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Introdução

A apresentação de mini-aulas está prevista como 
atividade de monitoria. Esta difere de um seminário
comum apresentado por discentes como forma de 
avaliação, por se tratar de uma proposta que envolve a 
escolha de um tema – Formação e Classificação de 
Solos, a ser desenvolvido dentro de uma proposta 
diática-pedagógica, com a formulação de um plano de 
aula e o desenvolvimento de um exercício de fixação, 
realizado ao final da mini-aula. Tudo realizado sob a 
supervisão da professora responsável pela disciplina.

O desenvolvimento de mini-aulas por monitores é de 
fundamental importância para a iniciação dos mesmos 
na docência, uma vez que remete a experiência de 
formulação, desenvolvimento e concretização da 
atividade docente, transportando-os para o outro lado 
do processo de ensino-aprendizado.

A aprendizagem é um processo integrado no qual 
toda a pessoa (intelecto, afetividade e sistema 
muscular) se mobiliza de maneira orgânica. Em outras 
palavras, a aprendizagem é um processo qualitativo, 
pelo qual a pessoa fica mais bem preparada para 
adquirir novas informações. Não se trata, pois, de um 
aumento quantitativo de conhecimentos mais de uma 
transformação estrutural da inteligência [1].

Duarte [2] particulariza que parece indispensável 
que as decisões relativas ao ensino se fundamentem 
num conhecimento da forma como os estudantes se 
confrontem com a aprendizagem, afirma ainda que essa
intervenção é fundamental e pode ser realizada no nível 
do aconselhamento educacional para os próprios 
estudantes. 

O solo é o recurso natural mais utilizado para 
atender as necessidades de produção de alimentos 
demandadas pela população. Seu uso racional e 
adequado é um fator imprescindível para obtenção de 
resultados satisfatórios nos empreendimentos agrícolas. 
Para isto é preponderante o conhecimento das 
características do solo que fornecerão subsídios para 
avaliação de sua fertilidade e, consequentemente, seu 
comportamento quando submetido a diferentes tipos de 
exploração agropecuária. 

O solo que classificamos é uma coleção de corpos 
naturais, constituídos por partes sólidas, líquidas e 
gasosas, tridimensionais, dinâmicas, formados por 

materiais minerais e orgânicos que ocupam a maior 
parte do manto superficial das extensões continentais 
do nosso planeta, contém matéria viva e podem ser 
vegetados.

O presente trabalho relata a experiência docente 
vivenciada pelo primeiro autor no desenvolvimento, 
preparação e ato de ministrar uma mini-aula sobre o 
tema “Formação e Classificação de Solos”, para alunos
do curso de Agronomia da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco (UFRPE).

Material e métodos

A mini-aula sobre “Formação e Classificação de 
Solos” foi lecionada na (UFRPE), no dia 15 de 
Outubro de 2008, para discentes do quarto período do 
turno da tarde, do Curso de Agronomia, como forma de 
complementar a disciplina de Introdução a Ciência do 
Solo, oferecida pela Área de Solos, Departamento de 
Agronomia.

Após a escolha do tema, buscou-se através de 
pesquisas bibliográficas alcançar o nível de 
conhecimento necessário para o desenvolvimento do 
mesmo. A partir daí, propôs-se a confecção de um 
plano de aula, levando-se em consideração os 
conteúdos primordiais a serem trabalhados com os 
alunos em função do tempo disponível para 
apresentação da mini-aula e que aptidões esperava-se
que os discentes possuíssem após a apresentação dos 
mesmos. Neste sentido, foi elaborado um exercício de 
fixação, aplicado ao fim da mini-aula, composto por 
sete questões, sendo quatro subjetivas e três objetivas. 
O exercício em questão foi resolvido individualmente 
por dezessete alunos com a duração de trinta minutos. 
Decorrido o tempo previsto, efetuou-se a correção do 
mesmo, no sentido de sanar alguma dúvida por parte 
dos discentes e também de se avaliar a proposta e o 
“professor”. 

Resultados e Discussão

O seminário foi apresentado seguindo o plano de 
trabalho apresentado na (Tabela 1). Após a 
apresentação da mini-aula, foi aplicado o exercício de 
fixação (Figura 1) e realizada sua correção.

Posteriormente, analisando-se as respostas 



apresentadas pelos alunos, fez-se a média aritmética a 
fim de observar o nível de aproveitamento. A média 
alcançada foi de 7,31, considerada satisfatória.

O assunto abordado apesar de ser novo despertou 
nos alunos grande interesse ampliando o leque de 
vertentes e opções oferecidas pelo Curso de 
Agronomia.

Esta atividade serviu como uma experiência 
enriquecedora, que possibilitou ampliar o 
conhecimento dos discentes “professores” na
construção de conhecimentos, motivando-os a 
aprimorarem informações já adquiridas e a buscarem 
novas fontes de ensinamentos-aprendizados.
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Tabela 1. Plano de aula.

DISCIPLINA: Introdução a Ciência do Solo PROFESSORA: Sheila Maria Bretas Bittar
CURSO: Agronomia PERÍODO: 4° TURMA: SA-3
APRESENTADOR: Yuri Jacques Agra Bezerra da 
Silva

ANO/SEMESTRE: 2008/1° Semestre

CONTEÚDO OBJETIVOS
I. Introdução a Pedologia
    a) Conceito de solo
    b) Composição geral dos solos

1. Conceituar solo.
2. Exemplificar os componentes do solo.

II. Formação dos solos
    a) Fatores ativos e passivos
    b) Estágios na formação do solo

1. Diferenciar os fatores que atuam diretamente e indiretamente 
na formação dos solos.

2. Identificar os estágios de formação do solo.
III. Material de Origem
     a) Autóctones e alóctones
     b) Propriedades do solo influenciadas pelo material de 
origem

1. Diferenciar o material de origem autóctone do alóctone.
2. Identificar as propriedades do solo influenciadas pelo material 
de origem.

IV. Organismos
a) Importância dos organismos

1. Discernir sobre a relevância dos organismos na formação do 
solo.

V. Relevo
a) Propriedades do solo influenciadas pelo relevo

    b) Distribuição da água condicionada pelo relevo

1. Identificar as influências diretas e indiretas do relevo na 
formação do solo.
2. Descrever como a dinâmica da água é função do relevo.

VI. Tempo
     a) Desenvolvimento dos solos em função do tempo. 

1. Diferenciar o grau de desenvolvimento do solo em relação ao 
tempo de exposição aos fatores de formação.

VII. Perfil do solo
     a) Unidades de representação 
     b) Horizontes principais, transicionais e intermediários

1. Diferenciar horizontes de camadas e conceituar os principais 
horizontes do solo.

VIII. Principais processos de formação dos solos
     a) Laterização, podzolização, gleização e salinização

1. Descrever os principais processos de formação dos solos.

IX. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) 1. Discriminar as 13 classes de solos do SiBCS.

Nome: ............................................................................................ Turma: ..............
Data: ....../....../......

1) Coloque (A) para fatores ativos de formação do solo (P) para fatores passivos:
(    ) Material de origem
(    ) Clima
(    ) Relevo
(    ) Tempo
(    ) Organismos

2) O que é solo? Quais os componentes do solo?

3)  O que é perfil do solo?  Quais os seus horizontes principais?

4) Marque a Ordem de Classificação de Solo de maior ocorrência no Brasil?
a) NEOSSOLOS
b) ESPODOSSOLOS
c) CAMBISSOLOS
d) LATOSSOLOS
e) PLANOSSOLOS

5) Assinale (V) para os itens verdadeiros e (F) para os itens falsos:
(    ) NEOSSOLOS são solos considerados rasos, pedregosos e pouco desenvolvidos.
(    ) Laterização é o processo de formação de LATOSSOLOS.
(    ) LATOSSOLOS são solos considerados rasos, ou seja, pouco desenvolvidos.
(    ) Gleização é o processo de formação dos ESPODOSSOLOS.
(    ) O SiBCS (Sistema Brasileiro de Classificação de solos) foi criado para atender às condições climáticas existentes no Brasil (Tropical e 
Subtropical).

6) Qual a importância da Classificação de Solos?

7) Explique como os fatores de formação do solo: relevo e clima, podem influenciar diretamente em sua formação?
        
        Figura 1. Exercício de Fixação.


