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Os estudos Etnogeomorfológicos tem como objetivos principais: Compreender como as comunidades
tradicionais percebem, classificam e nomeiam as formas de relevos e os processos morfogenéticos da superfície
terrestre; Uso e manejo do solo/relevo pelas comunidades tradicionais. Procura também compreender como os
grupos humanos reconhecem as transformações da paisagem e suas utilizações e manejos dos recursos
naturais, levando em consideração as representações culturais. O presente estudo objetiva compreender como
os agricultores familiares do município Caririaçu (Sítio Cidade; Sítio Bananeira e Sítio Barro Vermelho) e
Juazeiro do Norte (Vila Palmeirinha e Carás do Massapé; Sítio São Gonçalo e Sítio Leite), compreendem,
classificam, nomeiam as formas dos relevos e os processos erosivos. Foram realizadas entrevistas
semiestruturadas e reconhecimento geoambiental em campo. No município de Caririaçu os entrevistados
descrevem as formas do relevo de: No Sítio Cidade de baixada ou baixa; pé-do-alto; ladeira; cabeça-do-alto; alto;
chapada ou plano e serra. As cicatrizes de processos erosivos reconhecidas em campo são descritos por: grota
ou buraqueira. No Sítio Bananeira e Sítio Barro Vermelho de chapada ou plano e quebrada. As cicatrizes
erosivas de grota ou riacho. No município de Juazeiro do Norte os entrevistados descrevem as formas do relevo
de: Na Vila Palmeirinha/Carás do Massapé e Sítio Leite de baixa; pé da baixa e alto. As cicatrizes erosivas de
levadas; riacho e valado. No Sítio São Gonçalo de baixa e plano da baixa, alto, chapada e serra. As cicatrizes
erosivas de buraco e vulcão. Refletimos que os agricultores das comunidades estudadas compreendem as
formas de relevo pelas feições apresentadas na paisagem; os processos erosivos são causados pela água da
chuva, sendo seus métodos de classificação geomorfológicos baseados nas suas observações empíricas que por
sua vez foram passadas de geração para geração através da transmissão oral e perceptiva.
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