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Resumo: As obras francesas ocasionaram novos olhares e preocupações para o campo geomorfológico, reestruturando 

a corrente Anglo America e Germânica, passando a ser destacada a importância das pesquisas em âmbito regional e o 

clima como elemento modelador do relevo. Os mestres franceses criaram uma series de estudos a partir desta 

perspectiva que visaram explicar o relevo brasileiro. Baseado nas teorias e conceitos de Jean Tricart, geomorfólogos 

brasileiros desenvolveram estudos relacionando aspectos climáticos com a modelação do relevo, elencando assim um 

conjunto de fatores modeladores da paisagem. Na atualidade, percebemos a influência das teorias desse geógrafo 

francês nos estudos geomorfológicos no Brasil, apontando a evolução epistemológica deste aparato geográfico nos 

trabalhos de Aziz Nacib Ab’Saber, Antonio Christofoletti e Jurandyr Ross.  

Palavras Chaves: Influências Francesas; Jean Tricart; Epistemologia geomorfológica.  

 

Resumen: Las obras francesas ocasionaron nuevas miradas y preocupaciones volteadas para el campo geomorfológico, 

reestructurando la corriente Anglo Americana y Germánica, pudiendo  ser destacada la importancia de las 

investigaciones en ámbito regional y el clima como elemento modelador del relieve. Los Mestres franceses criaron una 

series de estudios hacia de esta perspectiva que visaron explicar el relieve brasileño desarrollaron estudios relacionando 

aspecto climáticos con la modelaje del relieve, unificando así un conjunto de factores  que modelan la paisaje. En la 

actualidad, percibimos la influencia de las teorías de este geógrafo francés en los estudios geomorfológicos en Brasil, 

pudiendo ser vista  la evolución epistemológica de este aparato en los trabajos de Aziz Nacib Ab’Saber, Antonio 

Christofoletti y Jurandyr Ross. 
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1. Introdução  

A construção epistemológica da geomorfologia brasileira primeiramente se baseou em uma 

leitura francesa á teoria do Ciclo de Erosão criada pelo americano William Morris Davis no ano de 

1899.  No século XX, já sob influência de teorias francesas, os conhecimentos geomorfológicos 

brasileiros se desenvolveram em busca de explicações para o complexo relevo do país, destacando 

os trabalhos de Emannuel de Martonne, Pierre Deffontaines, Francis Ruellan, Pierre Monbeig e Jean 

Tricart.  

É possível perceber essa influência teórica nas obras dos brasileiros João Dias da Silveira, 

Vitor Ribeiro Leuzinger, Aziz Nacib Ab’Saber, Antonio Christofoletti, e Jurandyr Ross.  Atualmente, 

ao mesmo tempo, que observamos uma ampliação dos estudos geomorfológicos fundamentados em 

autores franceses, percebemos uma tendência na abordagem de geomorfólogos brasileiros que são 

referencias nos estudos científicos.  

Estudos sobre a epistemologia geomorfológica foram realizados anteriormente por Antonio 

Carlos Vitte e Adilson Avansi Abreu, os quais serviram de base para esta pesquisa, a qual se propõe 

relacionar a teoria de Jean Tricart e trabalhos realizados por autores brasileiros. De maneira que, o 

presente estudo tem como objetivo geral apontar a teoria de Tricart e seus conceitos principais que 

foram utilizados por geomorfólogos brasileiros. Tendo como objetivo secundário, a elaboração de um 

fluxograma que apresenta as matrizes teóricas da geomorfologia brasileira e, apontar os principais 

mestres franceses que influenciaram no estudo do relevo no Brasil. 

Esta pesquisa está dividida em seis partes. Além da introdução é constituída do seguintes 

subitens: Metodologia, Princípios epistemológicos da Geomorfologia, Contribuições de Jean Tricart a 

Geografia Física, Desenvolvimento da geomorfologia no Brasil e Considerações Finais.  

2. Metodologia  

A pesquisa se pauta em uma revisão bibliográfica de trabalhos de Geografia Física, 

publicados em forma de livros, periódicos e artigos publicados em eventos científicos, que 

influenciando o pensamento da geomorfologia no Brasil. Destacando os trabalhos publicados na 

Revista Brasileira de Geografia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.   



Primeiramente, foi feito um levantamento de trabalhos de Jean Tricart, indicando a teoria 

defendida por esse mestre francês e seus principais conceitos. Em seguida, foi feito um 

levantamento dos principais autores brasileiros voltados para o estudo do relevo. Devido às 

dificuldades de abordar todos os autores existentes, a pesquisa se restringiu a três autores, 

considerados como referências atuais nos estudos de geomorfologia, são eles: Aziz Aziz Nacib 

Ab’Saber, Antonio Christofoletti, e Jurandyr Ross. Nessa etapa da pesquisa, identificamos elementos 

que esses autores tiveram como fundamento as teorias de Tricart. 

Visando estabelecer uma sequencia da matriz teórica da geomorfologia brasileira foi 

elaborado um fluxograma com as matrizes clássicas (escola Anglo America e Germânica), a 

influência francesa a partir do IBGE e da institucionalização das universidades no Brasil.  

3. Princípios epistemológicos da Geomorfologia 

Para se pensar a evolução histórica do pensamento da geomorfologia, de acordo com Abreu 

(2003), é preciso discorrer sobre as principais correntes geomorfológicas – a escola Anglo 

Americana e a Germânica. Essas duas escolas surgiram em contextos diferenciados e evoluíram de 

forma distinta uma da outra. 

O surgimento desta ciência na escola Anglo Americana deve-se a fatores históricos. 

Segundo Abreu (2003), do lado norte-americano, podemos citar a conquista do oeste nos séculos 

XVIII e XIX; do outro lado, temos a Revolução Industrial, juntamente com as definições dos Impérios 

Coloniais. Esses acontecimentos fez com que aumentasse o fluxo de pesquisas voltadas para 

prospecção de minerais valiosos. Como decorrência surge, no século XIX, os primeiros trabalhos 

dos rios sobre o modelado de relevo, dando início à escola Anglo Americana para compreender os 

processos fluviais. 

A escola Anglo Americana até a II Guerra Mundial se apoiou no paradigma proposto por 

Willians Morris Davis em sua obra Geographycal Cycle, de 1899, do qual ele explica que “o relevo 

surgia como uma função da estrutura geológica, dos processos operantes e do tempo, dando este 

ultimo a tônica em um modelo que valorizava particularmente o aspecto histórico” (ABREU, 2003, 

p.54).    



Na Europa, a evolução da geomorfologia ocorre com base nos estudos sobre o trabalho dos 

rios e seus comportamentos. Especificamente na Alemanha podemos destacar as posturas 

naturalistas – presente nos trabalhos de Von Richthofen, Goethe, Humboldt e Albert Penck –, 

juntamente com observações sistemáticas da crosta terrestre, a partir dos estudos das engenharias 

de minas na busca por combustíveis fósseis que seriam usados para gerar energia na 

industrialização do Império Alemão (ABREU, 2003). Os pesquisadores da corrente Germânica 

focaram seus estudos nos processos climáticos e na dinâmica interna da terra. 

Conforme Abreu (2003, p. 54), as pesquisa realizadas por Willian Morris Davis “fizeram 

sucesso” na França e Inglaterra, sendo bem aceitos sua teoria e conceitos explicativos do relevo. Os 

pesquisadores norte americanos incorporaram aos seus estudos, autores ingleses e franceses; isso 

fez com que Berlim se confrontasse com as três capitais (Paris, Londres e Washington), até a 

segunda guerra mundial.  

Esse acontecido influenciou de maneira significativa as produções científicas e reforçou a 

existência de duas escolas epistemológicas. A escola Anglo Americana, onde Davis era reconhecido 

e prestigiado e, a Germânica, onde os estudos de Davis foram criticados por intelectuais que 

conviveram com ele durante o tempo em que esteve em território Alemão, essa crítica pode ser vista 

claramente na obra de Walther Penck. 

  A principal diferença entre a escola Anglo Americana e a escola Germânica, segundo 

Abreu (2003, p. 54), é que a primeira, ao longo do tempo, buscou rupturas e novos paradigmas as 

suas propostas; enquanto que a escola Germânica apresentou sua evolução de forma mais linear e 

manteve o seu núcleo comum desde sua origem, focada no empírico naturalista. Após a Segunda 

Guerra Mundial, essas discussões deixam de ser enfatizada e a geomorfologia germânica é inserida 

em um novo panorama mundial, e sua “preocupação” se volta para o planejamento regional e social, 

unificando cada vez mais a geomorfologia com a geografia.  

 Os geógrafos franceses seguiam, inicialmente, a corrente Anglo Americana. Contudo, 

alguns desses pesquisadores mesclaram elementos da corrente Anglo Americana com a 

Germânica, desenvolvendo os estudos de geomorfologia, ao inserir o clima como variável a ser 

considerada na evolução do relevo, ao mesmo tempo que abordaram o “ciclo davisiano”. Nesse 

sentido, podemos destacar a influência dos trabalhos de Emannuel de Martonne (1873-1955), Pierre 



Deffontaines (1894-1978), Francis Ruellan (1894-1975), Pierre Monbeig (1908-1987) e Jean Tricart 

(1920-2003) que disseminaram seus princípios teórico-metodológicos no Brasil. 

Até a primeira metade do século XX, Emannuel de Martonne, Pierre Deffontaines, Francis 

Ruellan e Pierre Monbeig marcaram a geomorfologia brasileira, sobretudo com os estudos 

acadêmicos e os trabalhos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A partir da segunda 

metade do século XX, de acordo com Moreira (2009), o francês Jean Tricart levou a uma renovação 

da matriz teórica brasileira, com sua “teoria do meio ambiente como resultado de um todo integrado 

dos seres vivos e a parte inorgânica do planeta”, presente em seu livro Terra Planeta Vivo, de 1972, 

e retomado no livro Ecodinâmica, de 1977.   

4. Contribuições de Jean Tricart à Geografia Física 

Podemos destacar como uma das principais influências francesas na Geografia Física 

brasileira os estudos de Jean Tricart (1920-2003). Esse francês dedicou-se aos estudos dos 

processos em que é modelado o relevo, evidenciando em seus trabalhos o fato de que as rochas da 

litosfera estão em completa mudança e que elas adaptam-se rapidamente ao novo meio em que são 

colocados (TRICART, 1968). A teoria de Tricart teve como base três elementos: a biocenese, a 

morfogênese e pedogênese.   

Em 1956, com o Congresso Internacional de Geografia, no Rio de Janeiro, deu início a 

relação direta da geografia brasileira com o professor Jean Tricart, de acordo com Silva (2003, p. 

151), foi pela mão de Milton Santos que veio o mestre francês à Bahia dando início ao “vínculo de 

cooperação técnico-científica com o Centro de Geografia Aplicada da Universidade de Strasbourg”. 

Ainda sob influência de Tricart foi criado o Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais da 

Universidade Federal da Bahia, o qual se tornaria um centro de referência, atraindo geógrafos e 

estudantes brasileiros. Em nível acadêmico, Tricart manteve cooperação, também, com a 

Universidade de São Paulo (USP), a Universidade do Rio Grande do Sul e a Faculdade Fluminense 

(SILVA, 2003).  

Em suas obras é destacada a importância da cobertura vegetal na formação do solo, 

evidenciando a relação da geomorfologia com a pedologia, apontando o clima, a planície aluvial, o 



ciclo das águas – compreendendo que parte da água escoa, outra se infiltra e outra       evapora –, 

como elementos modeladores do relevo (TRICART, 1968). 

Para Tricart (1978), o planeta é o resultado da interação entre o meio físico-geográfico e os 

seres vivos, onde podemos notar a ação de três forças. Conforme Moreira (2011), a primeira força 

identificada por Tricart está imbricada na matéria acumulada nas camadas do planeta e é notada 

nos movimentos tectônicos que forma a superfície terrestre.  

A segunda força é decorrente da atração dos astros que tentamos explicar com a lei da 

gravidade. Dessa força advém o movimento das massas de ar, as precipitações, os movimentos das 

marés, as erosões, movimentos de massas e a deposição da água no subsolo, formando o lençol 

freático. A terceira força refere-se à energia eletromagnética, proveniente da radiação solar, 

necessária na síntese dos hidratos de carbono pelas plantas, essencial para a geoquímica do 

planeta (TRICART, 1978, apud MOREIRA, 2011, p. 118-119). 

Combinando meio ambiente e espaço, Tricart elencou três componentes para o estudo 

integrado do relevo, são eles: “a dimensão escalar do fenômeno, seu papel relativo dentro do todo e 

sua posição na inserção social” (TRICART, 1978, apud MOREIRA, 2011, p. 121). Sendo, a escala a 

referencia do método do geógrafo nos estudos das unidades de taxonomia espacial – os táxons –, 

podemos constituir uma taxonomia dos meios geográficos, de acordo com os recortes da paisagem.   

Tendo com base, o estudo dos ecótopos, Tricart desenvolveu o conceito de ecodinâmica, 

relacionado aos aspectos da dinâmica dos ecossistemas. Para esse autor,  

Uma unidade ecodinâmica se caracteriza por certa dinâmica do meio ambiente que tem 
repercussões mais ou menos imperativas sobre as bioceneses. Geralmente, a 
morfodinâmica é o elemento determinante (...). A morfodinâmica depende do clima, da 
topografia, do material rochoso. Ela permite a integração desses vários parâmetros 
(TRICART, 1977a, p. 32).  

A ação humana, por meio da modificação da cobertura vegetal, seja por ambição ou falta de 

planejamento, acarreta consequências ao meio ambiente, alterando sua capacidade de reposição 

com a exploração excessiva dos recursos ecológicos. De acordo com Tricart (1977a), os meios 

morfodinâmicos podem ser classificados em três grandes tipos, conforme a intensidade dos 



processos atuais, em “meios estáveis”, “meios intergrades” e “fortemente instáveis”.  Esses meios 

morfodinâmicos decorrem do balanço pedogênese/morfogênese.  

Voltado para o meio ambiente, Jean Tricart (1977a), desenvolveu uma verdadeira 

ramificação de estudos que relacionam a gênese das rochas, com o tipo de clima existente para 

modelar o relevo, até mesmo pesquisas preocupadas com a sociedade, que englobam temáticas 

que podem contribuir de maneira significativa à ocupação territorial.  

Com base nesse autor, podemos estabelecer etapas para o planejamento da organização 

do território passando, primeiramente, pela definição do quadro regional, em seguida pela análise 

morfodinâmica (o levantamento dos recursos ecológicos), posteriormente, conseguimos apontar os 

principais problemas na gestão do território, o que nos possibilita um planejamento do espaço 

(TRICART, 1977a). 

Segundo Tricart (1977a), é possível poupar recursos financeiros e de equipamentos urbano 

se antes de sua ocupação for feito um levantamento do solo e de suas limitações. De acordo com 

esse autor medidas simples e de baixo custo podem evitar grandes perdas de tempo e dinheiro. 

Esse levantamento pode ser usado também no meio rural, onde antes de sua ocupação deve ser 

realizado um planejamento, para que posteriormente não aconteça consequências do uso 

inadequado do solo e dos corpos hídricos (TRICART, 1977a). O autor também nos faz um alerta 

sobre a “agricultura tecnificada” que contribui para a poluição das águas, uma vez que são utilizados 

produtos nocivos à saúde como pesticidas e adubos. 

Em estudo sobre a região Amazônica, Tricart (1977b) expõe os principais tipos de planícies 

e leitos ao longo da região, fazendo um levantamento aprofundado da formação do relevo 

amazônico deixando claro os principais elementos da paisagem (gênese do relevo, clima e a 

vegetação), que contribuem para a morfologia deste ambiente. Em relação ao elemento clima, 

destacam-se as oscilações climáticas ocorridas nos últimos períodos geológicos, tendo o solo 

sofrido mudanças em sua estrutura com a última glaciação no período quaternário. Segundo esse 

autor, a vegetação concentrada na região Amazônica é decorrente do período do holoceno, esse 

elemento representa o intergrade que contribui para o equilíbrio entre a perca e ganho de massa ao 

longo dos rios amazônicos.  



Para Tricart (1977b), a relação do entalhamento das vertentes são decorrentes do período 

de “regressão flandriana”. Regressão essa que, apesar de seu nome, não fez com que “ficassem 

estáveis” os sistemas hídricos da região Amazônica, ao contrário propagou uma quantidade de 

sedimentos que foram transportados e depositados ao longo dos rios, o que permitiu um 

encaixamento dos grandes cursos d’água (TRICART, 1977b).  

Nos anos 1970, o governo militar brasileiro com apoio de pesquisadores da NASA (Agencia 

Espacial Norte Americana) elaboraram um projeto de mapeamento da Amazônia. Esse projeto 

denominado de RADAM utilizou de sensoriamento remoto através de registro e análise de imagens, 

obtidas por equipamentos de radar transportados em aviões, para mapear a cobertura e relevo da 

região Amazônica, objetivando o levantamento dos recursos naturais do território brasileiro. Jean 

Tricart participou ativamente do Projeto RADAM, como consultor do mapeamento geomorfológico da 

Amazônia.    

Jean Tricart influenciou trabalhos de geógrafos brasileiros que abordaram a dinâmica 

territorial e a antropização da paisagem, seja diretamente como orientador, ou indiretamente através 

de seus seguidores, entre os quais devemos destacar os geógrafos brasileiros Aziz Nacib Ab’Saber, 

Antonio Christofoletti e Jurandyr Ross. Antes de abordar esses autores, é preciso fazer um breve 

levantamento do desenvolvimento da geomorfologia no Brasil, demonstrando o início dos estudos do 

relevo e a influência das escolas clássicas e de geógrafos franceses.  

5. Desenvolvimento da geomorfologia no Brasil 

O desenvolvimento do estudo geomorfológico no Brasil esta ligado a dois marcos históricos, 

conforme explica Vitte (2008) estes marcos são: a criação e institucionalização de várias 

universidades, destacando a Universidade de São Paulo (USP) nos anos de 1930, e a criação do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1937. 

A institucionalização de cursos de geografia foi fundamental para geração futura de 

geógrafos e geomorfólogos, uma vez que nestes cursos foram incluídas as disciplinas de geologia e 

geomorfologia, nas grades curriculares, com ensino teórico e prático (VITTE, 2008 p.38). Participou 

desse processo o mestre francês Pierre Monbeig.  



O segundo marco significou a institucionalização da geografia e dos estudos 

geomorfológicos no Estado brasileiro, uma vez que o IBGE está, desde sua criação, a serviço do 

governo do Brasil, promovendo pesquisas sobre aspectos socioeconômicos e ambientais no país. 

Podemos destacar o papel marcante da influência francesa com os trabalhos de Emannuel de 

Martone, Pierre Deffontaines e Francis Ruellan. 

Esses mestres franceses contribuíram de maneira significativa para a formação de jovens 

geógrafos nas décadas de 1930 e 1940 no Brasil, ao exemplificar a importância de definir os 

métodos de estudo do relevo e, enfatizar o recorte espacial nas metodologias geomorfológicas, em 

seus trabalhos.  

No campo teórico-metodológico esse período da geomorfologia Brasileira sofreu uma 

influência de teorias de origem anglo americanas, através da elaboração das superfícies erosivas 

que usou como base para construção epistemológica uma leitura francesa da teoria do “Ciclo 

Geográfico da Erosão” criada por William Morris Davis, nos anos de 1899. Esse paradigma será 

mantido até os anos de 1950. 

A partir dos anos 1940 começou a serem questionados os modelos teóricos de Davis e 

Penck que anteriormente serviam de base teórica para os primeiros estudos de relevo brasileiros, de 

acordo com Vitte (2011), esse fato pode ser observado no aumento de estudos que voltavam seus 

interesses às influências geológicas correlacionadas com os elementos climáticos, exaltando esses 

elementos para explicar a formação do relevo. Como resultado aos questionamentos, os trabalhos 

de Lester King, de 1956, baseado na teoria de pediplanação, são bem aceitos por fazer novas 

leituras das propostas de Davis e Penck, com a proposta de unir os dois modelos teóricos (VITTE, 

2011).  

Os anos de 1950 foram importantes para o campo geomorfológico brasileiro, devido às 

alterações no quadro nacional (transferência da capital federal, crescimento da indústria 

automobilística, ampliação da malha rodoviária e o processo de urbanização) ocorridas durante o 

governo de Juscelino Kubstcheck. Em meio a esse rol de novidades, a preocupação com o 

estabelecimento de um paradigma de geomorfologia brasileiro é buscada em estudos da 

“pediplanação” de King (1956).  



Segundo Penteado (1969), as ideias de King se tornam o novo ponto chave para explicar a 

formação geomorfológica do relevo. Contudo, após alguns anos de estudos, pesquisadores 

brasileiros perceberam que as teorias de King não eram suficientes para explicar a realidade no 

relevo do Brasil, deixando muitas arestas e muitos pesquisadores com questionamentos sem obter 

respostas (PENTEADO, 1969).    

A necessidade de obter melhores respostas aos questionamentos voltados para o relevo 

brasileiro, de acordo com Vitte (2011), fez com que geógrafos como Aziz Nacib Ab’Saber e 

Fernando Flávio Marques de Almeida realizassem intensos estudos regionais, enfatizando os 

aspectos geológicos na contribuição da formação do relevo. Esses geógrafos tentaram sanar 

algumas dúvidas existentes e, divulgar os trabalhos realizados por pesquisadores franceses e 

africanos. 

O resultado positivo das pesquisas realizadas pelo professor Aziz Ab’Saber, foi a realização 

de sua tese de doutoramento, Geomorfologia do Sitio Urbano de São Paulo, defendida em 1957, 

orientada pelo professor Aroldo de Azevedo. Para Vitte (2011), essa tese representa um grande 

avanço no campo geomorfológico por despertar interesses a gênese do relevo, os elementos 

naturais, o papel das forças tectônicas e litológicas na estruturação da drenagem e na definição do 

compartimento geomorfológico na região de São Paulo.  

No final dos anos 1950, a vinda de Jean Tricart e Lester King para o Brasil, auxiliaram nos 

estudos geográficos brasileiros com enfoque nos conhecimentos geomorfológicos e climáticos, à 

medida que considerou a associação entre dois elementos na formação do relevo: a forma e o clima 

(VITTE, 2011). Nesse período, os estudos de Jean Tricart apontaram que a complexa vegetação do 

Brasil seria resultado das flutuações climáticas do quaternário, e as formações do litoral seriam 

decorrentes da regressão e transgressão do nível do mar durante o mesmo período (TRICART, 

1959, 1960).  

A figura 1, apresenta os principais nomes que influenciaram na geomorfologia brasileira, 

distinguindo as escolas Anglo America e Germânica e a ruptura decorrente da geografia francesa. 

Evidenciando os pesquisadores franceses que trouxeram as bases teóricas para o Brasil.  



Figura 1: Adaptada de Influências Geográficas e Geomorfológicas (VITTE, 2011). 

A partir dos anos 1960, os geógrafos enfatizaram em estudos do relevo as influências 

climáticas e a relação com a cobertura vegetal. Como exemplo, podemos citar os trabalhos do 

professor Aziz Nacib Ab’Saber, Domínios morfoclimáticos e províncias fitogeográficas do Brasil, de 

1967, e sua Teoria dos Refúgios Florestais, juntamente com Brow Jr., em 1979. Desta maneira, é 

possível perceber um novo despertar na interpretação do relevo, significando uma grande mudança 

paradigmática na geomorfologia climática, não só a nível nacional mais também a nível mundial.    

 O geomorfólogo Aziz Nacib Ab’Saber estudou o relevo brasileiro com base em três 

elementos fundamentais, considerados chaves explicativas ou níveis de abordagens do relevo: a 

compartimentação topográfica, a estrutura superficial da paisagem e a fisiologia da paisagem. 

Elaborando um painel descritivo e analítico dos domínios da paisagem, com base nos ciclos de 

tempo e de espaço, Aziz Ab’Saber (2003) identificou seis domínios paisagísticos e macroecológicos 

no Brasil. Separados por faixas de transição alongadas, são eles: domínios amazônico, domínio do 

cerrado, domínio da caatinga,  domínio dos mares de morros, domínio da araucária e domínio das 

pradarias (AB’SABER, 2003).  Para esse autor, as formas são produto tanto dos processos 



passados como dos processos atuais, em que participa a geologia, as forças climáticas e as 

paleoclimáticas.   

O geomorfólogo Antônio Christofoletti teve uma forte influência de Jean Tricart, o que pode 

ser percebido em seus estudos sobre os processos e formas das vertentes, os quais enfatizam o 

fator climático. Segundo Christofoletti (1980), para compreender os mecanismos modeladores do 

relevo, devemos levar em consideração o fator climático como sendo fundamental. Esse autor 

considera a existência de grandes zonas climáticas e biogeográficas, onde cada zona pode ser 

subdivida por zonas procedentes, por exemplo, as zonas frias que podem ser subdivida nas zonas 

procedentes: domínios glaciários e periglaciários (CHRISTOFOLETTI, 1980). Nas palavras desse 

geomorfólogo (1980, p.31), 

O estudo dos processos morfogenéticos demonstra a importância que o fator climático 
assume no condicionamento para a esculturação das formas de relevo. Salienta, também, 
que dois conceitos básicos estão implicitamente envolvidos: que processos 
morfogenéticos diferentes produzem formas de relevo diferentes; e que as características 
do modelado devem refletir até certo ponto as condições climáticas sob as quais se 
desenvolve a topografia.   

Os anos de 1980 marcou um novo momento da geomorfologia brasileira, destacando os 

trabalhos de Jurandyr Ross. De acordo com Vitte (2011), esse geógrafo teve influências de Adilson 

A. de Abreu e de franceses, como Jean Tricart, nos estudos voltados para ecodinâmica, Demek 

Mescerjakov e Gregoriev, voltados para questões ambientais.  

Jurandyr Ross (1992), indica novos ramos e usos geomorfológicos, contribuindo para a 

sociedade, seja em âmbito regional, político ou cultural. De acordo com Ross, a geomorfologia pode 

servir como instrumento de apoio técnico aos diversos interesses sociais. Assim, com essa fala, ele 

nos relembra o que já havia sido dito por Tricart, em seu livro sobre ecodinâmica, onde o principal 

agressor do meio ambiente é o homem que não compreende como funciona a dinâmica natural dos 

sistemas.  

Dentro da obra de Ross, (1992) é possível encontrar um levantamento dos diferentes níveis 

de abordagens do relevo, que varia desde as pequenas estruturas as grandes estruturas, este nível 

de abordagem é denominado de “taxons do relevo”. Na obra de Tricart, já havíamos encontrado 

referencias aos táxons do relevo. De fato, Ross (1992) parte dos estudos de Tricart, buscando 



complementar as teorias criadas por Tricart e Mecerjakov, enfatizando a necessidade do uso da 

cartografia para análise geomorfológica em diferentes ambientes e escalas.  

Do ponto de vista teórico, Jurandyr Ross nos mostra o uso cartográfico em conjunto com as 

análises geomorfológicas, evidenciando suas ferramentas na apropriação de territórios que possuem 

uma grande variedade de recursos naturais (ROSS, 1992). Os recursos cartográficos contribuem 

eficazmente aos estudos de planejamento socioeconômicos, podendo expandir seus resultados 

através da análise de imagens de radar, satélite e controle em campo, juntamente com o auxilio de 

mapas em diferentes escalas.  

O crescimento demográfico, o avanço tecnológico e a exploração dos recursos naturais sem 

um planejamento, coloca a sociedade em contraposição a natureza, aumentado cada vez mais, 

problemas derivados dessa oposição. O homem tem destruído e explorado os recursos. Ross (1992) 

nos explica, a importância de se ter uma administração e um controle do uso dos recursos naturais, 

usando de medidas educacionais preventivas e, até mesmos, penalizações aos transgressores, com 

ações desse tipo podemos chegar a existência de uma boa qualidade de vida.   

6. Considerações finais  

A geomorfologia brasileira recebeu uma grande transformação durante um curto espaço de 

tempo, pode se perceber grandes mudanças em apenas 40 anos (1940-1970). Muitos 

pesquisadores franceses contribuíram para consolidação de um modelo paradigmático que fosse 

adequado ao clima e ao tipo de cobertura vegetal existente no Brasil. Podemos observar que estes 

elementos estão atrelados a gêneses do relevo, o que nos leva a destacar a importância de outras 

ciências geográficas, como a geologia e climatologia.  

A influência francesa na geomorfologia brasileira está presente desde o surgimento dos 

primeiros cursos geográficos. Grandes mestres franceses contribuíram de maneira significativa aos 

estudos não só geomorfológicos como também geográficos no Brasil, introduzindo novos conceitos 

e olhares sobre a paisagem brasileira. Entre esses, procuramos destacar o pensamento de Jean 

Tricart, sintetizando pontos chaves presentes em suas obras. 



A teoria de Tricart, demonstrou-se fundamental para a elaboração de estudos do relevo por 

Aziz Nacib Ab’Saber, Antonio Christofoletti e Jurandyr Ross. Contudo, esses geomorfólogos 

brasileiros foram além das teorias de Tricart e procuram novos caminhos para a ciência 

geomorfológica, de maneira que eles contribuíram cada vez mais para a busca do equilíbrio ente o 

ambiente natural e social.   
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