Platô de Irecê; indispensável no aprendizado pedológico.
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RESUMO: A pedologia é uma das principais categorias de estudo que faz parte das ciências do solo,
onde busca desenvolver técnicas básicas de descrição, classificação e interpretação dos processos
de formação do solo. Necessitando da utilização de trabalhos práticos em campo, que se tornam
essenciais para o desenvolvimento acadêmico além de ampliar o entendimento da disciplina, pois
requer na prática a utilização de todo conhecimento dado em sala de aula, melhorando e fixando a
compressão bem como descrever um perfil de solo com suas devidas características morfológicas,
esclarecer a sua formação e descrever a paisagem onde os mesmos se encontram. O objetivo
principal é demonstrar a importância das práticas de campo no ensino da pedologia, tendo como base
a experiência desenvolvida no Platô de Irecê. Dessa maneira foram utilizados às etapas pré-campo,
campo e pós-campo. No pré-campo é realizada análise da paisagem ao longo do percurso, IlhéusIrecê, buscando descrever alguns aspectos relacionados com a formação dos diversos tipos de solos
já abordados em sala de aula, visando à compreensão da localidade em que iremos trabalhar. Ao
decorrer da etapa campo, durante 4 dias são visitados 5 pontos distintos, onde é possível distinguir
diferentes tipos de perfis de solo com suas devidas morfologias. Sendo assim, o campo além de ser
estratégico, permite fortalecer a função didática de maneira ilustrativa, indutiva, motivadora, treinadora
e investigativa. A etapa pós-campo, foi proposto um questionário, ampliando ainda mais os
conhecimentos adquiridos, já os resultados obtidos foram positivos, como a melhora significativa das
notas da turma na disciplina, muitos elogiaram como gostaram do campo e o quanto aprenderam, De
acordo com o que foi apresentado, pode-se concluir que o campo é fundamental para o aprendizado
da disciplina, pois facilita na compreensão do que foi apresentado em sala de aula, fortalece o
exercício de cooperação, além de melhorar o desempenho dos próprios discentes.
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