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RESUMO
Dentre os elementos essenciais para o desenvolvimento humano, destaca-se o solo como precursor para a
evolução da vida. Sua importância vai além da sustentação animal e vegetal, este é um recurso fundamental
para a produção de alimentos, fibras, energia e a sustentabilidade. Em prol disso, podemos definir o solo
como um meio indispensável de obtenção de recursos vitais, sendo originário de processos pedogenéticos
gerais e específicos. Frente às questões inerentes governança do solo, o trabalho foi realizado na
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), disciplina de Gênese e
Morfologia do solo no semestre letivo 2018.1. Objetivou-se com o presente estudo conhecer e apresentar a
forma como os solos são governados na guiné -Bissau e Brasil. Foi adotado para o estudo uma metodologia
analítica de base quantitativa, por intermédio de revisões bibliográficas, foram aplicados questionários
estruturados (fechados) para 44 estudantes do curso de agronomia da UNILAB, sendo 22 deles brasileiros e
22 guineenses. A pesquisa foi feita via formulário online no Google Forms e enviado para o e-mail dos
estudantes. Os resultados foram agrupados e dispostos em gráficos, visando uma melhor elucidação das
informações. Nesse tópico foi perguntado aos entrevistados o conhecimento sobre o que é governança do
solo, onde foi constatado que em 65,9% das respostas, os estudantes tinham conhecimento do que é
governança do solo e 34,1% não sabia o que era. Irregularidade na distribuição de terras permita a posse de
latifúndios e grandes extensões inférteis em poucas mãos, fazendo com que parte da população sofra com a
escassez de recursos, essa irregularidade pode trazer consequências drástica para o país na medida que
pode traz inseguranças na alimentação e em termos nutricional, monopólio total de mercado de forma
injusta compromete o direito de alimentação de boa qualidade.
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