
ENTREVISTAS E DEPOIMENTOS

ENTREVJ:STA COM 0 PROFESSOR AZIZ BACIB AD' SABER *

"Aziz filho de Nacib: Nacib da familia Ab'Saber": foi as

sim, como esse estranho nome composto, que 0 escrivao do car

torio da bucolica Sao Luis do paraitinga, no alto vale do Pa
raiba, em Sao Paulo, registraria em seus livros a chegada ao
mundo, no dia 24 de outubro de 1924, do menino que mais tarde

ficaria conhecido como Aziz Ab'Saber, 0 mais respeitado geo

morfologista nascido em solo brasileiro, filho de urn pequeno
comerciante libanes e de dona Juventina, urna brasileira de as
cendencia portuguesa oriunda do sertao florestal. "Nasci no en

tremeio de urn mar de morros", escreveu AZiz nurn poema da ado

lescencia, em que Ja prenunciava a ciencia que abracaria e 0

estilo que costurna incendiar seu discurso. Em tom poetico e
fartamente descritivo, ele discorre sobre 0 espaco fisico bra

sileiro como se fizesse referencia as linhas da propria mao.

Foi pelas frestas de urn jaca de bambu, onde certa vez se aco
modou com os irmaos para descer a serra em lombo de burro, na
direcao do mar paulista, que Aziz Ab'Saber comecou a admirar

a riquissirna e variada paisagem brasileira. A familia deixava

*Entrevista concedida a Carmen Weinglill e Vera Rita Costa, pu
blicada originalmente na Revista Ciencia Hoje, vol. 14, n9 82
de ju1ho de 1992 (SBPC).
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paraitinga para buscar melhor sorte la pelas bandas de Cacapa

va. A vida era muito dificil, mas 0 pequeno Aziz daria conta

de trocar 0 comercio, opcao natural para urn Ab'Saber, por uma
vaga no curso de Geografia e Historia da Universidade de Sao

Paulo. A partir dai, comecaria a construir uma carreira un i

versitaria solida e brilhante. Aos poucos, Aziz, que, nos tem
pos de estudante, raramente tinha condicoes financeiras de via

jar, foi conhecelido -e bern - os diferentes domInios.da natu

reza brasileira: 0 cerrado, 0 Nordeste seco, 0 planalto das

araucarias, a mata amazonica. Isso deu a ele uma visao tao ab

solutamente integrada do pais, que Ihe permite falar de sua

terra e de sua gente como quem fala de coisas e pessoas muito

intimas. "Quando me dei por gente", conta Aziz a respeito de
sua infancia, "meu ambiente de vida era urna casa de esquina
defronte ao mercadao da rua Nova, de onde se ouvia 0 vozerio

nome

Aqui

do

das gentes de todas as rocas que vinham vender seu produto e

comprar mercadorias". 0 tempo passou, a casa dos Ab'Saber em
Sao Luis do Paraitinga desapareceu, mas o. filho de Nacib con
tinua a ouvir 0 vozerio das gentes do Brasil, s6 que dessa vez

reivindicando urna nacao mais justa, pela qual ele tambem ja

mais deixou de clamar.

- Como e que sua familia veio parar no Brasil?

- Meu pai era libanes e veio jovem para 0 Brasil. buscar
meu avo, urn pequeno comerciante que estava morando em Sao Luis
do Paraitinga (SP). Eles retornaram ao Libano e, anos depois,

em razao das lutas religiosas agressivas que ja havia por la
- .

e a conselho de minha ave, meu pai voltou para 0 Brasil.
ele se casou com urna brasileira do sertao florestal, nao

sertao seco. Minha mae era muito ciumenta e nunca permitiu que

se falasse arabe em casa. Portanto, apesar de eu ter urn

parecido com 0 de urn xeque, nao sei falar arabe.

- Onde fez seus primeiros estudos?

- Quando 0 !terceiro dos tres primeiros filhos completou

seis anos, meu pai mudou-se para Cacapav~ (SP), urna cidade com
mais infra-estrutura. La ele tinha uma lojinha e continuou fa
zendo 0 que a familia sabia fazer. Nesse periodo, pelaprimei

ra vez, recebi uma educacao formal. Indo para Cacapava, meu
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pai nos chance de seguir urna carreira. Fiz 0 curso primario no.

Grupo Escolar Rui Barbosa e aprendi a conviver com a competi

cao. Pela primeira vez senti que as pessoas poderiam ser muito

agressivas. Por ter urn nome obviamente arabe, eu era chamado

de 'turquinho'. Antes de entrar para a escola, nao havia to

rnado conhecimento desse tipo de coisa. Fiz 0 curso secundario

no Ginasio Estadual de Cacapava. Alias, todas as etapas de

minha educacao for am realizadas em escolas publicas.

- Seu pai tinha forma~ao eBao~ar:

- Nao. Ele era de urna famIlia que morava nurna regiao de

tradicao agrIcola, a leste de Beirute, onde toda a famIlia se

dedicava a atividades rurais. Meu pai £oi 0 primeiro a. se des

garrar, indo morar em Beirute. Ele tinha espIrito aventureiro

e gostava de viajar. Foi a Jerusalem sozinho quando moco, e,

depois, com apenas 15 anos, veio para 0 Brasil.Nao teve con

dicoes de estudar. Mas, curioso, ele tinha uma caracteristica

que, penso, herdei dele: a vontade de conhecer mundos.

- Mas e~e se preoaupava aom a eduaa~ao dos fi~hos, nao:

- 0 sonho dele e que os filhos pudessem estudar na Fran-

ca, urn ambiente cultural com 0 qual seus primos tinham convi

vido. Quando ele veio para 0 Brasil, 0 navio parou em Genova,

na Italia, e nao em Marselha. Isso foi urna decepcao para ele,

que queria conhecer urn pedaco do solo frances. Meu pai sempre

conviveu com a ideia de que eu, 0 mais velho, iria estudar na

Franca.

- Quando i que 0 senhor deaidiu ir para a universidade?

- Foi durante 0 curso secundario, influenciado por pro-

fessores formados na primeira fase da Faculdade de Filosofia,

Ciencias e Letras da USP. Alguns deles foram dar aula em Ca.

capava e eu pude sentir a diferenca entre a formacao desses

professores e ados mais velhos. Percebi a importancia de urna

boa formaCao, sobretudo na pessoa de urn professor de histo

ria que estimo ate hoje. Ele se chamava Hilton Friedericci, e

ensinava uma historia muito ligada a geografia humana, rela

cionada ao ambiente onde se desenvolviam os processos histo

ricos. Em compensacao, os professores de fIsica, quimica e ma-
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tematica nao tinham boa formacao ou nao tinham didatica . Os
professores de historia natural eram melhores . Gostava de f1
sica, apesar de considerar minha formaCao muito ruim. Parti

entao para 0 que eu gostava mais: historia e geografia.

- Com quantos an os 0 s enhor entrou na faauLdade?

- Naquele tempo estava havendo uma mudanca no ensino se-

cundario. Eu havia feito apenas ate 0 quinto ano, mas podia

prestar 0 exame direto, sem fazer 0 Colegio Universitario, uma

especie de ponte entre 0 secundario e a universidade. Eu nao

tinha cond1coes de enfrentar um exame cujos concorrentes ti

nham mais dois anos de estudos no Colegio Universitario, onde

muitos professores eram da propria universidade ou ex-alunos
recem-formados. Mas eu passel, acho que por causa de "de senho ,
e com lsso ganhei dois anos. Entrei na faculdade com 18 anos.

Os exames eram muito diflcels . Para historia e geografia,exi
giam-se conheclmentos de historia antiga e medieval, historia
contemporanea, historla do Brasil, geografia do Brasil, geo
grafia humana, geografia flsica, elementos de sociologia e de
senho. Me sal mais ou menos bem em algumas dessas materias.
Nao tinha conhecimento suficiente para ir bem em todas. Eu
nao viajava, estava circunscrito a area do Vale do Para1ba.

Conhecia apenas Cacapava, Guaratingueta e Sao Paulo. Fiz tam
bem uma viagem a Santos, quando vi 0 mar pela segunda vez. A
primeira foi quando nos mudamos de Sao LuIs do Paraitinga para
Cacapava. Meu pai arrumou para descermos ate Ubatuba, em des
pedida a Sao LuIs. Era um perlodo diferente. A serra, se des

cia a cavalo. Os meninos iam em jacas. Como eu era mais pesado
do que meus dois irmaos, meu pai compensava a diferenca de pe

cos com uma pedra. E chuva em cima ate 0 fim da viageml A es
tradinha era no meio da mata, um resto de estrada colonial em
que se ia do planalto ate 0 mar .

- 0 sen ho r dis s e t er pa s sado no e x ame por causa de dese

nh o. 0 s e nho r te m habi Li dade n e88a area ~

- Tenho. Ainda faco maquetes de relevo, blocos, diagra
mas. Mas nao sou desenhista, sou apenas um esbocador de dpse

nhos.
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Parece que estudar i a coisa que 0 senhor sempre mais

gostou de fazer, nao?

- Sim, eu nao tinha outro objetivo na vida. Vim para Sao

Paulo em 1940, sem ter feito 0 servico militar. Mas tive que

faze-lo loqo depois da preparacao para os exames e entrei nurna
fase dura de treinamento. Pouco depois, em 41, tive urna infec

cao muito complicada. Se a minha famIlia nao tivesse vindo pa

ra Sao Paulo, eu teria morrido. Meus pais haviam perdido pra

ticamente tUdo antes de se mudarem, e 0 comeco da vida da gen

te aqui foi urn drama. Sou urn sobrevivente desse tempo. Eu es

tava no primeiro ana da faculdade e fazia os primeiros meses

do exercito. Meu pessoal se instalou num bairro proletario, 0

Tatuape, 0 unico que meu pai conhecia. Foi urn periodo muito
dificil.

- Nao Zhe parecia contraditorio dedicar-se aos estudos

quando havia tantas dificuZdades financeiras na famiZia?

- Tive muitos problemas psicologicos por causa disso. Mas

me didicava profundamente aos estudos, pois sabia que a solu

Cao de muitos problemas da famIlia dependia de mim. Eu adora

va a universidade. Os primeiros cursos que fiz foram de altIs
simo nIvel. Na area de hurnanas, estavam aqui os professores

da missao francesa: Jean Gage, de historia, Pierre Monbeig,

de qeografia, entre outros. Brasileiro, havia 0 professor Arol
do de Azevedo, com quem mantive permante contato. Cheguei a
ser seu assistente e fiz toda minha carreira na disciplina de

geografiado Brasil. Mas confesso que naquela epoca eu gostava
mais de hist6ria. Ficava deslumbrado com as aulas de Jean Gage.

Ele era um medievalista famoso na Europa que veio para 0 Bra

sil como chefe da missao francesa em ciencias hurnanas, subs

tituindo Fernand Braudel. Braudel ficou pouco tempo; nao tive

a honra de acompanhar seus cursos. s6 mais tarde e que assis
ti algumas de suas conferencias.

- Mas foi a geografia que 0 senhor se dedicou. QuaZ a ra

zao dessa escoZha?

- 0 preco dos livros de historia e das assinaturas das

revistas especializadas era urn empecilho. Nas primeiras ex-

cursoes ao campo, descobri que na geografia eu podia ler a



paisagem e nao precisava de 1ivros. E tambem nao havia bib1io

grafia para os traba1hos que deverIamos fazer. Bastava ter sau

de e boa vontade. Comecei entao a ir ao campo e a fazer peque
nas viagens. Como eu nao tinha maquina fotografica, aprendi a
desenhar as paisagens que via.

- Foi aomo estudante que 0 senhor aome~ou a produzir aien

tifiaamente?

- 0 primeiro traba1ho de campo que fiz, sem orientacao,

foi sobre a geomorfologia da regiao do jaragua e arredores.

Partindo de trem da Estacao da Luz, em Sao Paulo, descrevi as
co1inas ate chegar a Taipas e depois subir ao pico do Jaragua.

Descobri que havia outra coisa, a1em da historia, que eu gos
tava de fazer e que era muito esportiva: viajar em trem de su
burbio, que naque1a epoca era muito barato. Foi assim que mi
nha carreira cientIfica comecou. Ainda como a1uno, ja fazia
pesquisas e, por isso mesmo, acabei ficando urn pouco marcado.

- Como assim?

- Naque1e tempo, nem todos os professores eram pesquisa-

dores natos. Quando iam ao campo, era para fazer urna mise

en-scene, pois nao tinham muita capacidade de observacao. Es
tudava-se a geografia da paisagem: a geometria das formas e a
uti1izacao hurnana do espaco. Ainda nao se tinha qua1quer senso

eco1ogico. Em minhas excursoes procurei examinar as paisagens
como urn todo, mas logo me especia1izei em geomorfo10gia. Urn
tanto precocemente, hoje reconheco.

- Quais foram suas primeiras atividades depois de forma-

- Entre 1944 - quando obtive 0 tItulo de bachare1 e me
1icenciei em geografia e historia - e 1965, tentei conhecer 0
Brasil, pois nao tinha dinheiro para viagens mais 10ngas e nao
havia auxI1io de nenhurn tipo. Tive a sorte de me fi1iar a As
sociacao dos Geografos Brasi1eiros, que se reunia urna vez por
ana em pontos diversos do Brasil. A sociedade nao se reunia em
capitais, so em pequenas cidades e, durante essas reunioes, a
gente aproveitava para fazer pesquisa de campo nos arredores.
A sociedade foi fundamental na minha vida, porque, a1em de ter



me permitido conhecer 0 Brasil, ainda me possibilitou publica4
em seu boletim, pequenas notas sobre as areas que percorria.

- A soaiedude austeava suas despesas?

Custeava, porque eu era urn aluno sem recurso. Muito ce

do me tornei membro da diretoria e, quando 0 Boletim Paulista

de Geografia foi criado, 0 professor Aroldo me convidou para

participar de seu conselho editorial. Assim, pude compensar a

falta de dinheiro. Eu nao costumava freqUentar as rodas dos

bares e restaurantes porque nao podia dividir as despesas. Mas

tive muita sorte com meus colegas. Um dia, 0 Miguel Costa Ju

nior sugeriu que fizessemos urn pool entre nos para conhecer

urn lugar distante. Com pouco dinheiro e com a ajuda da Funda

cao Brasil Central, fomos - 0 professor Pasquale petrone, 0

Miguel Costa Junior e eu - a Uberlandia. La, descobrimos urn

cidadao que estava levando mercadorias para a cidade de Ara

garcas (GO). a nucleo de Aragarcas estava sendo construido pe

la Fundacao Brasil Central na margem direita do rio Araguaia,

em frente a uma cidadezinha muito pobre, que era Barra do Gar

cas. Essa viagem foi fundamental na minhacarreira, porque eu

sai de urna regiao de morros, onde havia passado a infancia e

fui parar no Brasil Central, com chapadoes interminaveis, cer

rados e florestasde galeria. Pela primeira vez eu senti a di

ferenca entre os dominios morfoclimaticos do Brasil. Comecei

entao a ler os trabalhos de viajantes como Saint-Hillaire e

fiquei muito fixado no Brasil Central. Escrevi urn longo traba

lho sobre 0 sudoeste de Goias, junto com 0 Miguel Costa Ju

nior. a trabalho, 'Contribuicao para 0 estudo do sudoeste de

Goias', esta publicado nos anais da Associacao dos Geografos

Brasileiros.
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- Este foi seu primeiro trabalho?

- Foi 0 meu primeiro trabalho de folego. Antes eu havia
escrito sobre a geomorfologia do Jaragua e suas vizinhancas.
Todo 0 meu trabalho posterior decorreu dessa viagem ao Brasil
Central e de uma outra que fiz mais tarde, pela Associacao, ao

Nordeste. Nessa segunda viagem, quando desci de Campina Grande
(PBI, apos transpor 0 Planalto de Borborema, para a regiao de
Patos (PBI, vi pela primeira vez urna serra seca, cheia de cris
tas elaboradas em estruturas quartzIticas mergulhantes. A par

tir da ponta dessa serra, entrei pela primeira vez no 'alto
sertio, que e baixo, ondulado, com caatingas extensivas, rios
intermitentes e uns morrotes bizarros, do tipo dos paes-de
acucar, porem designados inse1bergs pelos condicionantes semi
aridos do seu entorno. Compreendi imediatamente que estava
diante do terceiro domInio da natureza brasileira. Durante mul
tos anos me dediquei a entender ate onde iam aquelas depres
sees interplanalticas com montanhas e caatingas, solos de re
giees secas, homens e sociedade sertaneja projetados pelo mun
do da caatinga. A esse respeito, publiquei em Ciencia Hoje 0

artigo 'Os sertees - a originalidade da terra', urn dos primei

ros trabalhos de conjunto sobre a reqiao dos sertees(ver Cien
cia Hoje n9 18 I •
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- Quantos anos 0 senhor tinha quando fez esta prime ira

viagem ?

- A viagem para 0 sudoeste de Goias foi em 1946, quando

eu tinha 22 anos. A viagemao Nordeste aconteceu mais tarde,

em 1951 ou 1952. Na primeira fase de minha carreira, procurei

entender a compartimentalizacao topografica do Brasil. Ja ha
via percebido tres dominios integrados de natureza - 0 que ho

je chamariamos de dominios ~orfoclimaticos e fitogeograficos 

e tres dominios de geoqrafia humana, com relacoes homem-ambie~

te muito rusticas e sofridas. Meu objetivo era entender a to

pografia geral do pais, pois os mapas daquele tempo nada di

ziam. Falava-se do Espigao Mestre e a gente nao sabia se se

tratava de uma crista ou de urn plato divisor. Adiante dessa
regiao, que fica entre 0 Vale do Sao Francisco e a atual re

giao de Brasilia, havia 0 desconhecido. Sabia-se menos ainda

sobre 0 espaco que se estendia entre essa regiao e a periferia
da Amazonia. Eu me dedicava dia e noite a entender como era a

compartimentacao topografica geral do Brasil, esse complexo
sistema que envolve partes altas (montanhas, platos) e rebai

xamentos (depressoes interplanalticas e sistemas de colinas e

terracos). Essa foi a minha primeira preocupacao, que deu sub~

tancia a minha forma de perceber os espacos flsicos e ecol6

gicos.

- 0 senhor tinha idiia de onde iria ehegar eom seus 8StU-

dos?

- Em 1956, estabeleci urn roteiro de estudo de geomorfolo

gia. Propus-me inicialmente a entender a compartimentalizacao
e as formas que assurnem os compartimentos, aquilo que se vee

Como geografo, eu tinha que ter olhos. E isso me foi ensina

do, desde a primeira hora, pelos mestres franceses. portanto,

procurei desenvolver essa percepcao, pois sem isso e imposs!~

vel ser geografo. A partir de 1956 - por influencia dos gran-'

des geomorfoloqistas e geologos do quaternario que vieram ao

Brasil participar do XVIII Congresso Internacional de Geogra
fia, realizado no Rio de Janeiro -, cornecei a me interessar
pela estrutura superficial da paisagem, ou seja, passei a in

terpreta-la como docurnento do passado recente, da historia £i

sica e ecoloqica da Terra. Foi al que me aproximei da ecolo-
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gia e da geoecologia. Passei a me interessar sobretudo pela

fisiologia da paisagem, por aquilo que depende do clima. Que

ria ter urna nocao dinamica da fisiologia da paisagem, que in

tegrasse todos os seus componentes: aguas·caindo, rochas se

decompondo, solos se formando, enfim urna cadeia sutil de even

tos. Fixei urn. tripe de estudos: compartimentalizacao e formas;

estrutura superficial da paisagem; e dinamica ou fisiologia da

paisagem.

- Como 0 senhor chegou a teoria dos refugios?

- Essa historia ~mecou quando entrei em contato com os

grandes geografos alemaes, belgas, franceses, poloneses e rus

sos que vieram ao Congresso Internacional de Geografia reali
zado aqui no Brasil em 1956. De repente chegou ao Brasil urn

aviao cheio de geografos, autores dos livros que eu lia. Foi
urna festal Eles nao entendiam por que ate durante 0 jantar au

procurava estar por perto deles. Aquela reuniao me marcou. Ate

entao eu nao tinha tide oportunidade de ir a Europa ever de

perto 0 trabalho de geomorfologistas com formacao muito supe

rior a minha. Em 1957, quando Jean Tricart, urn grande geografo

de campo, voltou ao Brasil, eu 0 assessorei nurna excursao a

SaIto, Jundiai, Sorocaba e Campinas. Urn dia paramos perto de

urn barranco onde havia urna ocorrencia de stone lines (linhas
de pedral sobre terrenos mais antigos e, logo abaixo, terrenos

cristalinos. Ate entao as linhas de pedra eram urn enigma para
nos brasileiros. Eu sabia da existencia de bibliografia sobre

aquelas linhas e sabia tambem que 0 que se dizia sobre elas

nao estava correto. Mas ninguem sabia explica-las de outra

forma com exatidao. 0 Tricart me disse entao que aquelas li

nhas de pedra - que haviam dado tanto trabalho aos geografos,

cada urn interpretando-as a seu modo - na realidade deviam ser
urn remanescente de urn chao pedregoso do passado. poderia ser

algo parecido - embora nao se pudesse afirmar com certeza

com certas formacoes de pedras tipicas do Nordeste brasilei
roo Aquela area em que estavamos deveria, no passado, ter sido

urn chao pedregoso com caatingas ou cerrados, segundo a inter
pretacao arguta de Tricart. Nao precisou que ele dissesse mais

nada: fiquei encantado com 0 que me dizia e me dediquei dai

para frente a estudar as linhas de pedra.
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- Que reZa~ao ha en t r e e s s a s Zinha s e a teoria dos r efu-

g i os ?

Ja havia visto linhas de pedra dezenas de vezes no sul

do pais, mas nao tinha condicoes de interpreta-las. Corn 0 es

timulo de Tricart, fixei-me na ideia de que as regioes corn

muitas linhas de pedra proximas urnas das outras ja teriam tido

urna fisionomia semelhante a do Nordeste seco atual: corn chao

pedregoso e corn areas de solo sern pedras mas igualmente secas.

Cheguei a fazer urn mapa marcando todas as ocorrencias de li

nhas de pedra. Depois estabeleci os corredores que deveriam

ter sido secos e comparei corn as informacoes sobre a existen-

cia de brejos no Nordeste. Conclui que todas as areas onde

ocorria chao pedregoso tinham sido na verdade caatingas e

nao cerrados ou cerradinhos - e que as matas recuaram para arn

bientes iguais aos dos brejos do Nordeste. Por aproximacoes

sucessivas, cheguei a conclusao de que muitas areas tiverarn

caatingas extensivas e as matas ficaram reduzidas a pequenas

manchas ern alguns pontos, que chamei inicialmente de 'redu-

tos'. Mais tarde outros adotaram a expressao 'refugio'. Por

causa dessa conclusao, sou considerado urn dos autores da cha

mada teoria dos refugios. 0 'jogo' que imaginei foi 0 seguin

tel no momento ern que as caatingas se expandiram, as florestas

recuaram, mas nao desapareceram, porque senao nao teriam vol

tado. Esta foi a minha maier intuicao.

- Essa hip~teBe aaUBOU aZguma rea~5o imediata?

- Lancei essa ideia nurna conferencia, durante a reuniao

da Associacao dos Geografos em Alageas, e depois em duas te

ses, urna de 1965 e outra de 1968. Mas, antes que eu publicasse

minhas hipoteses, muita gente as copiou. Cheguei a tirar sa

tisfacao com urna pessoa e obtive a seguinte resposta: "Mas nao

esta escrito! " Mas essa pessoa estava naS reunioes ern que ex

pus minhas ideias .•• Minha desforra e que copiaram a tipolo

gia mas nao sOuberam 0 que fazer com ela. 0 cientista nao e

urn ser totalmente destituido de vaidades; ele as tern, sobre

tude quando e roubado. Os biologos, em particular, foram re

ceptives a essas ideias. Para eles era fundamental conhecer a

historia da vegetacao brasileira e eu, em parte, lhes contava

essa historia.
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- 0 senhor sempre trabaZhou sozinho?

- Sim. Raramente fiz algurn trabalho em colaboracao, 0

que muita gente pode interpretar como egoismo. Mas nao tive

outro jeito. Eu me diferenciei de meus colegas por ter urna cer
ta facilidade para 0 trabalho de campo. Evidentemente, aque

les que seguiam urna carreira normal tiveram ciUmes. Quando
escrevi 0 primeiro trabalho sobre 0 Jaragua, meus amigos que
riam. publica-lo nurna revista de gremio, mas alguns professores

nao aceitaram. Nao porque tivessem criticas ao trabalho, mas
porque nao estava na 'ordem do dia', porque eles nao podiam

avaliar se eu estava certo ou nao. Com 0 trabalho sobre Goias,
aconteceu a mesma coisa: com base nas observacoes que havia

feito, cheguei a conclusao de que a bacia do Parana era urn
belo exemplo de cuestas concentricas de frente externa, como
era exemplificado no livro de Emmanuel De Martonne. Fiz entao

urn longo trabalho de interpretacao e 0 apresentei em Goiania.
Os geografos que conheciam a regiao sabiam que eu tinha ra
zao, mas, ainda assim, resolveram contestar. Veja que maldade
com quem esta iniciando! Eu tinha apenas 22 anos, era jovem,

caipira e provinciano. Alguns diziam que eu tinha excesso de
imaginacao. Sofri profundamente com essas criticas. Uma publi
cacao naquele momento da minha vida era muito importante, e eu
quase cai d~s nuvens quando 0 professor Aroldo de Azevedo dis
se que publicaria 0 meu trabalho. Ele 0 publicou na integra,
com a bibliografia que usei para realiza-lo e que apresentava
uma visao diferente sobre a formacao de bacias. Quando 0 tra
balho saiu, 0 professor Aroldo recebeu urna carta do Mexico que

dizia: "Gostei muito do trabalho deste cidadao de nome compli
cado. Representa urn esforco de leitura e de aplicacao de co
nhecimentos como eu ainda nao havia visto." AI e que meus
amigos mais proximos se deram conta de que as reacoes maldosas
eram de pessoas enciurnadas. A vida inteira essas pessoas fica
ram reclamando do que eu fazia, e quase tudo 0 que eu fiz foi
ace ito com muita indiferenca por elas.

- A que 0 senhor atribui essa atitude?

- Todos competiam para emergir. Alguns ate ja
emergido por forca de seu proprio vigor intelectual,

por seus padrinhos.

tinham
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- Como foi que 0 senhor entrou para 0 quadro de doaentes

da universidade?

- Quando eu estava para terminar a pos-graduacao, meu

amigo Miguel Costa Junior foi ate 0 professor Kennech Kaster,
que ensinava geologia historica, e me fez um elogio que eu nao

merecia. 0 Kaster disse que ja havia reparado em mim e pediu

que eu fosse falar com ele. Quando soube disso, sumi. Ia na

aula e sala antes de terminar so para nao falar com ele. Eu

nao tinha jeito, como ainda nao tenho, para pedir as coisas.
Um dia na aula, ele botou a mao no meu ombro e disse para pro
cura-lo depois do exame. AI nao houve como fugir. Ele propos

que eu fosse contratado como assistente senior. Mas, como nao

havia vaga, fui contratado como funcionario. Os outros eram

uma especie de professores associados. Como a situacao em casa

era diflcil e eu nao conseguia aulas no curso secundario, re

solvi aceitar. Depois que fuf. 'nomeado' na universidade, pas

sei a tomar conta da biblioteca e a assistir as aulas do pro
fessor Kaster. 0 ambiente era extremamente competitivo. Ravia

os sem-carater, que felizmente nao fizeram carreira. 0 comeco

foi muito dificil, mas, apesar das dificuldades, a universida

de tem suas compensacOes. Passei a ser 'pratico de laborato
rio' ate fazer 0 doutorado e a livre-docencia. So depois de

me tornar livre-docente e que deixei de ser funcionario. Como

professor independente, nao tive muito tempo para orientar te
ses e formar um grupo de trabalho. Nao tive orientador, pois

naquela epoca prevalecia 0 sistema de especializacao. Nos anos

de 1959 e 1960 estive em Porto Alegre dando aulas.~os dois

iini.cos anos em que fiquei fora da USP e ate nesse periodo tive
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problemas. MaS, enquanto estive la, conheci melhor 0 planalto

das araucarias e pude aprimorar meus estudos sobre os domInios
fitogeograficos do Brasil.

- 0 senhor esteve tambem em Sao Jose do Rio Preto, nao?

- Ja quase no fim da minha carreira na USP, fui diretor
do Instituto de Biociencias e Ciencias Exatas da UNESP em Rio
Preto. Mas antes disso, descobri 0 quarto grande domInio da

natureza brasileira: a floresta amazonica. Nessa epoca comple
tei meu trabalho de sIntese sobre domInios morfoclimaticos e

fitogeograficos do Brasil, em que procurei integrar todos os

meus estudos regionais. Nesse trabalho, imaginei que, existin
do diferentes domInios - um muito umido e outro seco -, nao
poderia haver uma linha de separacao nItida entre eles. Estu
dei as areas de contato e de transicao e pude verificar no
campo a sua eXistencia. Foi 0 melhor trabalho que fiz. Entre
duas areas A e B ha combinacoes de especies, com predomInio d~

que las que conseguem assimilar melhor a area de tensao ecolo
gica. No caso do contato entre tres areas A, B e C, existem
componentes comuns as tres, predominando tambem as especies
mais capazes de sobreviver. Mas, nesse caso, ja comeca a se
esbocar algo que nao e nem A nem B nem C. Forma-se uma nova
regiao, urn 'tampao', entre A, Be C.

- 0 senhor pode dar um exempLo?

- A floresta de babacu, entre a Amazonia e 0 Nordeste se-
co, ou a mata do cip6, entre a caatinga e a 'mata fria', na

Bahia. Esse foi meu principal trabalho, 0 que me lancou peran
te a comunidade biogeografica. Ate entao os biologos nao ti
nham uma boa nocao de espacos geologicos aplicada ao Brasil
como um todo. Depois cruzei esses dados com os que tinha obti
do sobre as ocorrencias de linhas de pedra e encontrei eviden
cias dk que algumas dessas areas tiveram, no perIodo quaterna
rio, caatingas e cerrados. AI pude afirmar que 0 quadro da ve
getacao encontrado pelos colonizadores - matas atlanticas,cer
rado, caatingas, mata amazonica, araucaria, pradaria - nao era
o mesmo que existiu anteriormente, em tempos subatuais ou em
alguns momentos do Pleistoceno superior. 0 arranjo que havia
no passado era radicalmente outro, em decorrencia de um episo-
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dio de fragmentacao da tropicalidade.

- Quando e que esse trabaZho foi feito?

- As pesquisas foram feitas entre 1958 e 1968. Mas conti-

nuo ainda hoje a elaborar esse trabalho e preciso escrever mi

nhas conclusoes maisrecentes. Descobri, por exemplo, linhas

de pedra espessas e contInuas na regiao do vale do rio Cris

talino, a oeste do rio Araguaia, no suI do Para, onde a

Volkswagen tinha uma propriedade. Fiquei estarrecido quando as

descobri sobre urn solo muito raso e de floresta amazonica pe

riferica. Deduzi, em primeiro lugar, que a Volkswagen iria

fracassar no empreendimento, porque, quando fosse plantar na

quele solo, as pedras poderiam ficar expostas. Em segundo lu

gar, deduzi que a area florestada resultou de urna floresta que

recobriu, ao lange de poucos milenios, urna area que havia sido

de caatinga. A caatinga foi expulsa, dando lugar a mata. Atual

mente estou repensando essas ideias e tenho chegado a conclu

soes novas. Descobri linhas de pedra nos campos do Amapa que

documentam que, no passado, eles devem ter side caatingas, e

que as linhas de pedra nao sao muito contInuas porque predomi

na 0 solo arenoso. Quando nao ha matriz resistente na pedra,

e impossIvel a formaCao de chao pedregoso; forma-se l~ solo

arenoso e urn campestre de caatinga, que no Nordeste e chamado

de 'arisco', palavra que deriva da forma portuguesa antiga

'areusco'. Sao faces diferentes da caatinga. Os campos de Boa

Vista, por exemplo, foram areuscos no passado. Ainda estou

elaborando 0 significado do pedregal do vale do rio Cristali

no em relacao ao recuo das matas amazenicas para os refugios.

A ideia que estou tendo e de que havia caatinga na regiao de

BrasIlia e nessa area do Araguaia; cerrados e algumas manchas

centra is de matas, ao longo da faixa equatorial. Os refugios

perifericos estariam nas frentes umidas de chapadoes, na borda

dos plates e nas vertentes medias dos Andes, ate onde as bri

sas umidas atlanticas pudessem alcancar. A conclusao me pare

ce bastante verossImil. Se no suI do Para - entre a serra de

Gradaus e os chapadoes do Maranhao, a leste do rio Tocan

tins -, ha cargas de material detrItico, constituIdo por li

nhas de pedra muito superficiais, e facil deduzir que essa

regiao foi mais seca no passado recente, aproximadamente entre
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20 mil e 13 mil anos. E, se isso e verdade, os fragmentos de
mata amazonica, que estavam muito recuados ou refugiados nas
encostas Umidas, mais tarde serviriam como bancos geneticos
para a reconstrucao do grande continuo florestal amazonico.

DomInios Rlturais dB Am6rica doSui hIJ 13.00l-18.<XXl enos:ilust~o pubrlcadl noboIetim n! 3doInstitUI0 deGeografll cia USP, em1977. 0 mapa sintetiz. os conhecimentol
ICUmUIIdos pol' Ab'Saber IObre asdiYersas regiOes bl'l$ileiras e SUIS ptOYaveis configunM;:&es nopaSSIdo.
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ou t x-ar

- Qual a importanaia imediata dessas aonalusoes?

- Do ponto de vista ambiental, isso mostra que 0 quadro

encontrado pelos colonizadores, formado nos ultimos 12 mil

anos, se deu a partir dos refugios. Foi a biodiversidade dos

refugios que fez com que - na medida em que 0 clima foi se

tornando mais Umido na Amazonia e no Brasil tropical atlanti

co - as ilhas de urnidade fossem se emendando e se aglutinando

no espaco total da Amazonia e ao longo da faixa atlantica bra

sileira. Por isso defendo a implantacao de grandes reservas de

biodiversidade nao so para 0 futuro da vida no territorio bra
sileiro, mas tambem para preservar a biodiversidade em nlvel

mundial. 1sso por consciencia propria, sem atendimento a pres

soes internacionais. Acho que e a partir dessa consciencia que

vao surgir novas propostas para a preservacao da biodiversida

de na Amazonia. 0 conhecimento das linhas de pedra por sua vez

tem importancia para prevenir impactos relacionados a escari

ficaCao ou sulcagem dos solos onde ocorrem.

- 0 que ha de peauliar no seu trabalho de geografo?

- Na realidade, fui urn grande viajante e urn aprendiz de
geografo. No inlcio viajava para conhecer um pouco de tudo e,
depois, ja como geografo, para detalhar 0 conhecimento. No co

meco queria ter uma macrovisao do Brasil, mas, ao perceber que
parte do passado recente estava na estrutura superficial da

paisagem, tive que descer e olhar para os barrancos, atuan

do como geologo de superflcie. Eu ficava encantado, em 1956,

ao ver os geografos estrangeiros interessando-se apenas pelos

docurnentos dos solos superpostos vistos nos barrancos. Nessa

epoca, geografia para mim era olhar a organizacao geral da
paisagem e a projecao dos homens. Olhar barrancos era tarefa

de geologos. A integracao que fiz - c\>lhar 0 barranco e 0 espa-
\

co total - foi muito saudavel e ate mais util para urna visao

integrada do mundo fIsico e ecologico do que aquilo que apren
di com meus mestres eventuais.

- Como foram suas rela~oes aom pesquisadores de

areas?

- Meu relacionamento com a comunidade cientlfica foi am

plo. Os biologos e os fitogeografos se interessaram muito pe-



las minhas ideias. Por outro lado, pude usufruir de seus co

nhecimentos biologicos para recauchutar minha geografia fisi

ca, redirecionando-a para urna biogeografia valida. A melhor

colaboracao que tive veio do zoologo Paulo EmIlio Vanzolini, 1970.

Ele descobria especies novas e subconjuntos diferentes de es

pecies no universo espacial amazonico, 0 mesmo que Juergen

Haffer estava realizando em 1969 com agrupamentos regionais

diferenciados de passaros. Quando falei sobre areas que haviam

side secas no passado, referindo-me especificamente ao Amapa,

ele percebeu a importancia dessas ideias para a zoogeografia.

Chamou-lhe a atencao ~obretudo minha interpretacao dos brejos

como redutos de tropicalidade do domInio da caatinga, obser

vacao convergente que nao e so minha. Se realmente houve refu
gios distantes entre si durante 0 tempo em que a vegetacao es

tava recuada, pode ter havido evolucao genetica distinta ou
diferencial. Teria havido tempo suficiente para a subespecia

cao. 0 'relogio da evoluCao' tem funcionado diferentemente em

areas de refugio muito separadas entre si. Quando os refugios

comecaram a se expandir e se uniram, passou a haver conviven
cia de associacoes faunIsticas distintas, pois 0 que existia em

urn quadrante nao existia necessariamente em outro. Essas con

clusoes sao 0 ponto maximo da colaboraCao entre a meu trabalho

e 0 de outros pesquisadores, principalmente botanicos e zoolo

gos. Desde entao nao mais deixei de colaborar com os biologos,

entre as quais Luiz Edmundo Magalhaes, Antonio Lamberti, Afra

nio Fernandes, Maria ~gelica Figueiredo e Benedito Vasconce

los Mendes.

- Co mo a questao soaia Z en t ro u na sua vida?

- No inlcio da minha carreira, nao tive oportunidade de

me dedicar a geografia humana, pois muito precocemente me tor

nei urn profissional de geografia fisica. Mas sempre fiz obser

vacoes de geografia humana, necessarias para entender a orga

nizacao real da paisagem e as modificacoes que the eram impos
tas pelo homem. Numa viagem que fiz quando jovem, percebi que

os cerrados se intercalavam com remanescentes de cerradoes e
que aqueles eram frutos da degradaCao que 0 homem impunha ao

cerradao. Em outros lugares de solos muito ruins, havia cerra

dinhos ralos no meio de capins nativos e arvores pequenas e
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esparsas. ~ obvio que aquilo nao era uma obra humana, mas da

propria natureza. Com 0 tempo, passei entao a me fixar nas con

seqUencias da atividade humana sobre a paisagem . Hoje, traba

lho exatamente nessa linha, com mais experiencia.

nia ?

- Como ve a s modifiaacoes impostas peZo homem na Amallo-

- A Amazonia como urn todo ainda esta relativamente pre

servada. Mas a parte periferica, proxima ao cerrado, foi mui

t o facilmente devastada. As pessoa~ salam do cerrado e iam pe

netrando mate adentro, devassando florestas e fazendo expe

riencias empiricas em solos pobres. Descobriam minerios e do

minavam 0 espaco par processos cartoriais: muitos compravarn

pequenas areas e as registravam como grandes propriedades. Foi

o caos! Se examinarmos uma imagem de satelite de uma area cri

tica da Amazonia ocidental, veremos todos os tipos de supres

sao de florestas~ com enormes conseqUencias negativas para a

biodiversidade regional. Examinei uma dessas imagens e fiz uma

analise dos diferentes caminhos da devastacao. Ha uma estrada

estadual ligando Belem, Maraba e Carajas, ao longo da qual ha

urn processo continuo de destruicao. Numa distancia de dois a

cinco quilometros alem das margens dessa estrada nao se ve

qualquer sinal de floresta. Ha tambem a ferrovia Carajas-Sao

Luis - de 890 quilometros, construlda no governo Sarney -, em

que se destruiu quase tudo entre cinco e 20 quilometros, de

ambos os lados da ferrovia. 0 governo permitiu que ocorressem

barbaridades ecologicas durante sua construcao, ate mesmo 0

apossamento selvagem do espaco . Esta e a maior predacao ja

feita na face da Terra, em tempo tao curto. 0 problema era ocu

par a Amazonia de qualquer jeito. OUtro fator de destruicao sao

as estradas obliquas e transversais, que conduzem a coloniza

cao ern forma de 'espinhelas de peixe', a partir de todos os

tipos de caminhos. Elas resultam da venda de pequenos lotes pa_

ra individuos que vivem em qualquer parte do pais e pensam que

vaG fazer uma aventura formidavel na Amazonia. Essas 'espi

nhelas' sao tantas que aquilo que era uma trelica no meio da

mata se transforma em restos devassados de mata. Entao e men

tira se alguem d iz que nessa area ha 50% de matas preservadas,

179

..-. _-... _- ------_._----~-----------------



aargo

pois ja ocorreu uma interconexao dR devastacao, prejudicando

sobretudo as populacoes animais, para as quais ja nao existem

nichos ecol6gicos. Os outros fatores de degradacao estao rela

cionados com os rios e igarapes. Ao longo do B~aco Grande e
Alto Capim, ve-se a devastacao nas duas margens. Os mais po
bres fizeram 0 mesmo ao longo dos igarapes: devastaram, vende
ram arvores, tentaram sobreviver. As imagens de satelite tam

bern revelam alguns 'linhoes' que dao acesso a grandes proprie

dades agropecuarias ilhadas no coracao da floresta.

- E quando surgiu sua preoaupa~ao aom as popuZa~oes nor

destinas?

- Senti 0 drama dos sertoes ja na primeira viagem que fiz
ao Nordeste, no inicio qos anos 50. Embora tenha demorado a
escrever sobre esse problema, ele sempre esteve presente na

minha vida. Como eu me dedicava mais a geomorfologia e estava
interessado em geografia da natureza, guardei minhas observa
coes sobre as desigualdades sociais, a projecao da pobreza e a
ecologia hurnana dos sertoes para 0 momento em que pudesse, de
fato, me dedicar a elas. Confesso que custei muito a usar meus
conhecimentos cientificos como instrumento de pressao politi
ca em favor de posturas melhores para 0 meu pais e sua gente.

- 0 senhor nunaa pensou em se aandidatar a aZgum

poZitiao?

- Nao tenho vocacao para a politica e nao quero ser poli

tico. Quero apenas colaborar com as politicas pUblicas e com
os politicos que merecem meu respeito. Depois que comecei a
colaborar com 0 governo 'paralelo' do Partido dos Trabalhado
res, muita gente me confunde com urna especie de candidato a
politico. De modo geral nao gosto dos politicos brasileiros,
independentemente do partido a que pertencam. ~~s dou meu aval
para as excecoes e incluo, entre elas, Luis Inacio da Silva,
o Lula, urna das inteligencias mais rusticas e criativas do
pais. Sou urn fiel servidor do governo 'paralelo', particular
mente assessorando 0 Lula. Mas minha participacao politica
limita-se a fazer diagn6sticos de situacoes e listar boas pro
postas para 0 redirecionamento das politicas pUblicas.



o tem

- Que pumo 0 sen hop acha que devem tomap as poZ{ticas pu

bZicas?

- 0 regional e 0 setorial, integrados ao nacional, devem

ser valorizados. Se nao houver urna administracao mais direta,

nao havera solucao para urn pais de dimensoes continentais como

o Brasil. A ideia que tenho do espaCo brasileiro me faz pensar

na necessidade de urn born metodo de abordagem e de muitas es

trategias. Nao adianta ter nocao de espaco se nao houver urn

conjunto de estrategias que viabilizem 0 que se julga correto.

Mas para isso e preciso 0 apoio de todos os grupos. Com 0 pro

jeto Floram, desenvolvido no rnstituto de Estudos Avancados

da USP, tenho tido oportunidade de pensar n?ste tipo de estra

tegia.

- 0 que i 0 projeto FZopam e como 0 empresapiado

pecebido?

Trata-se de urn projeto de reflorestamento diferencial

para 0 Brasil, no sentido de que cada area requer urn tipo es

pecifico de reflorestamento. 0 Nordeste seco, por exemplo, nao

pode ser urna area para produzir grandes massas de eucalipto

para papel ou celulose, pois nao tern condicoes climaticas nem

hidricas para isso. De inicio, retirei do projeto a Amazonia,

o Pantanal, 0 Nordeste seco e todas as areas de solos agrico-

las rentaveis do pais, admit indo a possibilidade de urn apro-

veitamento parcial de espacos agrarios subaproveitados de

areas em geral mais desenvolvidas. A Amazonia ficou de fora

porque nao tern sentido fazer reflorestamento nurna regiao onde

e preciso conservar 0 maximo de floresta em pe e descobrir mo

delos auto-sustentaveis para sua economia. Ainda assim, gran

des areas devastadas de sua periferia, como a faixa Carajas

Sao Luis, foram incluidas no projeto. 0 projeto Floram me deu

acesso a areas que estavam mais ou menos bloqueadas para de

bates. Os empresarios nao vinham a universidade porque a con

sideravam urn antro da esquerda festiva e temiam que, ao reve

lar seus projetos, nos os combatessemos. Atraves do p~ojeto

Floram, eles passaram a ter informacoes que desconheciam e a

receber conselhos impensados. Os contatos tern sido muito uteis

para associar desenvolvimento com protecao ecologica. Muitos

empresarios aprenderam a respeitar a universidade e a acei

tar, em tese, nossas propostas.
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s iL ?

- Como v e a at i v ida de do a i entis t a num p ais aomo 0 Bra -

- Ja ouvi dos artistas que eles vivem um grande drama po~

que 0 produto de seu trabalho e enderecado a burguesia, que

nao se preocupa com cultura e compra quadros apostando na sua

valorizacao com 0 tempo. Com 0 cientista e pior! Para quem

trabalha 0 cientista? Seu cliente e 0 pais, a sociedade. Mas

num pais subdesenvolvido e num contexto de governos muito ruins

que se sucedem, como e 0 caso brasileiro, os cientistas nao

tern como colocar no mercado 0 produto da sua atividade: as

ideias, as descobertas, as propostas. Acho dramatica a situa

cao dos cientistas no Brasil. JUlgo que 0 grande problema da

ciencia e que ela tern que ser permanentemente etica . Acho ain

da que e fundamental para a ciencia que as disciplinas nao se

jam aplicadas isoladamente. Nao posso fazer uma proposta para

a Amazonia com base apenas na geomorfologia da regiao. Qual

quer conjunto de propostas para a reglao tern que se basear no

conhecimento de toda a realidade : fatos fisicos, ecologicos e

sociais. Fatos e contingencias politicas.

- 0 sen ho r i o timis ta e m r eL acao a que s t ao amb i enta L no

Bra s iL ?

- Diante do quadro de devastacao da Amazonia, nao sou mui

to otimlsta. Ha liderancas nos governos estaduais e empresa

rlos de postura imperial que defendem 0 modelo de ocupacao do

mlnante: devastacao, multiplicacao de estradas para valoriza- "

cao de suas glebas, expulsao de sem-terras, sem falar no fo

mento ao garimpo visando lucros e propiciando 0 contrabando de

Duro e cassiterita. Alguns acham que se as florestas dos ou

tros paises ja foram destruidas, por que nao podemos fazer 0

que quisermos com a nossa? Pretende-se a total liberdade para

qualquer tipo de supressao de florestas . Por outro lado, go

vernadores e seus prepostos dao 0 seu aval a filosofia da de

vastacao. Uma tristeza nacional ! E no Acre ate os juizes ten

tam absolver os assassinos de Chico Mendes. Nessas circunstan

clas, cumpre-nos apenas lutar por boas ideias e propostas,ain

da que nao se possa acreditar em quase n i n gue m.
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