de cada área uma vez 

que é comum encontrar em diversas disciplinas um 

conteúdo programático geral e estruturado, não se 

contemplando as especificidades de cada curso.  

 

CONCLUSÕES - Com a atividade realizada com os 

alunos dos cursos da Zootecnia e Engenharia Hídrica é 

possível concluir que a aplicação de questionários e/ou 

outras formas de avaliação inicial do conhecimento é uma 

ferramenta importante que permite ao professor um 

melhor planejamento das atividades a serem realizadas, 

além de possibilitar que os conteúdos sejam abordados de 

forma mais prática e que se aproxime cada vez mais da 

realidade de cada curso e interesses profissionais, 

enfatizando métodos que chamem atenção e traga uma 

maior aprendizagem.  
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