
DOCUMENTO FINAL DO V SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 

 

Dados: 198 participantes + 120 professores da SEED-PR 

74 trabalhos inscritos com seleção de 15 para apresentação oral. 

33 minicursos e oficinas realizados 

 

 

PLENARIA FINAL 

Nesta plenária foram lidas e apresentadas as propostas e encaminhamentos feitos pelos 

grupos de discussão. Foram também apresentadas outras propostas e foi discutido o 

local da realização dos próximos simpósios. Durante a plenária foi informado que havia 

um desejo da organização e da comissão de educação em solos, já indicado 

anteriormente de que o próximo simpósio deveria acontecer na região nordeste, para 

possibilitar identificar, conhecer e mapear experiências e ações de educação em solos 

que estejam sendo realizadas na região norte e nordeste do Brasil. Durante a plenária 

não surgiu nenhum grupo ou instituição daquela região com proposta de sediar o evento 

e assim, a prof. Déborah de Oliveira, se disponibilizou em assumir o evento na USP, para 

evitar que a periodicidade do evento pudesse ficar comprometida. Ela, entretanto, deixou 

claro, que caso houvesse outra instituição interessada, esta deveria ser privilegiada, já 

que o ideal para a USP é que o evento pudesse ser realizado lá dentro de quatro anos e 

não em 2012. No dia seguinte, durante a apresentação de posters, os Professores Cleire 

e Antonio Falcão, respectivamente Professora e Pró Reitor de Extensão da Universidade 

do Vale do Acaraú, em Sobral, no Ceará, se ofereceram para sediar e organizar o 

próximo SBES. 

 

PROPOSTAS DOS GRUPOS DE ESTUDO 

 

O grupo de estudos A disciplina de geografia e o ensino de solos  

1. Estabelecer convênios entre universidades federais e estaduais com a Secretaria de 

Educação Básica do MEC a fim de promover e consolidar a formação dos professores do 

ensino básico em solos; 

2. A Secretaria de Educação Básica do MEC deve incluir o conteúdo solos na formação 

continuada de professores de todas as áreas, especialmente os solos do local de atuação 

do professor; 

3. O MEC deve incluir a disciplina pedologia em caráter obrigatório nas diretrizes 

curriculares dos cursos de geografia; 

4. A SBCS deve fazer uma revisão dos conteúdos sobre solos nos livros didáticos que são 

repassados pelo MEC; 

5. A SBCS deve promover campanhas públicas, vinculadas na mídia, sobre o 

conhecimento e proteção do solo; 

6. A SBCS deve incluir nos Simpósios de Educação em Solos, mesas redondas com 

pesquisadores em Ciência do Solo sobre educação básica do solo e pesquisadores em 

educação sobre o ensino do solo; 

7. Construir rede virtual de proteção do solo, incluindo professores do ensino básico e 

superior; 

8. Criar a lista de discussão intitulada “Ensino do solo e geografia escolar” com o objetivo 

de partilhar conhecimento e dúvidas, e que as atividades ocorridas nesta lista sejam 

relatadas no VI SBES. 



 

O grupo de estudos ciências e química e o ensino de solos contou com a 

participação de 35 pessoas e apresentou as seguintes propostas: 

1. Formação  

 - solos obrigatório para professores de química, biologia e geografia 

 - continuada: cursos para professores, SBCS e MEC 

Tornar obrigatória a formação de professores em solos (cerca de 30h) 

Necessidade de educação continuada (proposta mínima de um curso a ser feita pela 

SBCS) 

2. Divulgação de projetos e programas 

- divulgação de materiais e propostas no Portal do Professor do MEC. Usar o portal 

do professor do MEC como instrumento de divulgação de materiais e cursos de solos.  

Projetos por estado 

Criação de Kit didático solos 

3. Livro didático 

- criação de uma comissão da SBCS para acompanhamento e avaliação de livros 

didáticos de geografia e ciências. 

4. Projeto de extensão 

 - ampliação dos projetos 

 - alunos de graduação atuar como tutores nas escolas no ensino de solos. 

 

O grupo de estudos Educação em solos no Brasil no âmbito formal foi coordenado 

pela professora Lúcia Cunha dos Anjos e contou com a participação de cerca de 20 

pessoas. Neste grupo, foram propostas: 

A SBCS deve promover as seguintes ações: 

1. formação pedagógica para os professores vinculados à área de solos das instituições 

de nível superior e nível técnico. A modalidade de formação (mestrado profissional, 

apostilamento, EAD, etc.) deve ser discutida.  

2. Estimular as instituições a elaborar mecanismos que possibilitem uma maior 

valorização das atividades de ensino de graduação e nível técnico. 

3. os professores responsáveis pelas disciplinas de solos no ensino técnico (IFET’s e 

escolas agrotécnicas) devem possuir conhecimentos específicos em solos. Isto deve ser 

comprovado com titulação (especialização ou mestrado) e/ou comprovação de 

conhecimentos específicos nos editais de concursos formalizados. 

4. Valorizar a interdisciplinaridade na Educação em Solos, ou seja, promover 

oportunidades para profissionais de áreas afins com o solo (geografia, biologia, etc.) 

5. participação da SBCS na mídia no sentido de popularização do conhecimento em 

Ciencia do Solo e na valorização profissional em Ciencia do Solo. 

6. Solicita-se a SBCS que os materiais relacionados às viagens de congressos e RCC’s 

sejam SEMPRE disponibilizados em meio digital no site da Sociedade.  

 

O grupo de estudos Educação em Solos não formal foi coordenado por Pedro de 

Freitas da Embrapa Solos e foram relatadas as seguintes discussões e propostas: 

- incentivo à produção de materiais de referencia para uso nos vários níveis de educação 

não formal incluindo vídeos, cartilhas, livros paradidáticos, slides, etc. como canais 

prioritários de divulgação de solos, considerando os inúmeros exemplos (ex.: filme de 

Alain Ruellan com atores, etc.) para distribuição em escolas (ensino formal), órgãos 



públicos (emater, sema, if, etc.) e privados (consultoria e assistência técnica) e levadas à 

distribuição em grandes concentrações de agricultores (feiras). 

- enviar sugestão às secretarias de educação (estaduais e municipais) para que sejam 

relacionados ou incluídos livros paradidáticos e materiais de referencia já produzidos nas 

listas de distribuição para as bibliotecas das escolas publicas 

- enviar para o MEC, INEP, UFs, etc. demanda de que as ações em educação em solos 

desenvolvidas nas Universidades sejam consideradas atividades de extensão e, assim, 

reconhecidas e pontuadas 

- que a SBCS crie um fórum de discussão sobre assuntos que tocam o dia a dia da 

sociedade, incluindo preocupações nacionais e regionais, e que as discussões sejam base 

à formulação de textos de posicionamento da sociedade s serem divulgados na mídia 

- que a SBCS crie campanhas publicitárias sobre a relação do homem com o solo em 

conjunto com ministérios, agencias, secretarias estaduais, etc.  

- considerando a atual preocupação do governo e dos agricultores em relação aos 

fertilizantes e corretivos, que sejam desenvolvidas ações visando incluir “de fato” o 

assunto de fontes de fertilizantes e corretivos nas grades curriculares de Agronomia e 

afins.  

 

O grupo de estudos Metodologias e experiências de pesquisa em Educação em 

Solos foi coordenado pela Prof. Deborah de Oliveira e foram feitas as seguintes 

propostas e encaminhamentos: 

- tornar o formulário de inscrição do evento mais voltado para o ensino 

- propor na CAPES e CNPq que se abra uma linha de pesquisa em educação em solos e 

incentivar a capacitação e financiamentos a professores do ensino fundamental e médio. 

- que seja mantida e ampliada a integração dos professores do ensino fundamental e 

médio no próximo simpósio. 

- que a SBCS amplie o espaço para a pesquisa em ensino de solos. 

- as atividades de ensino devem ser tratadas com equivalência às atividades de pesquisa 

para financiamento e bolsas na CAPES e CNPq. 

- incentivar o tema solo nos encontros da SBPC. 

- A SBCS deverá divulgar nas redes municipais e estaduais o link para repositório de 

materiais didáticos. 

- propor ao MEC curso à distância (de qualidade) de solos para professores de geografia 

e ciências do ensino fundamental e médio, com pontos na carreira e carga horária de, no 

mínimo, 40 horas, oferecido pelas universidades.  

 

O grupo de estudos Livros, materiais didáticos e espaços de abordagem na 

Educação em Solos foi coordenado pelo Prof. Ricardo Dalmolin e contou com a 

participação de cerca de 30 pessoas. A discussão se deu em três linhas de abordagem: 

material didático, formação do professor e ampliação dos espaços de formação. Foram 

relatados: 

- Nos livros didáticos foram identificados os seguintes aspectos/problemas: 

 - erros e deficiências conceituais 

 - o único meio de orientação 

 - padrão de linguagem 

 - Deve se fazer uma revisão acadêmica (SBCS?) e uma integração pedagógica e 

técnica? 



- A formação do professor, tanto inicial quanto continuada, passa pelos espaços de 

formação. Devemos ser agentes ativos na multiplicação do saber (formação de 

multiplicadores, SBCS, como?) 

- espaços de formação devem ser fortalecidos e ampliados. São eles: projetos 

pedagógicos, exposições itinerantes, intercâmbios institucionais, popularização e 

divulgação cientificas, fóruns de discussão. Estes devem ser instrumentos de formação 

de multiplicadores. 

 

Sistematização do Conjunto de Propostas (elaborado pela Coordenadora da 

Comissão de Educação em Solos e Percepção Pública do Solo da Sociedade 

Brasileira de Ciência do Solo): 

 

A SBCS deve atuar/intervir nos seguintes aspectos:  

- Formação e capacitação de professores da educação básica através de:  

- injunções junto ao MEC e secretarias estaduais e municipais de educação para o 

fortalecimento/inclusão de conteúdos de solos na formação inicial e continuada dos 

professores; 

- buscar uma forma de acompanhar eou participar da avaliação (qualidade e 

conteúdo) de livros didáticos do MEC, assim como da definição de conteúdos de solos 

necessários à educação básica; 

- preparação eou oferecimento de cursos; 

- preparação, produção eou disponibilização de materiais paradidáticos e 

informações para professores da EB (no site e em outras formas); 

- acompanhar também a formação de professores de IES, IFETS e escolas 

agrotécnicas e garantir a exigência de conhecimento específico de solos em concursos 

para professores de solos. 

- deve buscar a valorização do ensino da graduação e técnico e a extensão em 

educação em solo nas IES e nos diversos órgãos de financiamento  (CAPES, CNPq, etc) 

 

Interdisciplinaridade da SBCS. 

 

Além das propostas dos grupos de estudo foi encaminhada e aceita pela plenária a 

proposta de Desenvolvimento de uma exposição temporária/itinerante de solos 

patrocinada pela SBCS, que circule em espaços e museus de ciência do Brasil nos moldes 

da exposição do Instituto Smithsonian feita em parceria com a Sociedade Americana de 

Ciência do Solo (proposta feita por Cristine Muggler) 

 

A plenária foi encerrada com aplauso unânime para a comissão organizadora pela 

organização impecável deste Simpósio.  


