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RESUMO 

 

O presente trabalho busca analisar as matérias relacionadas às ciências do solo 

presentes nos projetos acadêmicos curriculares de Geografia das Instituições de Ensino Superior 

– IES públicas da região Nordeste do Brasil. Para tal, foram feitas pesquisas nos sites oficiais 

das instituições, a fim de coletar dados referentes ao curso (Bacharelado e/ou Licenciatura), 

matérias relacionadas a essa ciência, semestre que essa é oferecida, carga horária, quantidade 

de créditos e ementa. Através da tabulação dos dados realizada no software Microsoft Office 

Excel 2007, das trinta e quatro IES pesquisadas, foram selecionadas nove, essas por 

apresentarem os dados e informações disponíveis em suas home pages. As análises buscam 

avaliar se as ementas atendem as habilidades e competências dos Geógrafos, embasadas nos 

seguintes documentos oficiais do governo federal brasileiro: lei nº 6.496 - de 7 de dez 1977; Lei 

nº 6.664, de 26 jun 1979; Decreto nº 85.138, de 15 set 1980; Lei nº 7.399, de 4 nov 1985; 

Decreto 92.290, de 10 jan 1986; Resolução nº 336, de 27 de outubro de 1989; Resolução nº 

1.002, de 26 de novembro de 2002; Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 2005; resolução nº 

1.025, de 30 de outubro de 2009; Parecer CNE/CES 492/2001; Resolução CNE/CES 14, de 13 

de março de 2002. As matérias referentes às ciências do solo geralmente apresentam-se 

denominadas de: “Geografia dos solos”, “Pedologia” e “Erosão e conservação dos solos”. Essas 

são oferecidas do terceiro ao sexto período. A carga horária/quantidade de créditos das matérias 



relacionadas às ciências do solo é, em média, de 69 horas/4 créditos, o que demonstra uma 

insuficiência em relação ao tempo hábil para abarcar conteúdos que possam atender as 

habilidade e competências dos Geógrafos exigidas pelas leis brasileiras. Essas, para atenderem 

conteúdos programáticos elencados nesses documentos oficiais do governo federal deveriam, 

no mínimo, apresentarem em suas composições curriculares 90 horas de carga horária e 5 

créditos. O presente trabalho traz como principal contribuição uma base de dados que pode 

servir como parâmetro para as instituições adotarem um currículo que busque atender as 

habilidades e competências do Geógrafo, onde isso pode ser realizado através da modificação 

de suas ementas no sentido de abarcar carga horária, quantidade de crédito e conteúdos 

mínimos necessários para um eficaz processo de atendimento as necessidades do profissional 

de Geografia. 

 

Palavras-chave: ciência do solo; instituições de ensino superior; habilidades e competências do 

geógrafo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ciência do solo, sobretudo nos últimos anos no Brasil, vem se tornando alicerce 

fundamental para o desenvolvimento do país. Os estudos realizados pelos diversos cientistas 

vêm possibilitando o melhor entendimento não só da interação entre os fatores de formação e os 

processos pedogenéticos dos solos, como também das propriedades físicas, químicas e 

biológicas desses com vistas ao avanço de tecnologias de manejo específicas. Além disso, a 

fundação da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo – SBCS em 1947 reafirmou a necessidade 

de se ter informações sistematizadas através dos estudos de diversos profissionais da área, 

envolvendo trabalhos de ensino, pesquisas diversas e atividades extensionistas. 

Os Projetos Acadêmicos Curriculares – PAC dos cursos de graduação vem sofrendo 

diversas mudanças no país por conta das políticas educacionais e das transformações 

dinâmicas no mundo do trabalho. A formação profissional é moldada pelas diretrizes dos 

currículos sugeridos no Programa Nacional de Graduação – PNG. Esse, por se tratar de um 

projeto em construção, seu campo de estudo como objeto de pesquisa é relativamente recente. 

Cabe acrescentar, também, que a Geografia acadêmica vem passando por um constante 

processo de construção e “(des)construção” de conhecimentos, assim como na maioria das 

ciências. O ensino dessa, sobretudo no século XXI, vem contribuindo para a formação de 



pensamentos antagônicos, o que, de certa forma, colabora para que cada vez mais aumente o 

número de pesquisas nessa área do conhecimento.  

A administração das Instituições de Ensino Superior – IES públicas do nordeste do Brasil 

são mantidas por uma esfera do poder público. Essas podem ser civis [mantidas pela União 

(Federal), por uma Unidade Federativa (Estadual) ou por um Município (Municipal)] ou militares 

[mantidas pelas Forças Armadas (Exército, Marinha, Aeronáutica) ou por corporações militares, 

como as polícias].  

O presente trabalho trata da análise da ciência do solo nos PAC de Geografia das IES 

públicas do nordeste do Brasil. Essa pesquisa justifica-se através da investigação dos Projetos 

Acadêmicos Curriculares no sentido de averiguar se esses possuem, no curso de Geografia 

(Bacharelado e/ou Licenciatura), matérias relacionadas a essa ciência, atentando-se para o 

período que esta é oferecida, carga horária da disciplina, quantidade de créditos e suas 

ementas. Além disso, através dos documentos oficiais do governo federal do brasileiro (lei nº 

6.496 - de 7 de dez 1977; Lei nº 6.664, de 26 jun 1979; Decreto nº 85.138, de 15 set 1980; Lei nº 

7.399, de 4 nov 1985; Decreto 92.290, de 10 jan 1986; Resolução nº 336, de 27 de outubro de 

1989; Resolução nº 1.002, de 26 de novembro de 2002; Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 

2005; resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009; Parecer CNE/CES 492/2001; Resolução 

CNE/CES 14, de 13 de março de 2002), foram feitas análises no sentido de observar se as 

habilidades e competências dos Geógrafos estão sendo atendidas nos componentes curriculares 

dos cursos.  

Esse trabalho é de grande relevância para os cursos de Geografia, mais especificamente 

das IES públicas do nordeste do Brasil, no sentido de que essas possam se adequar a legislação 

brasileira, ajustando seus regimentos internos aos documentos oficiais do governo federal do 

país.  

  

METODOLOGIA  

 

Primeiramente foi feito um levantamento de todas as IES públicas do nordeste do Brasil 

através do site oficial do Ministério da Educação – MEC (www.mec.gov.br). Segundo a mais 

recente divisão territorial do Brasil e limites territoriais publicados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatítica – IBGE no Seminário Nacional com as Instituições Responsáveis por 

Limites Político-Administrativos em Brasília - DF, 1° de Julho de 2008, a região nordeste do 

Brasil é compostas pelos estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 

http://www.mec.gov.br/


Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. As Instituições de Ensino Superior públicas presentes 

nesses estados são: 

 Alagoas: Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL e Universidade Federal de 

Alagoas – UFAL;  

 Bahia: Universidade Federal da Bahia – UFBA, Universidade Federal do Recôncavo 

Baiano – UFRB, Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Universidade Estadual de Feira de 

Santana – UEFS, Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC e Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB; 

 Ceará: Universidade Federal do Ceará – UFC, Universidade Estadual do Ceará – UECE, 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA e Universidade Regional do Cariri – URCA; 

 Maranhão: Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Universidade Estadual do 

Maranhão – UEMA e Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET; 

 Paraíba: Universidade Federal da Paraíba – UFPB e Universidade Estadual da Paraíba 

– UEPB; 

 Pernambuco: Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde - AESA-CESA, Faculdade de 

Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina – FACAPE, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho – FACHUCA, Faculdade de Ciências Humanas do 

Sertão Central – FACHUSC, Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul – FAMASUL, 

Autarquia Educacional do Belo Jardim – AEB, Faculdade de Formação de Professores de 

Goiana – FFPG, Universidade de Pernambuco – UPE, Universidade Federal de Pernambuco – 

UFPE e Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE;  

 Piauí: Universidade Estadual do Piauí – UESPI e Universidade Federal do Piauí – UFPI;  

 Rio Grande do Norte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, Escola Superior de Agricultura de 

Mossoró – ESAM e Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN; 

 Sergipe: Universidade Federal de Sergipe – UFS. 

Foram feitas consultas dos PAC através das home pages oficiais de todas as IES acima 

mencionadas. Seguem abaixo: 

 UNEAL: http://www.uneal.edu.br/ 

 UFAL: http://www.ufal.edu.br/ 

 UFBA: https://www.ufba.br/ 

 UFRB: http://www.ufrb.edu.br/portal/ 

 UNEB: http://www.uneb.br/ 

http://www.uneal.edu.br/
http://www.ufal.edu.br/
https://www.ufba.br/
http://www.ufrb.edu.br/portal/
http://www.uneb.br/


 UEFS: http://www.uefs.br/ 

 UESC: http://www.uesc.br/ 

 UESB: http://www.uesb.br/ 

 UFC: http://www.ufc.br/ 

 UECE: http://www.uece.br/ 

 UVA: http://www.uvanet.br/ini_cien/inicial.php 

 URCA: http://www.urca.br/ 

 UFMA: http://www.ufma.br/ 

 UEMA: http://www.uema.br/ 

 CEFET: http://www.ebah.com.br/cefetma 

 UFPB: http://www.ufpb.br/ 

 UEPB: http://www.uepb.edu.br/ 

 AESA-CESA: http://www.aesa-cesa.br/ 

 FACAPE: http://www.facape.br/ 

 FACHUCA: http://www.fachuca.edu.br/ 

 FACHUSC: http://aedsfachusc.com.br/ 

 FAMASUL: http://www.famasul.edu.br/ 

 AEB: http://www.aeb.edu.br/site/ 

 FFPG: http://www.ffpg.edu.br/ 

 UPE: http://www.upe.br/ 

 UFPE: http://www.ufpe.br/ufpenova/ 

 UFRPE: http://www.ufrpe.br/ 

 UESPI: http://www.uespi.br/novosite/ 

 UFPI: http://www.ufpi.br/ 

 UFRN: http://www.sistemas.ufrn.br/portalufrn/PT/ 

 UFERSA: http://www2.ufersa.edu.br/portal/ 

 ESAM: http://www.ebah.com.br/esam 

 UERN: http://www.uern.br/ 

 UFS: http://www.ufs.br/ 

Através da tabulação dos dados realizada no software Microsoft Office Excel 2007, das 34 

(trinta e quatro) Instituições de Ensino Superior pesquisadas, foram selecionadas 9 (nove), essas 

por apresentarem os dados e informações disponíveis em suas home pages oficiais, bem como 

http://www.uefs.br/
http://www.uesc.br/
http://www.uesb.br/
http://www.ufc.br/
http://www.uece.br/
http://www.uvanet.br/ini_cien/inicial.php
http://www.urca.br/
http://www.ufma.br/
http://www.uema.br/
http://www.ebah.com.br/cefetma
http://www.ufpb.br/
http://www.uepb.edu.br/
http://www.aesa-cesa.br/
http://www.facape.br/
http://www.fachuca.edu.br/
http://aedsfachusc.com.br/
http://www.famasul.edu.br/
http://www.aeb.edu.br/site/
http://www.ffpg.edu.br/
http://www.upe.br/
http://www.ufpe.br/ufpenova/
http://www.ufrpe.br/
http://www.uespi.br/novosite/
http://www.ufpi.br/
http://www.sistemas.ufrn.br/portalufrn/PT/
http://www2.ufersa.edu.br/portal/
http://www.ebah.com.br/esam
http://www.uern.br/
http://www.ufs.br/


possuírem o curso de Geografia (Bacharelado e/ou Licenciatura) e matérias relacionadas a 

ciência do solo. 

 

Tabela 1 – Planilha demonstrando as IES públicas da região nordeste do Brasil.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Instituição Bacharelado Licenciatura 

Possui 

a 

matéria 

Nome da 

matéria Semestre 

Carga 

horária 

(horas) Créditos Ementa 

UNEAL Não Sim Não           

UFAL Sim Não Sim 

Geografia 

dos solos 3º 80 4 Sim 

UFBA Sim Sim Sim Pedologia 6º 68 Não Sim 

UFRB Não Não Não 

     
UNEB Não Sim Sim Pedologia 4º 75 Não Sim 

UEFS Sim Sim Sim Pedologia 5º 60 Não Não 

UESC Sim Sim Sim Pedologia 4º 90 5 Sim 

UESB Não Sim Sim 

Geografia 

dos solos 

 

60 3 Sim 

UFC Sim Sim Sim Pedologia 4º 64 4 Sim 

UECE Sim Sim Sim Pedologia 4º Não 5 Não 

UVA Não Não Não 

     URCA Não Sim Não 

     UFMA Não Não Não 

     UEMA Não Sim Não 

     CEFET Não Não Não 

     UFPB Não Não Não 

     
UEPB Não Sim Sim Pedologia Não 80 Não Não 

UESA-

CESA Não Sim Não 

     FACAPE Não Não Não 

     FACHUCA Não Não Não 

     



FACHUSC Não Sim Não 

     FAMASUL Não Não Não 

     AEB Não Sim Não 

     FFPG Não Sim Não 

     UPE Não Sim Não 

     
UFPE Sim Sim Sim Pedologia 5º 60 4 Sim 

UFRPE Não Não Não 

     UESPI Não Não Não 

     UFPI Não Não Não 

     
UFRN Sim Sim Sim Pedologia 5º 75 5 Sim 

UFERSA Sim Sim Sim Pedologia 4º Não 5 Não 

ESAM Não Não Não 

     
UERN Não Sim Sim Pedologia 4º 60 Não Sim 

UFS Sim Sim Sim 

Erosão e 

conservação 

dos solos 5º 60 4 Não 

 

Baseando-se na tabela acima representada, as 9 (nove) IES selecionadas para estudo 

foram: UFAL, UFBA, UNEB, UESC, UESB, UFC, UFPE, UFRN e UERN. As análises aqui 

elencadas foram embasadas nos PAC dos cursos analisados e nos documentos oficiais do 

governo federal brasileiro (lei nº 6.496 - de 7 de dez 1977; Lei nº 6.664, de 26 jun 1979; Decreto 

nº 85.138, de 15 set 1980; Lei nº 7.399, de 4 nov 1985; Decreto 92.290, de 10 jan 1986; 

Resolução nº 336, de 27 de outubro de 1989; Resolução nº 1.002, de 26 de novembro de 2002; 

Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 2005; resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009; 

Parecer CNE/CES 492/2001; Resolução CNE/CES 14, de 13 de março de 2002), no sentido de 

avaliar se os currículos atendem as exigências dos documentos referentes as habilidades e 

competências dos Geógrafos no que diz respeito a conteúdos relacionados a ciência do solo.  

 

RESULTADOS 

 

UFAL 



A Universidade Federal de Alagoas possui apenas a modalidade Bacharelado para o 

curso de Geografia. A matéria relacionada a ciência do solo é denominada Geografia dos Solos. 

Essa é oferecida no 3º semestre, dispõe de 80 horas de carga horária total e 4 créditos. A 

instituição disponibiliza sua ementa através do seu site oficial.  

O Projeto Político-Pedagógico do curso de Bacharelado em Geografia da UFAL foi 

elaborado em janeiro de 2007. A equipe elaboradora foi composta pelos docentes Alvacy Lopes 

do Nascimento, Cirlene Jeane Santos e Santos, Rochana Campos de Andrade Lima Santos e 

Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros. Naquela oportunidade, o colegiado do curso era 

composto pela Profª. Rochana Campos de Andrade Lima Santos, Prof. Lindemberg Medeiros de 

Araújo, Prof. Alvacy Lopes do Nascimento, Prof. Carlos Augusto de Holanda Padilha e Prof. José 

Rildo de Oliveira Moura.  

A matéria Geografia dos Solos configura-se no projeto como disciplina obrigatória de 

conteúdo específico. Sua ementa apresenta: 

 

Definição. Evolução. O conceito de cobertura pedológica. A gênese dos 
solos. Os sistemas de transformação pedológica e sua relação com as 
tipologias de paisagens. Perfil e morfogênese do solo. Características 
morfológicas, químicas, físicas e mineralógicas. Classificação dos solos. 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, principais características e 
distribuição geográfica. Manejo e conservação dos solos nas regiões de 
climas tropical e subtropical. Técnicas de reconhecimento e mapeamento 
pedológico (UFAL, 2007, p. 23).  

 

A bibliografia básica recomendada é embasa em trabalhos de Oliveira (1992), Brasil 

(1972), Lepsch (1976), Muniz (1972) e Resende (1982).   

 

UFBA 

 

A Universidade Federal da Bahia possui as modalidades Bacharelado e Licenciatura para 

o curso de Geografia. A matéria relacionada a ciência do solo é denominada Pedologia. Essa é 

oferecida no 6º semestre e dispõe de 68 horas de carga horária total. A instituição disponibiliza 

sua ementa através do seu site oficial.  

A matéria Pedologia está inserida nos componentes curriculares referente ao núcleo 

específico de Geografia. Essa é uma disciplina obrigatória do curso. Possui como pré-requisitos 

a Mineralogia e Sedimentologia. 



A ementa da matéria apresenta “noções sobre ciências do solo, seus métodos e objetivos; 

Formação, evolução, propriedades e classificação dos solos e principais aplicações em geologia; 

Visitas de campo obrigatórias” (UFBA, 2012).   

 

UNEB 

 

A Universidade do Estado da Bahia possui apenas a modalidade Licenciatura para o curso 

de Geografia. A matéria relacionada a ciência do solo é denominada Pedologia. Essa é oferecida 

no 4º semestre e dispõe de 75 horas de carga horária total. A instituição disponibiliza sua 

ementa através do seu site oficial. 

A matéria está inserida nos componentes do eixo 1 oferecidos pela universidade. Sua 

ementa apresenta a “formação do solo, estudo de suas principais propriedades e classificação; 

Processos físico-químicos utilizados para investigação de deficiências e meios de superação; 

Debate acerca de questões ambientais decorrentes do uso dos solos” (UNEB, 2012).  

 

UESC 

 

A Universidade Estadual de Santa Cruz possui as modalidades Bacharelado e 

Licenciatura para o curso de Geografia. A matéria relacionada a ciência do solo é denominada 

Pedologia. Essa é oferecida no 4º semestre, dispõe de 90 horas de carga horária total e 5 

créditos. A instituição disponibiliza sua ementa através do seu site oficial.  

Os conteúdos abarcados na matéria são: 

 

Fatores e processos de formação de solo; Intemperismo, características e 
propriedades do solo; Horizontes e atributos diagnósticos; Sistema Brasileiro 
de Classificação de Solos; Distribuição dos solos no mundo, no Brasil e na 
Bahia; Planejamento e uso da terra; A questão ambiental no uso da terra 
(UESC, 2012). 
 

Baseando-se na estrutura curricular do curso de Geografia da UESC (Resolução 

CONSEPE 30/2007), modificado em 2012.1, a disciplina Pedologia está inserida no eixo 2 (teoria 

e prática da Geografia).  

   

UESB 

 



A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia possui apenas a modalidade Licenciatura 

para o curso de Geografia. A matéria relacionada a ciência do solo é denominada Geografia dos 

Solos. Essa dispõe de 60 horas de carga horária total e 3 créditos. A instituição disponibiliza sua 

ementa através do seu site oficial. 

No ementário geral das disciplinas, a matéria Geografia dos Solos traz conteúdos como: 

 

O solo como objeto das ciências: diferentes concepções; Pedogênese: 
fatores, processos e mecanismos de formação dos solos; Características e 
propriedades do solo; Classificação natural e técnica; Os solos na agricultura, 
importância ambiental, processos erosivos e conservação; Solos e 
diferenciação territorial; Solos do Brasil: caracterização e distribuição 
geográfica; Mapeamento pedológico (UESB, 2009).  

  

UFC 

 

A Universidade Federal do Ceará possui as modalidades Bacharelado e Licenciatura para 

o curso de Geografia. A matéria relacionada a ciência do solo é denominada Pedologia. Essa é 

oferecida no 4º semestre, dispõe de 64 horas de carga horária total e 4 créditos. A instituição 

disponibiliza sua ementa através do seu site oficial.  

Em relação à integralização curricular, a matéria Pedologia está vinculada ao eixo 

temático “Geografia da Natureza”. Sua ementa apresenta conteúdos como: 

 

A pedologia - conceitos, objetivos e relações interdisciplinares. Os 
constituintes do solo: horizontes e camadas, descrição do perfil do solo. 
Relações solo-água. Noções de química e mineralogia dos solos. 
Pedogênese - fatores e processos pedogenéticos. Classificação do solo –
princípios e critérios básicos, principais classes de solos do Brasil. Solos e 
problemas conservacionistas. O significado do trabalho pedológico para a 
Geografia. Estudos do solo como ferramenta natural para interrelações com 
os outros componentes da natureza e sua interferência organizacional das 
atividades econômicas. As potencialidades do solo na ótica das relações 
internacionais (UFC, 2004).  
 

UFPE 

 

A Universidade Federal de Pernambuco possui as modalidades Bacharelado e 

Licenciatura para o curso de Geografia. A matéria relacionada a ciência do solo é denominada 

Pedologia. Essa é oferecida no 5º semestre, dispõe de 60 horas de carga horária total e 4 

créditos. A instituição disponibiliza sua ementa através do seu site oficial. 



No relatório do perfil curricular do curso de Geografia da instituição, Pedologia é uma 

matéria obrigatória. Essa possui como pré-requisitos as disciplinas Geomorfologia Dinâmica e 

Classificações Climáticas. Sua ementa apresenta conteúdos como “a ciência do solo e sua 

importância para a Geografia; Gênese do solo: aspectos gerais; Composição e principais 

propriedades do solo; Classificação e Geografia dos solos” (UFPE, 2010). Ela, também, é pré-

requisito para a matéria Biogeografia Geral.  

 

UFRN 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte possui as modalidades Bacharelado e 

Licenciatura para o curso de Geografia. A matéria relacionada a ciência do solo é denominada 

Pedologia. Essa é oferecida no 5º semestre, dispõe de 75 horas de carga horária total e 5 

créditos. A instituição disponibiliza sua ementa através do seu site oficial.  

A Pedologia, apresentada no componente curricular da instituição, traz em sua ementa 

temáticas que abordam “[...] os fatores de formação do solo; Os processos de formação do solo; 

A determinação de propriedades físico-morfológicas do solo; Os horizontes diagnósticos do solo 

e os sistemas de classificação de solo” (UFRN, 2012). Possui como pré-requisito as disciplinas 

Meteorologia, Climatologia e Geomorfologia. O Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas da UFRN apresenta os dados do programa da matéria, onde, os objetivos dessa é:  

 

Proporcionar ao aluno o conhecimento da Ciência do Solo e sua aplicação, 
como um instrumento fundamental na avaliação das principais propriedades 
e características físicas, químicas e morfológicas dos solos, examinando e 
identificando os horizontes, e os fatores ou processos que lhe deram origem, 
correlacionando com a Geomorfologia e Geologia dentro de uma visão geo-
ambiental, e classificando conforme o Sistema Brasileiro (UFRN, 2012).  
 

Os conteúdos sugeridos para a matéria e disponíveis no site da instituição são:  

I- GÊNESE DOS SOLOS  

1.1– Intemperismo do solo; composição do solo. 

1.2– Fatores de formação do solo. 

1.3– Perfil do solo - horizontes e camadas. 

II– PROPRIEDADES DOS SOLOS 

2.1– Características físicas, químicas e mineralógicas do solo. 

2.2– Relação entre pedogênese e morfogênese, segundo o tipo de clima. 

2.3– Morfologia dos solos. 



III– CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 

3.1– Características dos solos do Brasil. 

3.2– Solos da Região Nordeste. 

3.3– Solos do Rio Grande do Norte. 

IV– USO E CONSERVAÇÃO DO SOLO 

4.1– Solos e produção agrícola. 

4.2– Manejo de solos em bacias hidrográficas. 

4.3– Erosão e Poluição dos solos. 

Ainda, em relação às competências e habilidades, os dados do programa almejam que  

 

[...] ao final desta disciplina o aluno seja capaz de reconhecer os fatores e 
processos de formação do solo; Fazer a determinação de propriedades 
físico-morfológicas do solo; Identificar os horizontes diagnósticos do solo e 
classificar os solos segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solo 
(UFRN, 2012).  
 

UERN  

 

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte possui apenas a modalidade 

Licenciatura para o curso de Geografia. A matéria relacionada a ciência do solo é denominada 

Pedologia. Essa é oferecida no 4º semestre e dispõe de 60 horas de carga horária total. A 

instituição disponibiliza sua ementa através do seu site oficial.  

A matéria é apenas teórica, não possui prática de campo e é uma disciplina obrigatória no 

currículo do curso. Sua ementa apresenta “o estudo científico do solo; Conceito de solo; Formação do 

solo; Constituição, perfil e morfologia do solo; Diagnóstico dos solos; Classificação de solos; Utilização, 

degradação e conservação do solo” (UERN, 2012). Essa possui como pré-requisito a Geologia Geral.  

 

DISCUSSÃO 

 

No anexo I da resolução nº 1010 de 22 de agosto de 2005, referente a sistematização das 

atividades profissionais, campos de atuação da modalidade Geografia, setor de Geociências e 

meio ambiente, esse apresenta em seus tópicos, segundo o Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CONFEA (2005, p. 56), que o reordenamento da ocupação do solo 

urbano e rural é uma atividade que compete ao Geógrafo. Assim, por não apresentarem em suas 

ementas conteúdos que abarquem essas temáticas exigidas nesse documento legal do governo 

federal brasileiro, todas as nove IES pesquisadas (UFAL, UFBA, UNEB, UESC, UESB, UFC, 



UFPE, UFRN e UERN) não atendem as determinações legais, o que pode acarretar numa 

ineficaz formação do profissional para o mercado de trabalho específico de sua área. Notou-se 

em todas as ementas analisadas que o foco principal é o estudo do solo em si, e não na 

interdependência de fatores e processos que possam conduzir o discente a compreender e 

transpor questões relacionadas a reorganização do uso e ocupação desse em áreas 

urbanizadas ou não.  

Pedroso (1996) afirma que o currículo de Geografia talvez seja um dos mais abrangentes 

em termos transdisciplinar. Nesse, apresentam-se disciplinas obrigatórias de natureza física, 

biótica e social. Além disso, matérias instrumentais estão diretamente vinculadas às perspectivas 

ambientais. Para ele,   

  

[...] existem as condições básicas para que a formação dos profissionais 
Geógrafos possa ser considerada de alto nível técnico-científico, já que em 
sua formação estão associadas disciplinas que apresentam conteúdos 
teórico e prático e que, na sua maioria absoluta, estão direcionados às 
questões espaciais, por conseguinte, contemplando as especificidades 
ambientais (PEDROSO, 1996, p. 3).  
 

Porém, existe uma deficiência no enfoque pragmático, os Geógrafos estão aquém de suas 

reais possibilidades competitivas. Segundo Pedroso (1996, p. 3) “este fato é transpassado, ao 

alunado, na divulgação acadêmica, o que implica numa formação de profissionais que dota o 

aluno com “certa insegurança”, quando exposto à integração multidisciplinar”.   

Elencamos alguns pontos pertinentes a este trabalho baseando-se no documento a 

seguir. Segundo o decreto nº 85.138, de 15 set 1980, art. 3º, é da competência do Geógrafo, I – 

realizar reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas de caráter físico-geográfico, que 

se fizerem necessárias: 

a) na delimitação e caracterização de regiões e sub-regiões geográficas naturais e zonas 

geoeconômicas, para fins de planejamento e organização físico-espacial; 

b) no equacionamento e solução, em escala nacional, regional, ou local, de problemas 

atinentes aos recursos naturais do país; 

c) no estudo físico-cultural dos setores geoeconômicos destinados ao planejamento da 

produção; 

d) no estudo e planejamento das bases física e geoeconômica dos núcleos urbanos e 

rurais; 

e) no aproveitamento, desenvolvimento e preservação dos recursos naturais. 



Como se pode perceber, havia uma preocupação na presidência da república em relação 

às regiões no sentido da preservação dos recursos naturais e das organizações em relação aos 

estudos das áreas da Geografia física. A ciência do solo enquadra-se nessas abordagens aqui 

elencadas. Porém, cabe observar, novamente, o que já foi analisado anteriormente em relação à 

ausência desses conteúdos nas ementas das matérias. Essas devem ser reelaboradas para que 

possam abarcar essas temáticas, as quais são parâmetros do governo federal brasileiro em 

relação às competências dos Geógrafos.  

As Diretrizes Curriculares para os cursos de Geografia, integrantes dos Pareceres 

CNE/CES 492/2001 e 1.363/2001, segundo a resolução CNE/CES 14, de 13 de março de 2002, 

deverão orientar a formulação do projeto pedagógico do referido curso. Nesses, as ementas das 

matérias devem apresentar-se explicitadas e obedecerem as determinações legais do governo 

federal brasileiro. Assim, pôde-se constatar que as nove IES pesquisadas nesse trabalho, 

baseando-se nesses documentos, não apresentam conteúdos que propiciem uma eficaz 

formação do Geógrafo e professor de Geografia em relação às ciências do solo, no sentido de 

que essas possam atender às habilidades e competências desses profissionais exigidas pelas 

leis do Brasil.  

    

CONCLUSÃO 

 

A carga horária/quantidade de créditos das matérias relacionadas às ciências do solo é, 

em média, de 69 horas/4 créditos, o que demonstra uma insuficiência em relação ao tempo hábil 

para abarcar conteúdos que possam atender as habilidade e competências dos Geógrafos 

exigidas pelas leis brasileiras. Essas, para atenderem conteúdos programáticos elencados 

nesses documentos oficiais do governo federal deveriam, no mínimo, apresentarem em suas 

composições curriculares 90 horas de carga horária e 5 créditos.  

O presente trabalho traz como principal contribuição uma base de dados que pode servir 

como parâmetro para as instituições adotarem um currículo que busque atender as habilidades e 

competências do Geógrafo, onde isso pode ser realizado através da modificação de suas 

ementas no sentido de abarcar carga horária, quantidade de crédito e conteúdos mínimos 

necessários para um eficaz processo de atendimento as necessidades do profissional de 

Geografia. 
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