
OBSERVAÇÕES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE AZIZ NACIB AB’SABER AO 
DESENVOLVIMENTO DA GEOMORFOLOGIA BRASILEIRA

Rafaela Soares Niemann. Graduanda em Geografia, IG-Unicamp. Campinas (SP), Brasil. 
bolsista de Iniciação Científica Pibic/CNPq/Unicamp. CP 6152, CEP 13087-970. e-mail: 
rafaelaniemann@gmail.com

Antonio Carlos Vitte. Departamento de Geografia, Programa de Pós-Graduação em 
Geografia, Unicamp. Campinas (SP), Brasil. CP 6152, CEP 13087-970. e-mail: 
vitte@uol.com.br Pesquisador CNPq.

RESUMO

Com o intuito de  realizar uma análise da produção científica do geógrafo-gemorfólogo 
Aziz Nacib Ab’Saber,  utilizando-se do conceito de história das idéias, este trabalho vem a 
auxiliar na observação e  contribuição da história da geografia no Brasil, particularmente a 
geomorfologia. Aziz Nacib Ab'Saber  (1929 - ),  é um dos geógrafos responsáveis pela 
construção da geomorfologia geográfica brasileira. A História da Geomorfologia no Brasil 
teve em seu início uma pequena contribuição de estudos realizados por alguns geógrafos 
franceses, sendo a influência na geomorfologia Ab’Saber  encontrada em seu trabalho de 
doutoramento, em que alia a um fino trabalho de análise geológica, sedimentológica e de 
drenagem; a um debate sobre as estratégias de ocupação urbano desse sítio urbano. A obra 
de Aziz Ab’Saber representa uma das maiores contribuições da geomorfologia geográfica 
para  o  entendimento  do  mundo  tropical,  com  ampla  utilização  no  planejamento  e  do 
diálogo interdisciplinar das ciências atualmente.

PALAVRAS CHAVE: Epistemologia, Geomorfologia, AB'SABER, Historia do 
Pensamento, Brasil 

INTRODUÇÃO

As ciências e seus pensamentos correlatos necessitam de uma boa base de 

segmento e uma seqüência no qual ela se orienta para uma seguinte progressão. Segundo 

GOLDMAN,1979 observamos como é evidente a lentidão em que a ciência progride e o 

seu trabalho científico (como a consciência em geral) sendo eles um fenômeno social que 

supõe  de  uma cooperação  de  numerosos  esforços  individuais,  e  com esse  pensamento, 

buscamos demonstrar o quão fascinante pode ser o desenvolvimento de um pensamento 

cientifico em âmbito individual e interpessoal. 

Dentro de nossas perspectivas de ciência, obedecemos ao que temos ao 

nosso redor, observamos um espírito científico moderno, no qual este está atrelaçado a duas 

relações: racionalismo e realismo. BACHELARD em 1996 descreve: 
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“A ciência é um produto do espírito humano, produto conforme as 
leis de nosso pensamento é adaptado ao mundo exterior. Ela oferece 
pois dois aspectos, um subjetivo e outro objetivo, ambos igualmente 
necessários, visto que nos é tão impossível mudar o que quer que 
seja nas leis de nosso espírito como nas do Mundo”.

Os racionalistas  são aqueles  em que aceitam o que ele  não conhece a 

fundo; o realista simplifica admitindo os princípios do racionalismo. “Isto quer dizer que 

para a filosofia científica, não há nem realismo nem racionalismo absolutos e que não é 

preciso partir de uma atitude filosófica geral para julgar o pensamento científico. 

Dentro  destes  estudos  de  BACHELARD, observamos  as  diferenciadas 

faces das ciências. Dentre as ciências por nós estudadas, focamos na geomorfologia em que 

o autor Aziz Nacib Ab'Saber está amplamente inserido. Porém em nossos estudos podemos 

observar uma grande variação de seus pensamentos, passando por diversas áreas dentro da 

geografia  e  de diversas  áreas da ciência.  Podemos  identificar  isso em seus  demasiados 

trabalhos, diversificando e tornando o pensamento cada vez mais multidisciplinar. 

As ciências geográficas são por si só unidimensional, tendo uma tendência de confronto da 

geografia humana com a geografia física, porém ela é uma só, pois pede o entendimento 

tanto  do  espaço  físico  sobre  os  homens,  e  ter  conhecimentos  básicos  como  geologia, 

climatologia, biogeografia, ecossistemas, sendo uma ciência interdisciplinar para entender 

os fatos. Cada homem existente sobre a superfície da Terra está entrelaçada a sua própria 

indagação. O homem culto, apesar de uma visão contraditória, associado ao seu princípio 

de um novo espírito científico (BACHELARD,1996). Assim observamos a geomorfologia 

e  os  paradigmas  no  qual  AB'SABER  insere  sua  cronologia  de  publicações 

geomorfológicas. Para Gregory (2000) a geomorfologia geográfica está descaracterizada na 

geografia  física, pois a maior produção de geomorfologia está acontecendo nas ciências 

naturais e multidisciplinares. Existe um atraso nestes pensamentos devido uma separação 

das diversas faces geográficas existentes, trazendo um atraso nos estudos geomorfológicos. 

E, esse atraso, segundo Gregory (2000) ocorre em função do forte impacto do pragmatismo 

na geomorfologia,  sendo que não há razão para não refletirmos sobre os conceitos e as 

práticas da Geografia Física e em particular pela geomorfologia.

O que temos observado é uma ruptura paradigmática de transformação de 

trabalhos de geomorfólogos anteriores ao Aziz Nacib Ab'saber e o seu pensamento durante 
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sua atuação na USP até sua aposentadoria em 1982. Diante da notória imprecisão de uma 

definição de paradigma, citamos as acepções deste conceito fornecidas por Laudan: 

“Um paradigma oferece um quadro geral para a classificação e ex-
plicação dos objetos naturais, ou seja, postula determinadas idéias 
sobre como é o mundo e específica os métodos, técnicas e instru-
mentos de pesquisa para o estudo dos objetos no domínio de aplica-
ção relevante (Laudan 1984 apud VITTE 2008).”

Até o final do século XIX os trabalhos de Geografia faziam parte de um 

saber globalizante da realidade, não desvinculado de outras ciências. A partir da segunda 

metade do século XIX a geografia, como ciência acadêmica, passa a ter um enfoque menos 

global e as condições naturais ou os elementos da Geografia Física é que determinam o 

comportamento do homem e a sociedade passa a ser explicada por mecanismos que ocor-

rem na natureza. Dessa maneira o determinismo ambiental foi um primeiro paradigma a ca-

racterizar a Geografia que emerge neste período, com a passagem do capitalismo concor-

rencial para uma fase monopolista e imperialista (VITTE 2008).

A História da Geomorfologia no Brasil teve em seu início uma pequena 

contribuição de estudos realizados por alguns geógrafos franceses, principalmente aqueles 

que vieram a este país fundar a escola de história e geografia da USP. Foi então após o 

congresso  de  geografia  da  UGI,  em 1956 que  houve  uma contribuição  de  Aziz  Nacib 

Ab’Saber ao desenvolvimento da geomorfologia no Brasil. Sobre a contribuição teórica e 

epistemológica  para  a  geomorfologia  do  Brasil  segundo  os  estudos  de  Aziz  Nacib 

Ab’Saber,  observamos sua obra e produção de forma analítica  e  verificamos  como seu 

desenvolvimento contribuiu para a formação de novos paradigmas no desenvolvimento da 

geomorfologia brasileira. 

O  que  podemos  verificar  atualmente  é  uma  intensa  problemática 

filosófica  e  metodológica  sofrida  a  geomorfologia,  incindindo  em  debates  sobre  os 

caminhos da geomorfologia e da geografia física. Com todo estes processos, necessita-se 

uma realização da constituição histórica e epistemológica, auxiliando em uma redefinição 

dos  cursos  de  geografia  e  no  contexto  da  Ciencia  Geográfica.  É  com esse  intuito  que 

levantamos considerações sobre a produção epistemológica do autor Aziz Nacib Ab'Saber, 

que  é  um  dos  geógrafos  responsáveis  pela  introdução  da  geomorfologia  geográfica 
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brasileira.  Pelo exposto, a obra de Aziz Nacib Ab’Saber é de importância fundamental para 

se  compreender  a  história  da  geomorfologia  no  Brasil,  que  se  realiza  por  meio  de 

obstáculos epistemológicos que são colocados pela Geologia e pela Biogeografia. Como 

parte de nossa metodologia, utilizamos a observação vista pelas abordagens existentes com 

a  prática  do  conhecimento,  que  contemporaneamente  reúne  interdisciplinaridades, 

construindo um espaço para crítica e uma reflexão acerca dos caminhos e descaminhos do 

desenvolvimento científico.  Com a abertura e uma estrutura de revolução científica, inicia-

se  uma polêmica  entre  a  produção do conhecimento,  aonde se  começa  a  expor  alguns 

conceitos fundamentais das mudanças científicas, justificando assim uma descontinuidade 

da ciência. Na ciência da geomorfologia, a introdução de novos conceitos (como a teoria 

dos redutos criada e desenvolvida por ele) e de uma nova visão para esta ciência aqui no 

Brasil ainda muito mal desenvolvida para a época, aonde não havia um desenvolvimento 

desta ciência, sendo por ele conferida uma reformulação desta para a geografia brasileira. 

Para  o  desenvolvimento  deste  trabalho,  utilizamos-nos  de  um 

levantamento de toda base de publicações do autor, com base nos dados do próprio em seus 

diversos  livros  e  publicações,  como  a  base  de  dados  da  USP  –  DEDALUS,  que  nos 

forneceu alguns periódicos, publicações entre outros elementos para que fosse formado a 

base  de  dados  do  autor  referido.  Para  compreendermos  melhor  a  visão  deste  autor, 

desenvolvemos uma  caracterização histórica, social, política e cultural de todo o período 

onde ele se inicia e sua graduação até o período em que ele se aposenta na USP.  Esta 

caracterização  permitirá  não  apenas  a  construção  de  uma  base  que  daria  sentido  à 

materialidade da obra de Ab'Saber mas também permitirá a averiguação de sua influência 

na geração de conceitos e estratégias de seus estudos na construção de sua obra. 

Utilizamos como base de nossos estudos, alguns artigos de geomorfologia 

publicados por Aziz Nacib Ab'Saber publicados anteriormente. Para escolhê-los, levamos 

em conta sua relevância quanto ao tema da pesquisa geomorfológica e geográfica sendo 

estes  inseridos  nos  paradigmas  da  geomorfologia.  Sendo  estes  analisados,  serão 

consideradas  em uma análise  suas  fundamentações  epistemológicas,  metodológica,  suas 

relações  enquanto  tema  para  a  geografia  e  a  geociências  em  geral  como  análise 

geomorfológica.  Toda  sua  empiricização  e  coleta  de  dados  será  tratada  em  suas 

representações de seus fatos geomorfológicos. 
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Trabalhamos  também  toda  a  inserção  que  as  transformações 

paradigmáticas  da  geomorfologia  que  ocorre  dentro  da  geografia  contemporânea, 

discutindo todas as potencialidades que os paradigmas geraram através da geomorfologia 

para a geografia física e a geografia humana contemporânea, particularmente vendo através 

do viés de um debate a partir de questões ambientais. Discutimos o papel das crises no qual 

passou a geografia e investigaremos o por que da geografia brasileira e suas influências na 

produção da geomorfologia, assim como as crises da geomorfologia e sua relação com os 

avanços  da  geografia.  Por  fim,  após  as  análises  dos  materiais  e  a  partir  de  uma 

fundamentação teórica e metodológica será confeccionado o os resultados obtidos em todas 

estas análises.

Para  a  análise  do  autor  e  significação  de  sua  biografia  intelectual, 

trabalhamos com a concepção de Goldmann (1982), que associando estruturas marxistas, 

de cunho gramscianiano e noções de Jean Piaget, desenvolve o conceito de palavras-chave, 

indivíduo-mundo, para entender o contexto sócio-político e cultural  que influenciaram a 

geração da obra e das reflexões. Utilizamos também conceitos básicos de BACHELARD, 

que descreve filosoficamente os paradigmas reais entre a ciência e a realidade. 

A TRANSFORMAÇÃO GEOMORFOLÓGICA  NO BRASIL

No Brasil, os estudos científicos de geomorfologia iniciam-se a partir dos 

trabalhos de Emanuel de Martonne (1943-1944), em que pela primeira vez são mapeadas as 

superfícies de erosão, apresentando aos intelectuais brasileiros uma leitura e interpretação 

davisiana sobre o relevo. Mas o grande marco para a geomorfologia brasileira é a criação 

USP em 1934 e a vinda de Pierre Monbeig, que introduz a noção lablachiana de região e de 

monografias regionais, destacando o papel do relevo na configuração territorial da região. 

É assim que Aziz é influenciado e cujo grande marco é seu doutorado “Geomorfologia do 

Sítio Urbano de São Paulo”, que completou 50 anos em 2007. Aqui temos a reunião da 

noção  de  história  territorial  e  de  morfogênese  do  relevo,  configurando  já  uma 

geomorfologia geográfica e, marcando, um distanciamento relativo da teoria davisiana. O 

ano  de  1956,  com a  realização  do  Congresso  da  UGI  no  Brasil  marca  o  contato  dos 

geógrafos-geomorfólogos brasileiros com Tricart e Dresch e o amadurecimento intelectual 
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de Aziz, pois além da influência francesa, o mesmo toma contato com o trabalho de Von 

Englen  (1940)  e  Lester  King  (1950)  e  marca  uma  forte  contribuição  de  Aziz  Nacib 

Ab’Saber ao desenvolvimento da geomorfologia no Brasil. 

As décadas de 1950 e 1960 são importantes, pois marcam a consolidação 

da  geomorfologia  brasileira,  de  cunho  climático,  com o  desenvolvimento  da  noção  de 

colúvios,  pediplanos  e  linhas  de  depósitos  rudáceos  enterrados,  refletindo  variações 

climáticas  ao  longo  do  Quaternário.  É  o  momento  em  que  a  geologia  se  desenvolve 

conceitual  e  tecnicamente,  com  a  descoberta  dos  sedimentos  do  fundo  oceânico  e  os 

indícios  das  glaciações  Quaternárias.  No  atual  momento  em  que  os  modelos  de 

pediplanação no Brasil estão sendo questionados pela Geologia, a partir do paradigma da 

neotectônica,  um  estudo  sobre  a  história  e  a  epistemologia  da  geomorfologia  e  seu 

desenvolvimento  no  interior  da  Geografia,  vem oxigenar  os  debates  sobre  o  futuro  da 

Ciência Geográfica e sua concepção de natureza.

A  RUPTURA  EPISTEMOLÓGICA  E  A  TRANSIÇÃO  DO  TRABALHO  DE 

GEOMORFOLOGIA NA  OBRA DE AB’SABER

O  início  dos  anos  50  até  aproximadamente  1957  é  marcado  por  um 

processo de transformação nas pesquisas geomorfológicas, não propriamente uma ruptura, 

mas  uma fase de  transição  devido  a  obstáculos  epistemológicos  (BACHELARD,1992), 

como por exemplo os trabalhos de geologia que estavam mais avançados no conhecimento 

empírico da realidade brasileira,  que os de geomorfologia,  que guiados por um modelo 

anacrônico e incompatível com a realidade tropical brasileira, acabava por não propiciar 

avanços significativos sobre a gênese do relevo brasileiro.

Durante  os  primeiros  sete  anos  da  década  de  50,  intensos  estudos 

regionais e com preocupações genéticas serão desenvolvidos por Fernando Flávio Marques 

de Almeida e Aziz Ab’Saber. Trabalhos esses propiciados por significativos avanços na 

geologia, pela divulgação no Brasil dos trabalhos realizados pelos franceses na África e 

principalmente  pela  influência  das  reflexões  de  Lester  King  e  von  Englen,  que  se 

realizaram a partir  de 1940, logo após o Congresso de Chicago, que discutiu a obra de 

Walter Penck. (ABREU, 1982).
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O  que  verificamos  de  toda  o  extenso  trabalho  do  autor  é  uma 

transferência  de  pensamento.  A  evolução  de  seus  pensamentos  se  dão  a  partir 

principalmente da da sua tese de doutorado, onde o autor se dedica a avaliar o sitio urbano 

de  São  Paulo  segundo  o  cenário  em  que  o  homem  esta  estabelecido  e  os  fatores 

geomorfológicos ligados a esta análise. Podemos observar que, um de seus artigos mais 

importantes  de  toda  a  carreira  de  seu  autor,  no  ano  de  1969,  onde  o  autor  observa  a 

dinâmica paisagística como o  SILVEIRA, 2009 descreve em seu artigo: 

“Tendo em vista a particular atenção dada aos aspectos da paisagem 
da metrópole paulistana, este trabalho se atem a uma tentativa da 
compreensão  da  dinâmica  paisagística  estabelecida  neste  sítio 
urbano,  sob  olhar  da  fisiologia  da  paisagem.  Esta  abordagem 
metodológica foi desenvolvida por Ab'Saber no ano de 1969, com a 
publicação do artigo Um Conceito de Geomorfologia a Serviço das 
Pesquisas sobre o Quaternário. Doze anos antes, o próprio Professor 
Ab'Saber, defendeu sua tese de doutoramento com a expoente obra 
Geomorfologia do Sítio Urbano de São Paulo (1957).”

Segundo VITTE 2008, esse seria um dos momentos mais interessantes 

pois teria sido ela orientada por Aroldo de Azevedo, outro grande geomorfólogo brasileiro 

de imprescindível importância para as formulações de teorias de geomorfologia brasileira, 

tendo como um dos membros examinadores Fernando Flávio Marques de Almeida. Essa 

obra  marca  uma  profunda  transição  e  ao  mesmo  tempo  uma  reconstrução  do  modelo 

interpretativo do relevo e de sua gênese (VITTE,2008).

Nesta  obra,  podemos  perceber  que não há uma ruptura paradigmática, 

mas a mudança interpretativa, propiciada por novas fontes bibliográficas, como no caso de 

von Englen e principalmente pelos obstáculos que a geologia, particularmente os trabalhos 

de Ruy Osório de Freitas que chamavam à atenção e passavam a exigir trabalhos analíticos 

e de profunda correlação entre os elementos da natureza, como o papel da tectônica e das 

litologias na estruturação da drenagem e na definição do compartimento geomorfológico, 

no caso a bacia de São Paulo. Outra influência marcante no trabalho de Aziz é o texto de 

Fernando Flávio Marques de Almeida “O Planalto Paulistano”, publicado em 1954 pela 

AGB no livro “A Cidade de São Paulo” (VITTE,2008).

Outra obra de grande importância para toda mudança da geomorfologia 

brasileira, é a sua livre-docência “Da participação das depressões periféricas e superfícies  
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aplainadas na compartimentação do planalto brasileiro”, defendida em  1965, na USP. O 

autor do presente trabalho explora a idéia de que a Geomorfologia é o campo científico que 

cuida do estudo integrado de três grupos de fatos atinentes a superfície da Terra, a saber: 1, 

a compartimentação topográfica regional das áreas continentais; 2, as formas de relevo e 

assembléia de feições geomórficas de cada um dos compartimentos e massas de relevo que 

compõem a  crosta  terrestre;  e  3,  a  catena  de fatos  referentes  a  estrutura  superficial  da 

paisagem (derme e epiderme da Terra).

Tais  setores  da  preocupação  imediata  da  Geomorfologia  Moderna 

implicam numa constante procura da integração orgânica de fatos atinentes à geometria das 

formas e fatos referentes à estrutura superficial e sub-superficial da paisagem (AB'SABER 

1965).   Um de  seus  fatores  principais  para  elaboração  deste  é  que  ele  defende  que  a 

compartimentação topográfica dos planaltos intertropicais brasileiros, sobretudo aqueles  

oriundos de história fisiográfica de linhagem dominantemente  denudacional. Isto  serve 

como  base  para  estudos  dos  domínios  morfoclimáticos  intertropicais  do  país.  Em  sua 

publicação:  Regiões  de circundesnudação pós-cretácea no planalto  brasileiro,  de 1949; 

este trabalho serve como base para a compartimentação mais sem forças.

Em  sua  tese,  a  autor  descreve  sobre  a  Macro-compartimentação  do 

território; como elementos necessários para um estado geomorfológico intertropical e seus 

aspectos relativos, o autor diz: “Ninguém em sã consciência pode ter uma noção objetiva da 

repartição das massas e compartimentos do relevo do Brasil inter e subtropical sem estar 

munido  dos  conhecimentos  sobre  desnudação,  posição  topográfica  de  superfícies 

aplainadas, posição de depósitos correlativos, assim como sobre os efeitos da pediplanação 

interplanáltica moderna para a elaboração de extensos compartimentos de platôs, situados 

entre escudos e bacias ou no próprio interior das áreas de escudos ou de bacias. Nas suas 

publicações de 1949 (Regiões de circundesnudação pós-cretácea no planalto brasileiro) e 

1964 (Tipos de ocorrência de cascalheiras marinhos quaternários, no litoral brasileiro); 

aparecem os primeiros problemas básicos da descrição da compartimentação topográfica do 

país.

O principal fundamento deste trabalho de livre docência, grande marco 

onde  Aziz  Nacib  Ab'Saber  deixa  de  escrever  sua  metodologia  e  apresenta  ao  mundo 

geográfico as novas possibilidades desta ciência é a caracterização do nordeste e do Rio 
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Grande do Sul,  fazendo uma operacionalização do objeto.  “Utilizando-nos dos métodos 

combinado do estudo das superfícies de erosão, dos depósitos correlativos, e da posição 

geomorfológica  dos  plainos  de  erosão  nas  diferentes  massas  e  compartimentações  do 

relevo”  (AB’SABER  1965).  Este  trabalho  visa  a  cronologia  relativa  e  a  restauração 

científica  da  história  geomorfológica  dos  territórios  estudados.  Estes  são  um ponto  de 

partida para o estudo da história fisiográfica brasileira. 

Figura : Os domínios morfoclimáticos brasileiros. AB'SABER 1965

Os principais  trabalhos  correlatos  com a sua livre  docência  são os  de 

1949 “Regiões  de  circundesnudação  pós-cretácea  no  Planalto  Brasileiro”,   o  de  1951 

“Sucessão de quadros paleogeográficos no Brasil do triássico ao Quaternário”, o de 1954 

“A Geomorfologia do Estado de São Paulo” e o de 1964 “O relevo Brasileiro e os seus  

problemas”; onde o próprio autor comenta em sua livre-docência:“Reunindo informações 

de diferentes procedências, temos procurado demonstrar que, após o Cretáceo, instalou-se 

para a maior parte do Planalto Brasileiro uma atitude tectônica que favoreceu o advento de 

longos  períodos  denudacionais,  os  quais  em  grande  parte  respondem  pela 

compartimentação interior daquele grande e complexo bloco de Planaltos.” Estes fatos nos 
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dão  alusão  a  uma  nova  visão  de  neotectônica  e  gênese  das  formas  de  relevo,  pouco 

observadas para a época deste trabalho.

O  autor  descreve  em  suas  obras  a  circundenudação  da  Depressão 

Periférica e de seus relevos tabuleiformes do território nacional,  evidenciando a história 

fisiográfica global do país. Mostra em seus trabalhos que não temos apenas ações erosivas, 

mas também vários processos de sedimentação (AB’SABER 1949, 1951 e 1956). Temos 

em nosso país esculturas feitas por climas úmidos, e em regiões de semi-aridez, eventual 

retenção  de  sedimentos  dos  compartimentos  denudacionais  e  tectonicas  interiores 

(BIGARELLA e AB’SABER 1964).

Sua tese, o qual se encontra fortemente a paleogeografia ate então não 

antes  estudada  em  nosso  território,  o  autor  discute:  “onde  parece  terminar  a  geologia 

histórica  de  uma  bacia  intracratônica  qualquer,  certamente  principia  a  sua  história 

fisiográfica ou geomorfológica, a qual, em muitas partes do mundo, é documentada por 

aplainamentos, compartimentos topográficos, depósitos residuais e formações correlativas.” 

A história geomorfológica de nosso país, segundo sua pesquisa, mostra-nos que podemos 

observar as transformações do relevo brasileiro mesmo não tendo a presença de fósseis 

(afossilífera) como a história fisiográfica global, onde a erosão e depósitos do pós-Cretáceo 

fazem parte das transformações do relevo nacional, principalmente no planalto brasileiro.

CONCLUSÕES

O que podemos perceber através da elaboração deste  trabalho é que o 

pensamento humano, não só o geográfico como o de todas as ciências, está sucessível a 

transições  de  suas  leituras  e  a  transformação  de  algo  já  pré-existente,  reformulando  e 

fazendo  com  que  esta  linha  de  pensamento  se  recrie  e  se  transforme,  sendo  esta 

amplamente ligada as teorias anteriormente utilizadas.

 A  geomorfologia  por  sua  vez,  estará  sofrendo  pequenas  mudanças 

metodológicas,  proporcionadas  pela  realidade  do espaço natural  brasileiro,que  direta  ou 

indiretamente colocam questionamentos sobre o fazer geomorfologia,  fato que está bem 

marcado na obra da primeira geração da USP, como João Dias da Silveira e Aziz Ab’Saber. 

E, é justamente Ab’Saber, que proporcionará a partir de seus trabalhos sobre o sítio urbano 
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de  São  Paulo  (Ab’Saber,  2007)  o  início  das  mudanças  metodológicas  e  futuramente 

epistemológicas na geomorfologia brasileira. Influenciado diretamente por Pierre Monbeig 

(Ab’Saber, 2007a) procurará associar o método regional a compartimentação topográfica 

que por sua vez é condicionada pela litologia e estrutura, com os processos de aplainamento 

do  relevo  (ainda  peneplanos  em  1957),  mas  já  denotando  o  descontentamento  e  a 

necessidade de um modelo paradigmático que melhor desse conta da realidade brasileira, 

que seria em breve a pediplanação. É assim, que em 1969 em sua livre docência (Ab’Saber, 

1969) realiza o grande salto qualitativo na geomorfologia brasileira com a pediplanação, 

mas  incorporando  o  papel  da  tectônica  e  sua  relação  com  os  aplainamentos  na 

compartimentação do território brasileiro. (VITTE 2008)

Segundo  Abreu  (1982)  as  reflexões  de  Aziz  representam  o  salto 

qualitativo  não  somente  em  termos  de  uso  de  técnicas  na  geomorfologia,  como  por 

exemplo, o uso de fotografias aéreas, mas também sob o ponto de vista epistemológico, à 

medida que o rompimento com o paradigma davisiano e a incorporação da pediplanação, 

não  passou  distante  da  crítica  e  da  renovação  conceitual  e  metodológica,  da  qual 

participaram  também  o  professor  João  José  Bigarella  e  a  professora  Maria  Regina 

Mousinho Meis. (VITTE 2008)

Estes  constituem-se  nos  grandes  difusores  e  ao  mesmo  tempo  as 

principais estruturas do novo paradigma o climático, onde será fundamental a reflexão de 

Aziz  Ab’Saber  sobre  os  domínios  morfoclimáticos  e  os  redutos  florestais  do  Brasil 

(Ab’Saber,  1967).  Os anos 70 são marcados  pela  consolidação  do paradigma climático 

desenvolvidos  por  Aziz  Ab’Saber,  Bigarella  e  Mousinho;  ao  mesmo  tempo  em  que 

assistimos  a  uma  intensa  tecnificação  do  território  e  o  processo  de  se  conhecer 

detalhadamente as potencialdidades naturais  do território nacional  (VITTE 2008). Outro 

fator de extrema importancia  e a sua tese de doutorado de Aziz Nacib Ab'Saber que é 

paradigmática  pois  nela  além da mudança  de concepção sobre a  gênese e  evolução do 

relevo,  percebe-se  claramente  um  tímido  ensaio  metodológico  que  caminhará  para  o 

trabalho de Aziz de 1969 (A geomorfologia a serviço das pesquisas do quaternário). É um 

trabalho  de  geomorfologia,  mas  de  cunho  essencialmente  geográfico,  haja  visto  as 

preocupações do autor em construir uma espacialidade do relevo, a bacia de São Paulo, e, 

de sua gênese altamente complexa, mas preocupado também com as questões históricas 
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voltadas para a construção do espaço, no caso o sítio urbano e, como o relevo influenciou 

decisivamente a opção da ocupação e a própria valorização imobiliária dos terrenos.

Por  fim,  vale  apenas  o  registro  de  que  a  obra  de  doutoramento 

Geomorfologia do Sítio Urbano de São Paulo (Ab'Saber, 1957), embora desenvolvida 12 

anos antes da proposição metodológica, com o artigo Um Conceito de Geomorfologia a 

Serviço  das  Pesquisas  sobre  o  Quaternário  (Ab'Saber,  1969),  muito  do  processo  da 

abordagem da fisiologia da paisagem pode ser encontrada na tese. O que comprova, como 

lógica predominante do conhecimento científico, que inicialmente vivencia-se o empírico, 

para  depois  teoriza-lo.(SILVEIRA  2008).  Dos  trabalhos  feitos  pelo  autor,  vale  a  pena 

mencionar os de maiores influencias no seu desenvolvimento científico.  Em  Províncias  

geológicas e domínios morfoclimáticos no Brasil (1970) o autor se utiliza  de sua livre-

docência, para exemplificar da neotectônica (ou tectônica moderna do Brasil) discutindo o 

relevo brasileiro e seus escudos cristalinos, dessa interação que ele faz segundo geólogos e 

geógrafos brasileiros, explicando as grandes compartimentações morfoclimáticas segundo 

seus diversos artigos publicados anteriormente.

Tais  escudos  possibilitaram  –  em  uma  espécie  de  primeira 
aproximação – o esclarecimento preliminar de um certo número de 
grandes  tipos  de  combinações  de  fatos  geomórficos,  climáticos, 
hidrológicos  e  pedológicos,  os  quais  respondem  pela 
homogeneidade  relativa  e  pela  notável  extensão  dos  principais 
quadros  de  estrutura  e  de  fisiologia  de  paisagem do nosso  país. 
(AB'SABER 1970) 

Nesses estudos, podemos observar a dificuldade em uma separação das 

regiões, de traçar limites devido as diferentes faixas de transição, devido aos seus mosaicos 

complexos, das faixas de transição que misturam até três componentes em uma mesma área 

de contato. Com estes estudos, Aziz percebe que a geografia não está apenas relacionada 

com a geomorfologia e a geologia, mas também com estudos biogeográficos, dando uma 

terceira visão de domínios e fitogeografia,  dando o ar de interdisciplinariedade aos seus 

estudos:

“Somente  as  áreas  core  tem individualmente  plena,  apresentando 
feições  geomórficas  originais  sublinhadas  por  fatos  climato-
botânicos específicos. Por outro lado, são elas complementadas de 
modo íntimo por fatos de ordem hidrológica e pedogênica,  assim 
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como as  únicas  áreas  dotadas  de  setores  regionais  de  vegetação, 
passíveis de ser tomadas, sem dúvida, como áreas climax, do ponto 
de vista  rigorosamente  fitogeográfico  (cerrados,  caatingas,  matas, 
araucárias).” (AB'SABER 1970)

Como podemos perceber, e com esses estudos que Aziz ultrapassa esse 

paradigma,  como no artigo  que ele  complementa  o  pensamento  anterior:  Ice-age  fores  

refulges  and  evolution  in  the  neotropics  :  correlation  of  paleoclimatological,  

geomorphological and pedological data with modern biological endemism, onde o autor se 

utiliza da teoria dos refúgios para complementar estudos morfoclimáticos e fitogeográficos, 

chegando a sua teoria dos redutos florestais, correlacionando diferenciações de zonas de 

períodos glaciais diferentes, debatendo os refúgios tropicais.
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