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Introdução

O desenho infantil é um dos aspectos 
mais importantes para o desenvolvimento 
integral do indivíduo e constitui-se num 
elemento mediador de conhecimento e 
autoconhecimento. A partir do desenho a 
criança organiza informações, processa 
experiências vividas e pensadas, revela seu 
aprendizado e pode desenvolver um estilo de 
representação singular do mundo GOLDBERG 
2005 [1]. É através do desenho livre que a 
criança desenvolve noções de espaço, tempo, 
quantidade, sequência, coordenação motora 
fina, capacidade de atenção, concentração e 
apropria-se do conhecimento construído, sempre 
respeitando seu ritmo, aprende também a função 
social da escrita, pois a comunicação feita 
através do desenho pode ser compreendida por 
outras pessoas antes mesmo dela aprender a usar 
a escrita TRIBUNATP.COM. BR [2]. A partir 
deste pressuposto, este trabalho teve como 
objetivos: 1) Despertar nos alunos do ensino 
fundamental o interesse pelo solo, em relação ao 
que este pode proporcionar para a vida humana; 
2) Mostrar que podem existir diferenças em 
relação à morfologia, como a textura e estrutura 
no solo, de acordo com o local onde se esteja; 3) 
Divulgar o Centro de Referência, Informação e 
Exposição Permanente de Solos do Estado de 
Pernambuco; 4) Analisar os resultados obtidos 
pelos alunos nos dois ambientes estudados.

Material e Métodos

Os locais escolhidos para a coleta das 
informações foram a Escola Flávio Pessoa 
Guerra, situada no Loteamento Encanto 
Igarassu (Zona Urbana), e a Escola Evangelina 
Delgado de Albuquerque, localizada no Distrito 
de Três Ladeiras (Zona Rural). A escolha das 
localidades das instituições de ensino se 
justifica pelo fator contato com a atividade 
agrícola, uma vez que as crianças da zona 
urbana têm um contato bem menor comparado 
às crianças da zona rural.  No total 87 alunos 
participaram das atividades, sendo 50 da 3ª 
Série e 37 da 4ª Série do Ensino Fundamental I, 
com idade variando de 9 a 16 anos. A atividade 
realizada foi intitulada “Aula Expositiva: 
Despertando o interesse pelo solo”. Durante a 
atividade, foram abordadas com os alunos as 
seguintes questões: o que eles pensam sobre o 
solo; qual a importância que o solo traz para o 
indivíduo; o que pode ser plantado; como se 
deve conservar o solo; e diferenças entre cor e 
textura dos solos. Na oportunidade foi feita a 
divulgação do Centro de Referência, 
Informação e Exposição Permanente de Solos 
do Estado de Pernambuco da UFRPE, 
enfatizando a diferença climática entre as Zonas 
Fisiográficas do Estado, associando-as às 
características de solo específicas. Ao final da 
explanação foi solicitado aos alunos que 
fizessem um desenho, no qual eles 
demonstrariam a sua percepção quanto ao solo e 
a sua importância. Foi enfatizado que eles não 
deveriam se preocupar com a habilidade em 
desenhar, mas sim representar o que vinha à 



mente referente ao tema. Também foi solicitada 
uma explicação ou um comentário escrito sobre 
o desenho que realizaram. Um trabalho de 
metodologia semelhante foi realizado por [3] 
Farias e Alves 2007, onde foi solicitado a alunos 
de ensino fundamental II que fizessem uma lista 
com nomes de 20 espécies de aves e em seguida 
escolhessem uma para desenhá-la e fazer um 
resumo sobre aquele animal.

Resultados e Discussão

De acordo com os desenhos dos alunos, 
foi observado que os que residem na Zona 
Urbana enfatizaram o solo como um 
componente indispensável para o 
desenvolvimento de plantas, com destaque para 
fruteiras e outras plantas que fazem parte da 
composição paisagística da comunidade onde 
vivem, como palmeiras e plantas ornamentais
(Figura 1). Também foi ressaltada a importância 
que ele tem para a vida humana pelo fato de 
trazer o alimento para o homem (com um menor 
número de desenhos). Em relação aos trabalhos 
dos alunos que residem na Zona Rural, houve 
um destaque maior na questão do solo como 
fornecedor direto do alimento, isto representado 
com desenhos que relatam principalmente a 
realidade e o trabalho de seus pais (ou até deles 
mesmos) no campo (Figura2). Na maioria dos 
desenhos há demonstrações dos instrumentos de 
trabalho (enxadas, adubos, estercos de gado, 
mangueiras, etc.) e também representações do 
maquinário que compõe o ambiente da 
comunidade local, principalmente as máquinas e 
os implementos utilizados na colheita da cana-
de-açúcar, com boas representações de 
caminhões carregados de cana, tratores e da 
cana colhida. A grande ênfase na cultura da 
cana-de-açúcar se deve ao fato do distrito está 
localizado em meio às terras de uma usina 
produtora de açúcar e álcool. Houve também 
um destaque para a vegetação local, que foi bem 
representada pelas fruteiras existentes nas 
residências, a mata e o riacho que ficam 
localizados próximo ao distrito.

Conclusão

Conclui-se então que a percepção sobre 
o solo é diferente entre os alunos da zona urbana 
e da zona rural. Os alunos residentes na zona 
urbana possuem um conhecimento sobre solos 
mais superficial, e no geral não identificam o 
solo como um recurso essencial à produção de 

alimentos. Para os alunos residentes na zona 
rural, percebe-se uma clara, apurada e objetiva 
demonstração da importância do solo como uma 
forma de obtenção do alimento que elas próprias 
consomem, e da realidade existente no local, 
pelo fato de algumas delas demonstrarem em 
seus trabalhos a atividade agrícola como algo 
rotineiro. Isto se deve também ao fato de os 
participantes serem de uma faixa etária 
relativamente maior em relação aos alunos do 
perímetro urbano. É necessário que exista uma 
exploração e um estímulo maior quanto ao 
conhecimento sobre o solo nas escolas de ensino 
fundamental, tanto públicas como privadas (em 
especial nas instituições localizadas no 
perímetro urbano), tendo em vista que a 
educação ambiental é um instrumento muito 
importante e indispensável para minimizar os 
problemas socioambientais, sensibilizando e 
mostrando a importância deste recurso natural 
para a humanidade.
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Figura 1: Representações do solo para os alunos da Zona Urbana

Figura 2: Representações do solo para os alunos da Zona Rural
      


