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Ao longo da história de sistematização do pensamento geográfico, os geógrafos 

têm constantemente discutido qual é o campo específico de estudo da Geografia1, ou seja, a 

Geografia tem como especificidade de estudo principal, o predomínio da Geografia 

Humana ou da Geografia Física? Se for a Geografia Humana não estaremos nos 

direcionando para a sociologia, a economia, a antropologia, etc? Por outro lado, se nos 

inclinarmos para a Geografia Física, estaremos vinculados a Geologia, a Biologia, a 

Pedologia, etc? 

Estas questões ainda se mantêm, sendo constantemente observadas em livros 

didáticos de Geografia nos níveis fundamentais e médios, no qual são utilizados pelos 

professores das redes de ensino públicos e privados. Sustenta-se porque, um dos motivos 

mais fortes esta na perspectiva dicotômica de estudo da natureza e sociedade, sendo 

concebida como: natureza externa a sociedade ou como articulação da natureza com a 

sociedade (SILVA, 2004).  

A noção de externalidade esta associada ao ritmo das temporalidades da 

natureza (climática, geológica, geomorfológica, pedológica, etc), em muito vinculado ao 

tempo longo, ao tempo que escoa, onde a natureza é estudada dissociada das ações 

efetuadas pela sociedade. 

 Já na perspectiva de inter-relação entre as dinâmicas da natureza vinculada a 

dinâmica da sociedade, os ritmos são dos processos históricos, cuja relação esta vinculada 

à noção de tempo histórico ou ao tempo em que as sociedades determinam suas formas de 

fazer. 

Para Monteiro (2000) o significado da palavra ritmo compreende : 

 

                                                 
1 Neste aspecto a professora Ana Fani Alessandri Carlos, no texto “A Geografia Brasileira, hoje: algumas 
reflexões” in: Mudanças Globais, Revista Terra Livre, Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), n.18, 1º 
semestre de 2002, São Paulo, apresenta algumas reflexões sobre a problemática das especificidades atuais 
(Geografia Física e Humana) na Geografia.  
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“Palavra originária da raiz grega do verbo RHEN, fluir, 

gerador do substantivo RHYTMOS, já era definido por PLATÃO como 

“uma ordem do movimento” (KINESIS TAXIS). Pode ser  tido também 

como uma alteração de elementos contrastantes. Associando movimentos 

e contraste aparece a condição sine qua non do ritmo que é a 

periodicidade, uma configuração de movimentos não recorrente” 

 

Tomando como base esta citação é possível inter-relacionar a noção de 

periodicidade rítmica com o conceito de tempo, seja ele na perspectiva em seta, em circulo, 

em espiral e em espiral rítmica, conforme a Figura 1 elaborada por Monteiro (2000). 

 

REPRESENTAÇÕES LINEARES DO
                   TEMPO

PASSADO PRESENTE FUTURO

A SETA

O CIRCULO A ESPIRAL

            A ESPIRAL RÍTMICA
(Sistema de Alta Complexidade)

 
Figura 1.  Representações lineares do tempo.  

 

O tempo em reta simboliza a flecha do tempo, no sentido de continuo passar, do 

fluir inexorável e irreversível. O tempo em circulo é o tempo reversível, onde se anula o 

passado e se projeta o futuro a partir de uma perspectiva organicista e mecânica de começo, 
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meio, fim e recomeço. E os tempos de espiral e espiral rítmica, representam “um meio 

tempo entre o fluxo linear que, embora não se fechando em círculos, admite a 

possibilidade de um fluir curvo onde ocorrem aparentes retornos, assemelhados à 

condições pretéritas mas aliados a um nível superior” (MONTEIRO, 2000) 

Na concepção de Whitehead (1993) “tempo é a sucessão ordenada de instantes 

desprovidos de duração”, onde “a relação e os instantes nos são conhecidos 

conjuntamente em nossa apreensão do tempo, cada um implicando o outro”. O autor 

descreve que o tempo é uma abstração derivada da passagem de eventos, que somente é 

possível abstraí-la a partir da passagem da natureza, entendendo esta como um processo da 

natureza. Significa dizer que a passagem da natureza “é igualmente demonstrada pela 

transição espacial e pela transição temporal. É em virtude dessa passagem que a natureza 

esta sempre em movimento” (WHITEHEAD, 1993).        

Com relação aos eventos Whitehead (1993) refere-se da seguinte forma: 

 

“Esses eventos denotados devem necessariamente incluir 

eventos do passado remoto, bem como eventos pertencentes ao 

futuro. Tais eventos nos são apreendidos como os períodos 

longínquos do tempo ilimitados. Existem, porém, outra 

classificação de eventos, também inerentes à apreensão sensível. 

Refere-se ela aos eventos que partilham do imediatismo dos 

eventos discernidos imediatamente presentes.” 

 

Relacionando a citação acima com os ritmos da natureza, mais especifico para o 

campo da Geomorfologia, podemos denominar que, os eventos que tratam de longínquos 

períodos do tempo, sendo do passado remoto, pertencem ao tempo da morfogênese e os 

eventos que envolvem a apreensão sensível associadas ao imediatismo, esta vinculado ao 

tempo da morfodinâmica (SUERTEGARAY e NUNES, 2001). 

Ambos apresentam ritmicidades e temporalidades diferenciadas, em que a 

morfogênese esta relacionada aos processos vinculados a dinâmica da natureza a partir da 

escala de interpretação geológica. E que a morfodinâmica esta vinculada a compreensão da 

atuação dos processos naturais e processos sociais a partir da escala de tempo histórica. 
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Se anteriormente sob o domínio do pensamento positivista e neopositivista, as 

diversas sub-áreas da chamada Geografia Física, o importante nos aspectos do ensino e 

pesquisa, interessava somente enfocar a dinâmica dos processos naturais (ritmo da 

natureza), com o advento da Geografia Crítica, embasada nos postulados teóricos, 

principalmente do materialismo histórico e dialético, houve a necessidade de se repensar 

que concepção de natureza a Geografia deve tratar. 

Como o presente encontro tem como publico principal professores de ensino 

fundamental e médio, compreendo que partindo do princípio de que a Geografia é a ciência 

“que busca a compreensão do espaço produzido pela sociedade, suas desigualdades e 

contradições, as relações de produção que nele se desenvolve, bem como a apropriação 

que essa sociedade faz da natureza” (CASTROGIOVANNI e GOULART, 1990), pensar 

as novas ritmicidades da natureza devem estar necessariamente vinculadas aos conteúdos 

geográficos, no qual enfoquem a relação natureza – sociedade, de modo a superar a 

dicotomia entre os fatores que explicam a dinâmica da sociedade e a dinâmica da natureza.  

As separações em tópicos/conteúdos entre aspectos da sociedade e da natureza, 

podem levar a discursos ideológicos, preconceituosos e deterministas, que não apresentam 

a realidade dos fatores e processos históricos, econômicos, políticos e sociais, responsáveis 

pelas diversas formas de ocupação e degradação do ambiente.  

 Sob esta temática, Suertegaray & Schäffer (1988) abordam que a 

problemática ambiental deve ser tratada “no contexto do capitalismo, onde as acentuadas 

desigualdades sociais se expressam também e fortemente, na relação do homem com seu 

ambiente, quando entram em conflito os mecanismos que regem a reprodução do capital 

com os interesses coletivos por um ambiente de razoável qualidade”. 

 Compreendo que a partir da concepção de ciência geográfica que formamos 

ao longo das nossas trajetórias como professores, principalmente em um momento histórico 

de profundas transformações sociais, econômicas, culturais, políticas, tecnológicas e 

ambientais, não é possível no escopo da Geografia ainda trabalhar-se com visões 

dicotomizadas entre abordagens físicas e humanas entre as diversas especificidades 

geográficas. 

Exemplo desta discussão, são as transformações e modificações ocasionadas, 

pelas diversas formas de apropriação realizadas pela sociedade, na dinâmica da natureza, 
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tendo como resultado marcas e vestígios, caracterizados como depósitos tecnogênicos, 

empreendendo uma nova ritmicidade temporal denominada de período do Quinário  

(PELOGIA, 1998). 

Neste aspecto é importante para os professores de Geografia, que lecionam 

sobretudo para os ensinos fundamental e médio, compreender para saber didaticamente 

explicar para seus alunos, tanto os ritmos da natureza como os ritmos da sociedade, a fim 

de poder inter-relacionar ambos, mostrando como dialeticamente ocorre o movimento de 

construção do espaço geográfico. 

Em relação à preocupação da transposição didática de um dos aspectos da 

natureza, no qual podem ser trabalhados em sala de aula e em trabalhos de campo com os 

alunos, será apresentado como exemplo de estudo a dinâmica de formação dos solos e seu 

uso e manejo, a partir da elaboração de kits didáticos e de macropedolítos, utilizando-se 

para isto materiais alternativos.  

Este projeto didático vem sendo realizado no Laboratório de Sedimentologia e 

Análise de Solos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP-Presidente Prudente, 

sob a orientação dos professores João Osvaldo Rodrigues Nunes e Maria Cristina Perusi, 

contando também com a participação da bolsista Eliete Gomes da Silva. 

 

A importância do ensino de solos para a Geografia 

 

A Geografia é a ciência que historicamente trabalha com a relação sociedade – 

natureza. No campo da dinâmica da natureza, o estudo dos solos geralmente é vinculado às 

áreas de climatologia, biogeografia e principalmente a Geomorfologia. A importância de se 

estudar o solo deve-se ao fato de que a apropriação, na maioria das vezes indevida dos 

recursos naturais, visando à obtenção de matérias primas e alimentos, pode resultar em 

quadros irreversíveis de degradação ambiental.  

Essa degradação, resultado do uso inadequado do solo, pode se manifestar nos 

quadros erosivos responsáveis pela perda de toneladas de terras férteis todos os anos, na 

compactação, baixo pH e na perda da fertilidade. Uma das alternativas possíveis de serem 

utilizadas e comprovadamente eficientes seria a utilização de recursos didáticos capazes de 
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despertar a importância de se preservar o meio ambiente, manifestado, neste trabalho, nos 

solos.  

Os recursos didáticos desempenham um papel importante no processo de ensino-

aprendizagem. No caso específico do ensino de solos, os recursos didáticos devem vir 

acompanhados de esclarecimentos que promovam relações entre os aspectos físicos e as 

ações antrópicas. Ao demonstrar quadros de processos erosivos, por exemplo, é preciso que 

esta representação seja complementada com esclarecimentos que permitam entender que é 

o uso indevido do solo que promove a sua degradação.  

A erosão é um fenômeno geológico que ocorre independente da ação humana. 

Esse fenômeno natural, que remonta às primitivas eras da existência da Terra, pode ter o 

equilíbrio rompido a partir das intervenções antrópicas. O impacto das gotas de chuva em 

um terreno descoberto, e o resultante desprendimento das partículas do solo, são as 

principais causas da erosão hídrica. Erosão é, portanto, o processo de desprendimento, 

arraste e deposição das partículas do solo causado pela água e pelo vento (BERTONI & 

LOMBARDI NETO, 1985).  

O problema é que o arraste das partículas ocorre de forma seletiva; primeiro as 

menores (parte ativa do solo). Juntamente com a perda das referidas partículas, têm-se as 

perdas da fertilidade, resultando na queda da produtividade das culturas e conseqüente 

comprometimento econômico, principalmente para o pequeno produtor.  

Desta forma, identifica-se que a erosão é um fenômeno físico, possível de ser 

representado, por exemplo, em forma Kits didáticos e macropedolitos, mas que se 

manifesta no âmbito social e econômico, o que jamais poderá de ser considerado pela 

ciência geográfica. 

Metodologicamente, para a realização tanto dos macropedolítos como dos kits 

didáticos, utilizou-se como material de estudo três classes de solos, classificados por 

Oliveira et al. (1999) como Latossolos, Argissolos e Planossolos, de expressiva ocorrência 

no município de Presidente Prudente - SP. 

A escolha das áreas foi realizada a partir de uma pesquisa de campo, onde se 

retirou os perfis de solos (macropedolitos) e o material necessário para elaboração dos kits 

didáticos. 
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Para a obtenção do perfil no campo utilizou-se o auxílio de um quadro de metal 

(150cm x 0,30cm x 0,03cm) que serviu de entalhe para fixação do perfil no molde 

definitivo de madeira. A limpeza e elaboração final do perfil foi realizada no Laboratório 

de Sedimentologia e Análise de Solos da FCT/UNESP - Presidente Prudente. Para a 

fixação do perfil no molde de madeira, bem como sua impermeabilização, utiliza-se cola 

branca diluída em água na proporção de 1:1. 

Para a elaboração dos kits didáticos, primeiramente as amostras são secas ao ar. O 

tempo de secagem depende do teor de umidade que as amostras apresentam quando vem de 

campo. Posteriormente são destorroadas utilizando-se de almofariz e um bastão de 

borracha. O próximo passo é peneirar, utilizando peneiras de malha com 2mm de abertura. 

A quantidade de amostra de solos utilizada para a montagem dos kits, será de 

acordo com o tamanho do recipiente. Podendo ser indicados materiais como garrafas de 

refrigerante transparente (PET), ou ainda outros materiais que facilitem a visualização do 

perfil representado.  

A montagem do kit inicia-se com a disposição do último horizonte no recipiente 

selecionado. Segue-se desta maneira, numa seqüência de ordem inversa, dispondo 

paralelamente horizonte por horizonte, até que o horizonte A seja o último a ser disposto. 

Aconselha-se que o acabamento seja feito com matéria orgânica, sugerindo a 

preocupação com a cobertura/proteção do solo. 

 

Considerações Finais 

 

Uma das perspectivas de interpretação da discussão sobre as novas abordagens 

rítmicas da natureza, esta vinculada às intervenções e transformações que a sociedade gera 

no ambiente.  

Compreende-se o ambiente como o espaço em que vivemos e interagimos de 

modo harmônico ou conflituoso com a natureza, sendo esta entendida como tudo “...que 

observamos pela percepção obtida através dos sentidos”(WHITEHEAD, 1993).  

A percepção a que me refiro são o ar que respiramos, a água que bebemos, o solo 

que pisamos e extraímos os alimentos, bem como também as rugosidades temporo-

espaciais (Santos, 1996) que a sociedade composta pelos agentes sociais, que lhe dão 
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dinamicidade, edifica suas realizações materiais (estradas, prédios, canalizações de 

córregos, etc). 

Assim, as diferentes formas de organização e intervenção da sociedade no 

ambiente, tem levado a mudanças de entendimento dos ritmos e periodicidades temporais 

em relação à dinâmica da natureza.  

Muitos processos físico-químicos e termodinâmicos responsáveis pela dinâmica 

de formação de ambientes naturais, têm sofrido constantes alterações pelo movimento da 

sociedade, resultando em novos ambientes e conseqüentemente em novas mudanças de 

ritmicidade da natureza. 

A partir destas intervenções, vem sendo constatada alteração significante na 

dinâmica da natureza nas escalas regionais e principalmente locais, manifestando-se a partir 

de problemas de ordem climática, geomorfológica, pedológica, etc. 

 Neste aspecto é de fundamental importância, principalmente no campo do ensino, 

a constante atualização sobre os processos responsáveis pelas dinâmicas naturais e sociais, 

objetivando entender e transmitir aos alunos, as novas alterações na ritmicidade entre os 

tempos geológicos e históricos. 

Importante destacar, a titulo de exemplificação, que uma das formas de trabalhar 

as novas ritmicidades é a elaboração de materiais didáticos a partir do estudo dos solos, 

analisando aspectos como: caracterização das classes de solo, localização, características 

dos horizontes, formas de relevo, cobertura vegetal, formas de uso do solo, etc. Todas estas 

informações são complementares e auxiliadoras na relação ensino/ aprendizagem nos níveis 

fundamentais, médios e superior, além de cursos técnicos.  

Na impossibilidade de se realizar trabalhos de campo, os materiais didáticos são 

recursos facilitadores para o desenvolvimento do conteúdo de Pedologia, Geomorfologia, 

Biogeografia, etc, na Geografia e, conseqüentemente, para o melhor aproveitamento do 

conteúdo em sala de aula.  
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