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o RELEVO BRASILEIRO NOS LlVROS DIDATICOS,
UMA QUESTAo A SER REPENSADA1
Alexsandra Fachinello'; Luciane Aparecida Candido"; Maira Suertegaray
Rossato'"

o presente trabalho inspira-se nas dificuldades evidenciadas no atual contexto
educacional, onde os livros didaticos disponibilizados aos alunos apresentam, na sua
grande maioria, graves problemas conceituais, alem de abordarem as tematicas de
forma extremamente tradicional, 0 que pode tomar dificil a assimila~o dos conteudos pel os leitores. No que tange a Geografia estas caracteristicas nao diferem. Os
temas geograficos sao tratados de forma c1assica, sem preocupa~o com inova~6es,
principalmente no campo conceitual. Esta constata~o remete a serios questionamentos sobre 0 ensino da Geografia que agravam-se, considerando as necessidades e
deficiencias no setor educacional brasileiro.
Com base nesta retlexao, foi proposto pelo professor regente da disciplina
Geografia do Brasil I, urn estudo sobre a abordagem dos principais elementos da
paisagem (clima, relevo, hidrografia e vegeta~ao) no contexto brasileiro, em livros
didaticos e paradidaticos do ensino fundamental e medio.
Este trabalho, especificamente, tern 0 objetivo de analisar as diferentes abordagens do relevo brasileiro nos referidos livros, bu scando identificar as bases conceituais trabalhadas pel os autores.
A metodologia aplicada baseou-se na investiga~ao de 20 livros (18 didaticos e
2 paradidaticos) escritos entre os anos de 1935 e 1996, publicados pelas editoras
Scipione, Atica, FTD e Saraiva, detendo-se no capitulo referente ao relevo do Brasil. Cabe ressaltar que nao encontram-se analisadas obras entre as decadas de 40 e
70, devido a falta de disponibilidade destas por parte das bibliotecas. Em alguns
casos, 0 estado de conserva~ao da obra era sobremaneira ruim, que tornava-se
impossivel manusea-Io.
De posse dos livros, foi feita uma analise comparativa do material, no sentido
de estabelecer uma rela~ao entre os referenciais te6ricos de autores como Aroldo
de Azevedo, Ab'Saber e Jurandir Ross e parametros de concep~ao do relevo de
autores de livros didaticos. Dentre os autores analisados cabe dar enfase a alguns
bastante utilizados nas escolas brasileiras como Igor Moreira, Celso Antunes, MeIhem Adas, Elian Lucci e Jose William Vesentini .

Boletim Gaucho de Geografia / 7S

Os estudos de Geografia Ffsica do Brasil, especialmente sobre 0 relevo, mantiveram-se inalterados ha cerca de meio seculo, desde os trabalhos de Aroldo de
Azevedo nos anos 40 e de seu sucessor Aziz Nacib Ab'Saber em 1958. Em 1995, os
resultados de uma pesquisa feita por uma equipe de geografos da USp, publicados
na obra organizada por Jurandyr Luciano Sanches Ross, propiciaram uma revolu~ao na interpreta~ao do relevo do Brasil, considerando que transfiguraram 0 velho
retrato do Brasil fisico e tornaram ultrapassados os livros didaticos que ainda utilizam as classifica~6es criadas em meados do seculo.
Porem, antes de introduzir-se as inova~6es de Ross, e importante rememorar
as ideias de Azevedo e Ab'Saber. Aroldo de Azevedo foi 0 primeiro grande autor de
livros didaticos de Geografia. Nos anos 40 fez 0 primeiro mapa de relevo brasileiro,
onde compartimentava 0 pais em 8 unidades de relevo (figura 1) . Este mapa e
reelaborado em 1958, quando Aziz Ab 'Saber, que havia dado continuidade a obra
de seu professor, baseado, sobretudo em observa~6es feitas em campo pessoalmente, acrescentou mais duas unidades as oito ja criadas (figura 2). As diferen~as basicas destes pioneiros em estudos do relevo brasileiro centram-se no fato de que
Azevedo apresenta urn trabalho mais tradicional, onde leva em conta mais a fisionomia da paisagem e cotas altimetricas para criar as unidades do relevo, enquanto
Ab'Saber, sob outra perspectiva analitica, considera a fisiologia da paisagem, ou
seja, a a~ao dos processos erosivos atuais e a historia geologica de cada uma das
unidades de relevo.
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E neste contexto que surge Ross, com uma nova cIassifica~ao que poe em
xeque os trabalhos mais antigos, ja que 0 numero das grandes unidades de relevo
passa de 10 para 28. Isto foi possivel pelo fato de Ross dispor de urn imenso levantamento realizado entre 1970 e 1985 pelo Projeto Radam Brasil, onde foi possivel
fotografar toda a extensao do pais atraves de imagens de radar. Desaparecem as
cIassifica~oes mais tradicionais como Planalto Central e Planalto Meridional e, as
duas cIassifica~oes basicas do relevo que sao planicie e planalto passam a ser acompanhadas pela depressao, que antes nao havia sido registrada, porque estes terrenos pianos de incIina~ao muito suave que abrangem grande parte do Brasil eram
incIuidos com planicies e planaitos.
Ap6s uma analise cuidadosa do material, observou-se que em tomo de 75%
dos autores, utilizam-se da descri~ao do relevo, a partir de uma divisao regional do
pais. Para cada regiao do Brasil , os autores citam os nomes de pontos mais relevantes do relevo, como de picos, serras, planaltos, entre outros. Alguns como Igor
Moreira, que em grande parte de suas obras utiliza-se de uma divisao regional do
pais, procuram relacionar as principais unidades do relevo, com as fei~oes mais
caracteristicas de cada regiao, assim como buscam cxplicar estas fei~oes tra~ando
paralelos entre aspectos geol6gicos e formas resultantes, dando enfase, em alguns
casos, aos agentes modeladores.
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Os map as hipsometricos constituem a principal fonte de ilustra~ao, restringindo 0 estudo do relevo as cotas altimetricas. Esta questao e quase uma constante
nos livros analisados. A caracteriza~ao do relevo brasileiro atraves de diferentes
cotas de aItimetriaaponta como 0 principal ferramental destes autores. Elian Alabi
Lucci adiciona ao mapa hipsometrico, hidrografia e 0 nome das principais fei~6es.
Isto torn a 0 mapa extremamente carregado visualmente, tornando-o urn tanto confuso (figura 3); configura-se como um recurso pouco didfltico, pela diversidade de
informa~6es que deseja passar em uma mesma figura. Jose WilJiam Vesentini utiliza este mesmo recurso, s6 que de modo urn tanto diferente; maneira que chamou a
aten~ao pela preocupa~ao do autor em mostrar que este tipo de mapa nao e um
mapa de relevo e nem pode ser usado como tal (figura 4). Vesentini deixa claro a
importfmcia do mapa hipsometrico, como um auxflio extra para a compreensao do
relevo, mas se usado de maneira correta. 0 autor utiliza as cotas altimetricas, mas
as justifica atraves de eventos geol6gicos; nao usa as cotas para explicar diferen~as ,
como a maioria dos autores; explica as diferen~as pela sua genese.
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Constatou-se que 90% dos autores nao referenda suas fontes bibliognificas, 0
que pode levan tar questoes a respeito da autenticidade do seu trabalho. Este ponto
e bastante grave, ja que a grande maioria dos autores nao tern nenhuma preocupa~ao em apresentar ao leitor as obras utilizadas para 0 desenvolvimento do trabalho.
Este fato e percebido no livro de Fructuoso Rivera Paladino, ao utilizar figuras
desenvolvidas por pesquisadores conhecidos como Ab'Saber e coloca-Ios na obra,
sem se preocupar em referenciar 0 autor. No caso de Paladino, a figura utilizada e
o perfil do Rio Grande do SuI que mostra as
FIGURA 4
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superffcies aplainadas do Estado, cuja fonte e 0 caderno de Geomorfologia publicado pelo IG/USP em 1969 de nome "Participa~ao das superficies aplainadas nas
paisagens do Rio Grande do SuI", de autoria de Aziz Nacib Ab'Saber. No entanto,
nota-se algo bastante curioso na obra de Paladino que, embora deixando de fazer
referencia a autores importantes, coloca na ultima pagina do seu livro algumas
referencias. No entanto, nem nesta bibliografia menciona Ab'Saber, ao contrario
prioriza autores de livros did<iticos, 0 que compromete a obra, na medida em que
reproduz falhas comuns.
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Dentre os autores configurados como exce~oes por referenciarem suas fontes, encontra-se Vesentini que aborda em seu texto trechos de trabalhos de Ab'Saber,
mapas e figuras, sempre referenciando-os, alem de dispor no final da sua obra uma
bibliografia comentada para cada t6pico abordado no livro.
Observou-se que, em 90% dos casos, 0 material didatico analisado prioriza
uma mesma Iinha de pensamento (caracteristicas hipsometricas), levando a acreditar que as bases te6ricas consultadas sao iguais, indicando, que estes textos se caracterizam por abordagens chissicas do relevo nao despertando no aluno a curiosidade
e a retlexao critica do conteudo. Apenas 10% das leituras apresentam mais dinamismo sobre 0 tema, com questoes menos descritivas e mais retlexivas. Com isso fica
bastante claro a preferencia dos autores de livros didaticos e paradidaticos por au tores tradicionais como Aroldo de Azevedo e Aziz Ab'Saber. A maioria deles ainda
utiliza estes dois autores de forma conjunta, trazendo aspectos de urn e de outro
para explicar as unidades de relevo do Brasi\. No entanto esta associa¢o nao se faz,
muitas vezes de forma coerente, acontecendo como na obra de Elian Lucci que mistura as classifica~oes, apresentando urn modelo "novo" de unidades de relevo. A
exce~ao aparece, novamente, com Vesentini, que tra~ urn paralelo entre Azevedo e
Ab'Saber, mostrando suas classifica~6es, bern como as diferen~as que existem entre
o trabalho de urn e de outro. Isto exige urn pouco mais de raciocinio do aluno, ja que
o autor busca fazer esta compara~ao atraves de exemplos brasileiros, mostrando-se
urn pouco mais dinfunico. No entanto, nota-se uma forte tendencia em trabalhar com
os referenciais de Ab'Saber que tern seus artigos predominantes na bibliografia do
autor, juntamente com Tricart. Esta intluencia e clara, visto que Vesentini caracteriza cada unidade de relevo levando em conta, alem da altimetria, os processos erosivos, 0 tipo de rocha e intluencia climatica na escultura¢o do relevo do Brasil, ponto
relevante do trabalho de Ab'Saber. A questao da atividade humana como urn fator de
modifica¢o do relevo constitui uma inova¢o por parte do autor, ja que nos demais
livros 0 homem e abordado totalmente a parte das quest6es fisicas. Como se isto
pudesse ser possive\. Igor Moreira e Celso Antunes, embora com menor intensidade
trazem tra~os de Ab'Saber, pelo fato de relacionarem as formas, com os processos
erosivos que os originam, no entanto nao deixam de lado as caracteriza~oes por
cotas altimHricas trazidas por Aroldo de Azevedo. 0 unico au tor em que estas linhas
de pensamento nao foram evidenciadas, e nem poderiam, foi Lobo. Isto pelo fato do
livro ter sido escrito em 1935, epoca em ainda nao existiam relevantes trabalhos
sobre 0 relevo do pais. Ainda assim, a abordagem deste autor se fez de maneira
extremamente c\assica, pois faz urn estudo totalmente descritivo do relevo do Brasil,
identificando a localiza~ao de cabos, estreitos, i1has, bacias e montanhas, caracterizando atraves dos picos principais, nomes dos morros e cotas de altimetria. Lobo
adota uma subdivisao para as montanhas, classificando-as em dois sistemas: Parima
e Brasileiro. Este ultimo compartimenta-se na cadeia oriental ou maritima e cadeia
centralou guyana.
Desta maneira ficou bastante evidente que a totalidade destes Iivros nao
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assimilou, ainda, as transforma<;oes conceituais da Geomorfologia, ia que em
nenhuma obra, mesmo as escritas apos 1995, nao abordam a nova c1assifica<;ao
do relevo desenvolvida por Jurandyr Ross. Isto demonstra uma certa dificuldade
dos autores de livros didaticos em desprender-se de antigos trabalhos para introduzirem aos alunos as modifica<;oes , talvez por desconhecimento do assunto, talvez por comodismo, ou por puro preconceito e dificuldade de aceitar as significativas mudan<;as que ocorreram na Geografia Fisica do Brasil, especialmente no
que tange ao relevo. 0 que e uma pena, pois a ciencia nao e im6vel e imutavel, ao
contrario, ela esta em etema t,ansforme<;ao e evol u~ao. E cabe aos cientistas e
profess ores de Geografia que escrevem os livros didaticos, tornarem estas novas
informa<;oes que vaG surgindo no contexto cientifico acessiveis ao alunos e professores que, infelizmente, em fun<;ao da caotica situa<;ao em que encontra-se a
educa<;ao no Brasil, nao conseguem obte-Ias. Os livros escolares, na realidade do
pais, sao os mecanismos mais eficazes de apresenta<;ao e introdu<;ao, mesmo nas
escolas mais precarias, das inova<;oes conceituais que ocorrem no panorama cientifico, especialmente aquelas que abordam a Geografia Fisica do Brasil e 0
relevo.
Este estudo sugere que os livros didaticos, an inves de trabalhar de forma
compartimentada e isolada os elementos fisicos , poderiam aborda-Ios de forma
integrada, visando a compreensao dos process os que dao origem e atuam sobre
estes elementos. Nesta etapa poderia ser inc\uida a atividade antropica, como
for<;a que se apropria do meio e nele atua, promovendo transforma<;oes, exemplificando esta situa<;ao com, por exemplo, os bastan te atuais depositos tecnogenicos. Isto porque os problemas ambientais vern assumindo uma relevfmcia muito
grande, em decorrencia dos impactos ia evidenciados na natureza, tendo rela<;ao
direta com a vida humana.
Alem disto, os livros poderiam inovar no sentido de apresentar dinamicas e
tecnicas que suscitassem questoes reflexivas sobre os processos atuantes no releYO, deixando para atras os metodos tradicionais que simplesmente descrevem as
formas, sem chamar aten<;ao para a genese ou para os fatores responsaveis por
isto e 0 que poderia acontecer se alguns deste fatores fossem alterados. 0 pensar
feito desta forma permite ao estudante fazer extrapola<;oes das fei<;oes para alem
de uma determinada area, ia que ele estara entendendo 0 relevo como algo dinamico, que relaciona-se com outros fatores da natureza e que sao determinados
por eles. Entendera que relevo nao e somente descri<;ao e nomes, mas intera<;ao!
Compreendendo a dinamica do relevo, ele podenl pensar form as para outros lugares, simplesmente atraves de rela<;oes estabelecidas entre fatores C\imiiticos , de
vegeta<;ao, hidrografia, geol6gicos, entre outros. Assim, estar-se-a desenvolvendo
o seu raciocinio e seu potencial imaginativo e criativo.
Este trabalho constituiu urn instrumento muito importante para urn levantamento e uma avalia<;[l0 das questoes conceituais no campo da Geografia Fisica do
Brasil, especialmente na area do relevo. Atraves dele foi possivel perceber 0 quanto

Boletim Gaucho de Geografia / 81

o estudo da Geografia precisa melhorar, no sentido de priorizar uma maior qualifica<;ao dos Iivros didaticos e paradidaticos desenvolvidos sobre 0 assunto, assim
como abrir-se as inova<;6es que chegam a todo 0 momento e fazem-se necessarias
para a qualifica<;ao dos professores do sistema educacional brasileiro e seus alunos,
que cada vez mais saem prejudicados, seja pela qualidade do material editado, seja
pelo desinteresse governamental para com a educa<;iio.
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