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EDITORIAL COSMOS... 

 

A COSMOS propôs-se lançar um número dedicado às 
paisagens culturais e patrimonialização dos seus espaços e 
elementos que o compõem. É um tema inovador e sempre 
apaixonante para a geografia, já que a paisagem se exprime 
por um conceito polissémico que possui um domínio de 
significância extremamente vasto, integrando o léxico de 
múltiplas ciências que acabaram por diversificar a sua 
significação tornando-a cada vez mais complexa. Assim a 
Paisagem e as suas múltiplas dimensões constituíram, desde 
a época renascentista, objeto de estudo das mais diversas 
áreas disciplinares. 

A geografia sempre tentou compreender a complexidade de 
inter-relações e processos que fazem da Paisagem uma 
realidade dinâmica e já no congresso internacional de 
geografia em 1938 era definida como “uma entidade 
fisionómica e estética, a paisagem geográfica engloba todas 
as relações dinâmicas e funcionais que ligam as componentes 
de cada parte da superfície do globo” 

Mais tarde Paul Claval para além de atribuir ao homem a 
responsabilidade da transformação das paisagens afirma que 
os diferentes grupos culturais são capazes de provocar 
transformações diferenciadas abrindo assim a discussão da 
importância que os sistemas culturais possuem na sua 
construção em detrimento dos elementos físicos até aí 
considerado fundamentais para a sua classificação, 
compreensão e evolução. Para Schier (2003) não se trata 
mais da interação do homem com a natureza na paisagem, 
mas sim, de uma interpretação intelectual, na qual diferentes 
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grupos culturais percebem e interpretam a paisagem, ao 
construir os seus marcos e significados nela. 

A paisagem como produto do trabalho humano não significa a 
eliminação dos traços da natureza, os quais se encontram 
sempre ali presentes, embora, algumas vezes, imperceptíveis. 
Traz, assim, a marca das diferentes temporalidades desta 
relação sociedade-natureza, aparecendo, como produto de 
uma construção que é social e histórica e que se dá a partir de 
um suporte material, a natureza. A natureza é matéria-prima a 
partir da qual as sociedades produzem a sua realidade 
imediata, através de acréscimos e transformações a essa 
base material.  

A UNESCO admite que as Paisagens Culturais, traduzem a 
evolução das sociedades humanas e da ocupação e 
apropriação do meio físico ao longo dos tempos, sob a 
influência de condicionantes e/ou oportunidades estabelecidas 
pelo ambiente natural e pelas sucessivas forças sociais, 
económicas e culturais, de ordem interna ou externa. 

Não cremos, no entanto, que esta paisagem corresponde a 
uma herança cultural estática, cuja evolução foi interrompida 
num dado momento, ou período histórico, mas, ao contrário, a 
entendermos como realidade dinâmica em transformação 
continua, ou seja, uma paisagem viva, cuja continuidade só 
poderá ser garantida através da manutenção do seu papel 
social, associado à preservação e evolução sustentável dos 
modos de vida e processos produtivos.  

Pensamos então que é necessário equacionar novas 
estratégias e novos modelos de conservação da paisagem 
cultural, já que não se pode pretender manter inalterados 
estilos de vida, usos do solo e processos produtivos, devendo, 
pelo contrário, procurar potencializar a evolução sustentável, 
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em longo prazo, destes territórios, harmonizando valores 
paisagísticos, ambientais, patrimoniais e socioeconômicos. 

Os artigos selecionados pretendem discutir a paisagem 
cultural em diversas vertentes. Assim propõe-se que a sua 
gestão se faça através da figura do Ecomuseu já que ao ser 
entendidos como um espaço aberto, como um espaço de 
povoação e de representatividade da identidade da população 
eles podem contribuir pra a definição de estratégias de 
desenvolvimento dinâmico do território em que se insere. A 
questão da patrimonialização das paisagens e como tal dos 
elementos naturais que inserem leva á disseminação do 
conceito de geodiversidade, lançando a discussão sobre a 
definição de qualquer tipo de património (cultural, artístico, 
histórico, natural...), e naturalmente também do património 
geomorfológico, fato que se prende com a importância que as 
sociedades atribuem aos diferentes bens e à necessidade de 
classificação, recuperação e conservação dos que considera 
mais importante, enquanto herança das gerações passadas e 
legado para as vindouras. 

São apresentados dois estudos de caso: um sobre a 
Venezuela e outro sobre o Brasil, na área correspondente ao 
roteiro da Missão Cruls. Aborda-se, assim, a interpretação das 
paisagens culturais agrárias no estado de Mérida, na 
Cordilheira dos Andes venezuelanos, adaptado a uma 
classificação dos tipos bioclimáticos, enquanto no segundo 
discute-se a importância que o Turismo Cultural pode possuir 
para o redesenvolvimento desta área do Brasil, entendo que é 
necessária a diversificação das atividades para permitir a 
sustentabilidade dos territórios. 

António de Sousa Pedrosa 

Membro Editor da Revista COSMOS
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OS ECOMUSEUS COMO FORMA DE GESTÃO DAS 
PAISAGENS CULTURAIS. 
 
THE ECO-MUSEUMS AS THE MANAGEMENT OF CULTURAL 
LANDSCAPES 
 

PEDROSA, António de Sousa1  
 

Resumo: Se entendermos que o Ecomuseu deve possuir um o carácter 
multidimensional e de integração territorial, características que lhe 
conferem uma dialética peculiar, particularmente no incremento das 
relações entre património, desenvolvimento e sustentabilidade com um 
foco primordial na relação com as comunidades tradicionais, então é um 
instrumento que pode ser utilizado na gestão das paisagens culturais. 
Nesta perspectiva o Ecomuseu pode assumir um papel agregador e 
dinamizador das diferentes componentes da realidade local regional, 
valorizando a diversidade de recursos endógenos ao espaço em que se 
insere, levando ao desenvolvendo de diversas atividades com as 
populações locais, sem desvirtuar a paisagem em que se inserem.  
 
Abstract: If we understand that the eco-museums must have a 
multidimensional and territorial integration features that give it a peculiar 
dialectic, particularly in enhancing the relations between heritage and 
sustainable development with a primary focus on the relationship with 
traditional communities in nature, then it is an instrument that can be used 
in the management of cultural landscapes. In this perspective the eco-
museums can be assumed as a driving force and aggregator of the 
different components of local and regional reality, valuing the diversity of 
indigenous resources to the area in which it appears, leading to developing 
various activities with the local populations, without spoiling the landscape 
falling. 
 
Palavras Chave: Paisagem cultural, Ecomuseu, gestão de paisagem, 
comunidades tradicionais. 
 
Key-words: cultural landscape, eco-museums, landscape management, 
traditional communities. 

                                                             
1 Professor Adjunto da UFU, membro do CEGOT (Portugal). aspedros@gmail.com  
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Introdução 
 

O termo Paisagem caracteriza-se, antes de mais, por exprimir 
um conceito polissémico. Este conceito possui um domínio de 
significância extremamente vasto, integrando o léxico de múltiplas 
ciências que acabaram por diversificar a sua significação tornando-
a cada vez mais complexa (PEREIRA & PEDROSA, 2007). Assim a 
Paisagem e as suas múltiplas dimensões constituíram, desde a 
época renascentista, objeto de estudo das mais diversas áreas 
disciplinares. 

Maximiano 2004 (p.86 e 87) afirma que  
em 1971, a Organização para Educação, Ciência e Cultura das 
Nações Unidas – Unesco, declarou considerar que a paisagem é 
simplesmente a “estrutura do ecossistema”, e o Conselho Europeu, 
diz que “o meio natural, moldado pelos fatores sociais e 
econômicos, torna-se paisagem, sob o olhar humano”. Já a paysage 
francesa refere-se principalmente aos aspectos visuais. O termo 
holandês, com o mesmo sentido é visueel landschap. Para os 
alemães, landschaft envolve a noção de território, semelhante ao 
landscape inglês. Ambos também referem-se ao aspecto visual. A 
geografia soviética tem seus próprios termos: mesnost e 
ourotchitche, que possuem valor territorial, ao qual os russos 
acrescentam landschaft, emprestado dos alemães (ROUGERIE &  BE 
ROUTCHATCHVILI, 1991). Além disso, As diversas ciências também 
desenvolveram noções mais ou menos específicas ao seu campo de 
estudo, quando se referem a paisagem. 

A pluralidade do conceito de Paisagem conduziu a uma grande 
ambiguidade e imprecisão na aplicação deste termo, quer no 
discurso informal, quer na linguagem técnica. Termos como 
Natureza, Ambiente, Espaço, Território, Lugar, Região e Paisagem 
são erroneamente empregues como equivalentes ou sinónimos, 
quando na verdade, constituem conceitos profundamente distintos. 

Cite-se, a respeito desta distinção semântica, a seguinte 
consideração dos autores Rougerie e Beroutchachili (1991, p. 359): 
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“ao contrário de natureza e ambiente a paisagem só existe na 
medida e segundo o modo como o homem a percebe.” 

A Paisagem para os geógrafos apresenta-se como uma área de 
investigação de especial valor. O estudo da Paisagem, sendo esta 
percepcionada na sua acepção mais vasta, permite uma 
abordagem integradora da realidade física e humana, potenciando a 
convergência e interligação dos vários domínios do saber que 
contribuem para a sua compreensão plena (PEREIRA & PEDROSA, 
2007, 2012). 

Segundo Maximiano (2004 p. 87) existe um certo consenso 
entre geógrafos “de que a paisagem, embora tenha sido estudada 
sob ênfases diferenciadas, resulta da relação dinâmica de 
elementos físicos, biológicos e antrópicos. E que ela não é apenas 
um fato natural, mas inclui a existência humana”.  

No quadro da afirmação e evolução da Ciência Geográfica, a 
Paisagem chegou mesmo a ser vista como elemento unificador e 
potencial solução para a cisão secular entre a Geografia Física e a 
Geografia Humana. Neste contexto, a Paisagem emerge enquanto 
fator de individualização e agregação da Ciência Geográfica, 
contribuindo para a sua autonomia face a outros domínios 
científicos. 

 
A paisagem cultural: um conceito integrador de 

análise geográfica. 
A polissemia do conceito de Paisagem justifica-se, em primeiro 

lugar, pela dicotomia existente entre a Paisagem objetiva ou real, 
referente à realidade material concreta e próxima da noção de 
espaço objeto; e a Paisagem subjetiva, referente ao domínio da 
observação, percepção e interpretação da realidade pelo sujeito. 

Em algumas fases de evolução epistemológica da Geografia, este 
antagonismo estendeu-se à abordagem geográfica da Paisagem, 
opondo a análise da Paisagem objetiva pela Geografia Física 
(especialmente a Geografia Física de carácter positivista) à 
compreensão da Paisagem subjetiva pela Geografia Humana, 
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debruçando-se esta última sobre a Paisagem construída e 
percepcionada (PEREIRA & PEDROSA, 2007; p.51) 

A dualidade entre objetividade e subjetividade no conceito 
geográfico de Paisagem remonta à constituição da Geografia 
moderna, enquanto ciência autónoma durante o século XIX, na 
Alemanha. O termo da língua alemã landschaft  “tanto significava 
uma porção limitada da superfície da terra que possuía um ou mais 
elementos que lhe dão unidade, como a aparência da terra tal como 
era percebida por um observador.” (SALGUEIRO, 2001; p. 44). 
Ainda no século XIX Alexander von Humboldt, considerou a 
Geografia como uma ciência de síntese da paisagem. Esta deveria 
ser descrita e representada. O observador seria capaz de 
apreender todos os elementos da paisagem, registrá-los e 
representá-los. 

Evidentemente carregada dos pensamentos e concepções 
positivistas do séc. XIX essa prática estava intrinsecamente ligada 
ainda à prática empírica das ciências naturais, e a paisagem era, 
portanto, entendida como as feições morfológicas, fitofisionômicas, 
topográficas, hídricas e geológicas sobre as quais o homem atuava. 
Não era nesta época o homem elemento constituinte e importante 
na paisagem, esse era apenas concebido como um coadjuvante em 
meio à natureza (DIENER & COSTA, 1999/2002; BELUZZO,  1995; 
MORAIS, 2001). 

No entanto, desde muito cedo a Geografia compreendeu a 
complexidade de inter-relações e processos que fazem da 
Paisagem uma realidade dinâmica. Já em 1938, no Congresso 
Internacional de Geografia realizado em Amesterdão, a Paisagem 
foi definida do seguinte modo: “Mais do que uma entidade 
fisionómica e estética, a paisagem geográfica engloba todas as 
relações dinâmicas e funcionais que ligam as componentes de cada 
parte da superfície do globo”(UGI, 1938). 

Segundo Schier (2003) o conceito de paisagem em quase 
todas as abordagens dos séculos XIX e XX são  

entidades espaciais que dependem da história econômica, cultural e 
ideológica de cada grupo regional e de cada sociedade e, se 
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compreendidas como portadoras de funções sociais, não são 
produtos, mas processos de conferir ao espaço significados 
ideológicos ou finalidades sociais com base nos padrões 
econômicos, políticos e culturais vigentes”(SCHIER,  2003, p 82). 

Ao longo do século XX verifica-se um crescimento progressivo 
do interesse pelo estudo da Paisagem, diversificando-se, 
simultaneamente, as áreas científicas que se apropriam da 
Paisagem enquanto objeto de estudo e as perspectivas de análise 
adoptadas. A tendência observada aponta no sentido da atribuição 
de uma atenção cada vez maior às dimensões da Paisagem que 
ultrapassam a sua materialidade física e a sua expressão visual. 

As novas ciências que se debruçam sobre a Paisagem 
conferem um maior relevo à sua componente sócio-cultural, 
económica e estética, evidenciando as designadas “dimensões 
ocultas” da Paisagem. Expressão aplicada por Gomes (1999), em 
alusão aos elementos da Paisagem construída que apenas 
possuem uma visibilidade indireta, resultante da influência e ação 
modeladora que exercem sobre esta: “O conceito de paisagem é 
essencialmente visual, mas progressivamente a necessidade de 
explicação do conjunto obrigará ao recurso a ‘dimensões ocultas’ 
porque não visíveis, do domínio da cultura, da economia, da 
organização política”(GOMES, 1999). 

Sintetizando este processo, podemos afirmar que na sua 
evolução o conceito de paisagem inicia-se com uma posição muito 
próxima da geografia física, até revelar maiores preocupações com 
os processos económicos e culturais, procurando abarcar a 
totalidade de fenómenos no espaço estudado (SALGUEIRO, 2001) 

Já na segunda metade do século XX, afirma-se a noção de 
Paisagem enquanto um geossistema, conceito aplicado pela 
primeira vez na década de sessenta pelo investigador russo 
Sochava (1963), segundo o qual a Paisagem é entendida como 
sistema dinâmico que estabelece trocas de energia e matéria com o 
exterior e é possuidor de lógicas e processos de funcionamento 
interno. Bertrand (1968), na incontornável obra Paisagem e 
Geografia Física Global, salienta o carácter sistémico da Paisagem. 
Define-a como o resultado, numa determinada parte do espaço, da 
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combinação dinâmica e, consequentemente instável dos elementos 
físicos ou abióticos, biológicos e antrópicos, que interagindo 
dialeticamente entre si fazem da paisagem um conjunto único e 
indissociável que evolui de modo contínuo e integrado (BERTRAND, 
1968). 

Uma década depois, Beroutcachvili e Bertrand (1978) 
desenvolvem de modo mais profundo a definição de paisagem 
enquanto geossistema, discriminando a sua dimensão fisionómica e 
operacional. Segundo esta acepção sistémica, defendem que a 
paisagem apresenta:  

uma morfologia, que corresponde à estrutura espacial, tanto no 
sentido vertical (os geohorizontes), como no sentido horizontal 
(expressa pelos geofácies); um funcionamento, que representa as 
trocas de energia e de massa com o exterior do sistema; um 
comportamento, que significa as mudanças de estado do sistema, 
em função do tempo (BEROUTCACHVILI & BERTRAND 1978). 

Percebe-se, assim, que estes autores deixam de privilegiar 
quer a esfera natural quer a dimensão humana na paisagem e 
demonstram que se inicia uma visão mais interativa entendendo-se 
que sociedade e natureza se encontram relacionados formando 
“uma só ‘entidade’ de mesmo espaço geográfico” (SCHIER, 2003). 

Também o geógrafo norte-americano Carl Sauer (1998) 
destaca que essa interação entre os elementos naturais e 
antrópicos é essencial no entendimento da paisagem.  

Não podemos formar uma ideia de paisagem a não ser em termos 
de suas relações associadas ao tempo, bem como suas relações 
vinculadas ao espaço. Ela está em um processo constante de 
desenvolvimento ou dissolução e substituição. Assim, no sentido 
corológico, a alteração da área modificada pelo homem e sua 
apropriação para o seu uso são de importância fundamental. A área 
anterior à atividade humana é representada por um conjunto de 
fatos morfológicos. As formas que o homem introduziu são um outro 
conjunto (SAUER, 1998, p. 42). 

Ainda em relação a esse conceito, Claval (1999) colabora 
afirmando que “não há compreensão possível das formas de 
organização do espaço contemporâneo e das tensões que lhes 
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afetam sem levar em consideração os dinamismos culturais. Eles 
explicam a nova atenção dedicada à preservação das lembranças 
do passado e a conservação das paisagens” (CLAVAL, 1999, p. 
420). 

Assim, Claval não só atribui ao homem a responsabilidade de 
transformar a paisagem como destaca que diferentes grupos 
culturais são capazes de provocar transformações diferenciadas 
nela, criando assim uma preocupação maior com os sistemas 
culturais do que com os próprios elementos físicos da paisagem. 
“Não se trata mais da interação do homem com a natureza na 
paisagem, mas sim de uma forma intelectual na qual diferentes 
grupos culturais percebem e interpretam a paisagem, construindo 
os seus marcos e significados nela” (SCHIER, 2003, p: 81). 

Estas novas ideias surgem pelo facto de na primeira metade do 
século XX, se assistir à multiplicação e diversificação crescentes 
das ciências que se foram dedicando ao estudo da Paisagem 
(quadro I). 

Na verdade, verificou-se durante esse século o ressurgimento 
da paisagem como objeto de estudo, em virtude da emergência de 
novas ciências ambientais (Ecologia, Ecologia da Paisagem, 
Geoecologia, Geoarqueologia) e da integração das diversas 
variáveis ambientais noutras áreas disciplinares, nomeadamente na 
Biologia, no Planeamento, no Urbanismo, no Paisagismo e na 
Economia. Por outro lado, a Paisagem é de novo contemplada em 
domínios como a Antropologia e a Etnologia, a Estética, a História 
da Arte e a Literatura (PEDROSA & PEREIRA, 2007) 
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Quadro I – As diferentes dimensões da paisagem. 

 
Fonte: PEDROSA & PEREIRA 2007. 
 
Estas novas ciências que se dedicaram ao estudo da Paisagem 

foram responsáveis pela adopção e difusão de perspectivas de 
análise inovadoras, contribuindo para a integração progressiva dos 
fatores antrópicos enquanto forças de construção, transformação e 
modelação das paisagens. Deste modo, assiste-se à distinção 
teórica e conceptual entre “Paisagens Culturais” e “Paisagens 
Naturais”, não sendo, no entanto, esquecida a forte inter-relação 
entre ambas. Temos de reconhecer que na atualidade as paisagens 
verdadeiramente naturais não existem, como enfatiza Salgueiro 
(2001; p. 41). 
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Entendida desta forma  
a paisagem traz, portanto, a marca das diferentes temporalidades 
desta relação sociedade-natureza, aparecendo, assim, como 
produto de uma construção que é social e histórica e que se dá a 
partir de um suporte material, a natureza. A natureza é matéria-
prima a partir da qual as sociedades produzem a sua realidade 
imediata, através de acréscimos e transformações a essa base 
material. A paisagem como produto do trabalho humano não 
significa a eliminação dos traços da natureza, os quais se encontram 
sempre ali presentes, embora, algumas vezes, imperceptíveis. 
(NASCIMENTO & SCIFONI, 2010, p. 32). 

Cosgrove (1996) principal nome da  chamada New Cultural 
Geography, salienta que  a riqueza de sua abordagem, nesta 
perspectiva  deve-se ao fato de a paisagem ser revelada como a 
resultante de um processo, permanentemente inacabado. Por outro 
lado, pode ser assumidamente considerada como uma abstração – 
ela não existe per se pois, como parte da “realidade”, é uma 
maneira de se produzir, manipular e contemplar o espaço. 

Berque, também adota uma abordagem particular e prima pela 
discussão intertextual (BERQUE, 1998 [1984], 1985, 1989, 1994a, 
1994b). A paisagem é uma marca, que expressa uma civilização a 
partir de sua materialidade, que pode e deve ser descrita e 
inventariada; mas é também uma matriz, que participa dos 
esquemas de percepção, concepção e ação, ou seja, da cultura; ela 
é vista por um olhar, apreendida por uma consciência, valorizada 
por uma experiência, julgada e eventualmente reproduzida por uma 
estética e por uma moral, gerada por uma política. (BERQUE, 1998 
[1984]). Apesar de continuar a ser uma definição de paisagem tão 
polissêmica como muitas outras nomeadamente como a de 
Cosgrove (mas de fato um tanto mais imaterial) e que parece 
sintetizar muitas das abordagens anteriores sobre a paisagem. 

 
A patrimonialização das paisagens culturais 
Independentemente de todas estas discussões cientificas,, 

acerca do conceito de paisagem, elas demonstram uma clara 
evolução deste conceito, que se inicia com uma perspectiva muito 
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mais relacionada com os fatores físicos da mesma e, atualmente 
relaciona-se muito mais com a influência que o homem possui na 
sua construção e idealização. 

Na última década do século XX é reconhecido o valor 
patrimonial das Paisagens Culturais pela UNESCO – Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – com a 
definição, em 1992, dos princípios operacionais para a inclusão das 
Paisagens Culturais na Lista do Património Mundial. Deste modo, a 
Convenção Para a Proteção do Património Mundial, assinada em 
1972, constitui-se como o primeiro instrumento legal de âmbito 
internacional a reconhecer e a defender a proteção das Paisagens 
Culturais. Neste documento normativo, que regula a aplicação da 
Convenção, o Comité para o Património Mundial reconhece 
oficialmente que as Paisagens Culturais representam “uma obra 
conjugada do homem e da natureza”, podendo, por isso, ser 
enquadradas dentro das tipologias de património de valor universal 
indicadas no artigo 1º da Convenção. 

Conforme definido neste regulamento, as Paisagens Culturais 
traduzem a evolução das sociedades humanas e da ocupação e 
apropriação do meio físico ao longo dos tempos, sob a influência de 
condicionantes e/ou oportunidades estabelecidas pelo ambiente 
natural e pelas sucessivas forças sociais, económicas e culturais, 
de ordem interna ou externa. 

O termo “Paisagem Cultural” engloba um conjunto diversificado 
de manifestações resultantes da interação entre o Homem e o meio 
ambiente. Frequentemente, as Paisagens Culturais refletem a 
aplicação secular de técnicas sustentáveis de uso do solo, 
adaptadas às características naturais dos territórios que servem de 
suporte às comunidades humanas e às atividades antrópicas. 

Consequentemente, a proteção das Paisagens Culturais  
pode fomentar a adopção de modernas técnicas de uso do solo, 
desenvolvidas com base em princípios de sustentabilidade, 
possibilitando simultaneamente a manutenção e incremento dos 
valores naturais da Paisagem. A preservação das formas 
tradicionais de uso solo e a introdução de novas técnicas 



PEDROSA, A. S.  Rev. Cosmos, v. 7, n. 1, p. 7-34, 2014 
 

17 
 

sustentáveis constitui uma estratégia de conservação da 
biodiversidade (PEDROSA & PEREIRA, 2007. P.53). 

A UNESCO distingue, para efeitos de classificação e inclusão na 
Lista de Património Mundial, três grandes tipologias de Paisagem 
Cultural: 

i) Paisagem claramente definida, que contempla as Paisagens 
intencionalmente concebidas e construídas pelo Homem. Esta 
categoria compreende parques e jardins edificados por razões 
estéticas, encontrando-se usualmente associados a edifícios ou 
conjuntos monumentais de carácter religioso ou outro; 
ii) Paisagem essencialmente evolutiva, referente às Paisagens 
que evoluíram organicamente, devendo-se a sua génese e 
desenvolvimento à interacção entre o meio ambiente natural e 
os factores condicionantes de ordem social, económica, 
administrativa e/ou religiosa. No presente, este tipo de 
Paisagem pode constituir uma herança cultural do passado 
estática, cuja evolução foi interrompida num dado momento ou 
período histórico, ou uma realidade dinâmica em transformação 
contínua. Segundo a classificação da UNESCO as Paisagens 
Orgânicas ou Evolutivas subdividem-se em Paisagem – 
Relíquia (ou fóssil), cujas evidências materiais se identificam 
pela conservação dos seus traços originais, e a Paisagem Viva, 
que pode ainda deter um papel social activo, associado a um 
modo de vida tradicional em evolução (mantendo, contudo, 
significativas evidências materiais da sua evolução); 
iii) Paisagem Cultural Associativa (ou simbólica), que 
corresponde a paisagens cujo interesse se justifica pelo 
simbolismo e/ou valor religioso, artístico e cultural dos 
elementos naturais da Paisagem, mesmo que os testemunhos 
culturais materiais sejam pouco significativos ou mesmo 
inexistentes. 
No quadro das Paisagens Culturais destaca-se, pela sua 

especificidade, a denominada Paisagem Património. O 
reconhecimento do valor patrimonial da Paisagem confere-lhe uma 
maior visibilidade e midiatização. Este é o motor que impulsiona a 
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criação de instrumentos normativos específico para a proteção e 
ordenamento das áreas de manifesto valor paisagístico a nível 
natural e/ou cultural. 

A preocupação atual quanto à proteção, conservação e 
valorização das designadas “Paisagens Patrimoniais” orienta-se no 
sentido do reforço da sua autenticidade cultural. Porém, a pretensa 
defesa da identidade genuína da Paisagem focaliza-se quase 
exclusivamente nos traços fisionómicos externos esquecendo os 
processos e dinâmicas essenciais à sua produção, reprodução e 
recriação. Com elevada pertinência Domingues (2001, p. 63-64) 
observa:  

numa abordagem mais superficial, o valor patrimonial da paisagem 
reduz-se, muitas vezes, a um exercício de cenografia descolado das 
condições intrínsecas de produção e de evolução dessas paisagens, 
e que sobrevaloriza os elementos pitoresco tradicionais (socalcos, 
muros, arquiteturas vernaculares, ruínas, sítios arqueológicos, 
lugares excepcionais, simbologias, mitos…), convertidos em ícones 
de uma «autenticidade cultural perdida» e em imagens de modos de 
vida supostamente harmonioso e bucólicos. 

Este modo de ver a Paisagem pode transforma-la numa 
espécie de bem de consumo, um produto resultante essencialmente 
da idealização do sujeito, encontrando-se a imagem mental da 
Paisagem usualmente afastada da realidade da Paisagem Viva e 
longe de compreender as condições concretas da sua construção. 
A idealização da Paisagem remete-nos para a esfera da percepção 
e interpretação da realidade. 

Encontramo-nos, portanto, no plano da subjetividade. Não 
podemos esquecer que, para além da Paisagem Real, existe uma 
Paisagem Ideal, ou seja, um território observado e sentido. Alves, 
(2001, p.70) sublinha a importância do papel da sociedade e das 
manifestações culturais e artísticas na modelação da experiência 
perceptiva: 

modelos pictóricos, literários, cinematográficos, televisivos, 
publicitários, socialmente produzidos, modelam continuamente a 
experiência perceptiva de construção dos valores paisagísticos. 
Estes valores devem pois ser contextualizados em termos de tempo 



PEDROSA, A. S.  Rev. Cosmos, v. 7, n. 1, p. 7-34, 2014 
 

19 
 

e de espaço, a maneira como as pessoas compreendem e se 
relacionam com o mundo que as rodeia depende do momento e do 
lugar. 

A dicotomia entre a visão materialista e idealista da Paisagem 
resulta essencialmente do modo como cada ciência se posiciona 
face à relação dialética sujeito – objeto. Dependendo da valorização 
da percepção do sujeito ou da existência material do objeto, a 
análise da Paisagem oscila entre a procura da sua explicação 
através de modelos de simplificação da realidade e a compreensão 
da sua interpretação subjetiva, condicionada por valores e códigos 
socialmente assimilados, de cariz cultural e estético. 

Esta última perspectiva de abordagem da Paisagem, centrada 
na sua dimensão subjetiva, constitui objeto de estudo de disciplinas 
emergentes como a Geografia das Percepções e a Geografia das 
Representações. Os novos olhares sobre a Paisagem integram, 
inclusive, as suas múltiplas dimensões sensoriais, debruçando-se 
sobre temáticas como as Paisagens sonoras, olfativas e tácteis 
(GASPAR, 2001). 

A subjetividade inerente a qualquer critério de avaliação do 
valor da Paisagem obriga-nos a questionar as opções realizadas 
quanto à sua proteção e conservação. É imprescindível ponderar e 
fundamentar estas opções, que devem refletir o respeito pela 
identidade coletiva. As decisões tomadas no que respeita ao 
Património Cultural e Natural são, na sua essência, decisões de 
ordem política, que podem ou não alicerçar-se nas recomendações 
da comunidade científica. É, por isso, pertinente a seguinte reflexão 
de Alves:  

proteger, salvaguardar, conservar que paisagens? Selecionadas 
segundo que valores paisagísticos? Os valores paisagísticos são 
valores sócio-culturais construídos em determinados contextos de 
tempo e de espaço e, como tal, estão em contínua mudança e 
evolução. As paisagens identificadas como as que devem ser 
preservadas, algumas das quais consideradas como naturais, 
correspondem a modelos culturais herdados do passado, 
frequentemente obsoletos (ALVES, 2001: 70) 
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Esta última afirmação, alerta-nos para a necessidade de 
equacionar as estratégias e os modelos de conservação da 
Paisagem construída, que não podem pretender manter inalterados 
estilos de vida, formas de uso do solo e processos produtivos 
arcaicos, devendo, pelo contrário, procurar potenciar a evolução 
sustentável a longo prazo destes territórios, harmonizando valores 
paisagísticos, ambientais (PEDROSA & PEREIRA, 2009, 2013; 
PEREIRA & PEDROSA, 2010).  

Diferente de outros conceitos como lugar e território, que 
passaram por radicais reformulações, a paisagem guardou ao longo 
do tempo relativa estabilidade, que contraditoriamente reside em 
sua própria ambiguidade, nem sempre admitida pelos geógrafos 
aqui abordados. A paisagem guarda diversas dicotomias: 
física/humana, morfologia/cultura, trabalho/ideia, 
materialidade/imaterialidade, representações coletivas/valores 
individuais, paisagem-tipo/paisagem real. Assim como a cultura, 
objeto de várias discussões dos antropólogos, a paisagem é 
conceito elástico, que facilmente pode ser apropriado a discursos 
ideológicos. A variação de suas definições ao longo do tempo, 
talvez mais que quaisquer outros conceitos, só pode de fato ser 
compreendida se se avaliar o contexto que se apresentam, ou seja, 
a geografia e a história social desses conceitos. Mais importante 
ainda, só se compreende determinada abordagem ou recorte da 
paisagem se se entende o que seu autor explícita ou implicitamente 
entende por cultura. (NAME, 2010) 

As paisagens culturais para além de refletir a aplicação secular 
de técnicas sustentáveis de uso do solo, adaptadas às 
características naturais dos territórios que servem de suporte às 
comunidades humanas e às atividades antrópicas, elas têm de ser 
entendidas como construções sócio-ambientais e culturais 
resultantes de determinados contextos de tempo e de espaço e, 
como tal, estão em contínua mudança e evolução. Assim, as teses 
que postulam uma preservação das paisagens culturais, tal e qual 
como as conhecemos evidenciam um modelo conservacionista 
obsoleto e, como tal, desajustado de uma visão dinâmica dos 
sistemas ambientais e antrópicos. Entendemos, assim, que é 
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importante pensar a paisagem cultural sempre no seu sentido 
evolutivo, já que sempre se constituíram organicamente devendo-se 
a sua génese e desenvolvimento à interação entre o meio ambiente 
natural e os fatores condicionantes de ordem social, cultural, 
económica, administrativa e/ou religiosa. Elas podem constituir-se 
como uma herança cultural do passado, mas terão de ser entendias 
como paisagens vivas e dinâmicas que detêm um papel social ativo 
associado a um modo de vida em evolução, que se mantém 
arreigado a valores culturais considerados fundamentais pela 
comunidade (DOMINGUES, 2001; ALVES, 2001; SALGUEIRO, 2001). 

Coloca-se, deste modo, o problema da sua gestão. As 
perguntas que se podem colocar é se devemos deixar à sua 
autoregulação, como sempre aconteceu ao longo dos tempos ou, 
se é importante alguma figura político-administrativa que faça a sua 
gestão, não apenas com o sentido da sua preservação, mas 
também da sua valoração. 

 
Ecomuseu: um modo de gestão não administrativa 
Os ecomuseus afiguram-se como uma das figuras possíveis de 

gestão de paisagens culturais (TEIXEIRA, 2005; PEDROSA & 
BARBOSA, 2012). Ao ser entendidos como um espaço aberto, como 
um espaço de povoação e de representatividade da identidade da 
população eles podem contribuir pra a definição de estratégias de 
desenvolvimento dinâmico do território que abarca e postular, 
mesmo, formas de ordenamento do território contribuindo para a 
gestão desses espaços culturais. 

Um ecomuseu na sua essência deve ter em atenção os valores 
culturais do presente, ao mesmo tempo que deve contribuir para 
preservar os do passado, como forma de pensar o futuro nas suas 
diversas formas de sustentabilidade.  Este modo de pensar os 
ecomuseus faz com que um dos principais objetivos seja a 
valorização dos valores patrimoniais implantados no território que 
abrange - sejam naturais, arqueológicos, construídos ou culturais - 
que foram arquitetando ao longo da sua história um espaço 
profundamente cultural e que possuem reflexos visíveis na 
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paisagem, quando entendida como uma paisagem cultural (PEREIRA 
& PEDROSA, 2007; PEDROSA & PEREIRA, 2012) 

Ao ser entendido como um museu de um território pressupõe 
um forte envolvimento de populações e instituições locais no 
processo de valorização dos diversos patrimónios, dos recursos 
naturais endógenos e dos valores culturais identitários da região. 
Deve assumir-se como um elemento de importância significativa 
nas estratégias definidas para o desenvolvimento local ou regional, 
potenciando e definindo modelos de sustentabilidade do território 
(NORA, 1984; RODRÍGUEZ BECERRA, 1997; SANTOS, 1996; SANTOS, 
2005). 

O conceito de Ecomuseu ou de Museu do Território, ao 
repousar na valoração dos seus recursos chave - população, 
património natural, património construído e valores culturais - 
apresenta-se como uma das figuras potenciais para a gestão de 
paisagens culturais. Esta ideia pode ser reforçada se pensarmos 
que o seu conceito deve ainda procurar manter os níveis de 
sustentabilidade e de desenvolvimento de modo a contribuir para a 
revitalização do território que abarca, já que surgem, quase sempre, 
associados a espaços territoriais ditos deprimidos ou periféricos. 

 Para além destes conceitos fundamentais é, ainda importante 
reforçar que a ideia de ecomuseu implica a participação ativa das 
populações residentes no seu território aprofundando a sua 
consciência de valorização patrimonial e identidade cultural, ao 
mesmo tempo, que poderá incentivar e promover a diversificação de 
outras atividades no seu espaço, nomeadamente associadas ao 
turismo cultural  e/ou outras que propiciem uma melhoria 
socioeconômica e permitam encontrar novos motivos que levem á 
fixação da população no território  (SAUT, 2001; SALGUEIRO, 2001; 
PEDROSA & PEREIRA, 2008, 2012). 

Desta forma o Ecomuseu pode ser entendido como um espaço 
de memória, mas vocacionado para o desenvolvimento já que: i) 
situa os objetos no seu contexto territorial e cultural; ii) preserva 
conhecimentos técnicos e saberes locais; iii) educa e 
consciencializa  para a importância dos valores do património 
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cultural; iv)  implica interpretar os diferentes espaços que compõem 
uma paisagem; v) permite desenvolver programas de participação 
popular contribuindo para o desenvolvimento da comunidade. 

 
 

O Ecomuseu como meio de divulgação dos recursos 
endógenos e de envolvimento das populações no projeto 
de gestão das paisagens culturais 

Defendemos também que os ecomuseus podem contribuir para 
uma gestão integrada do património cultural na sua área de 
influência, ou seja, deverão assumir a coordenação entre todos os 
agentes institucionais de base territorial, tais como os municípios, a 
administração central, os mecenas, as associações culturais e 
instituições científicas, as empresas de serviços e, dos 
empreendedores interessados em desenvolver atividades dentro da 
área preconizando uma planificação estratégica, integradora de 
planos específicos. 

Neste sentido atrevemo-nos a afirmar que os ecomuseus 
devem coordenar a política do património cultural da área onde se 
inserem  

articulando e compatibilizando o património cultural com as 
restantes políticas que se dirigem a idênticos ou conexos 
interesses públicos e privados, em especial as políticas de 
ordenamento do território, de ambiente, de educação e formação, 
de apoio à criação cultural e de turismo” (TEIXEIRA, 2005).  

Desta forma terá um papel importante nas definições de ações 
estratégicas que contribuirão para o desenvolvimento da região. 

Após a inventariação dos património ou patrimônios, é 
necessário ações que visem a sua promoção de forma que este 
seja divulgado para que seja reconhecido o seu valor como 
elemento de originalidade, diferenciação e afirmação de identidade 
e memória da Região, funções que podem ser atribuída aos 
ecomuseus. Esta valorização deve contribuir para fomentar a 
competitividade e a diversificação das atividades locais numa lógica 
de promoção do respeito pelas tradições culturais. A concretização 



PEDROSA, A. S.  Rev. Cosmos, v. 7, n. 1, p. 7-34, 2014 
 

24 
 

destes objetivos relaciona-se com a criação de uma base de dados, 
sempre que possível georeferenciada, aquando da inventariação do 
património e que deve interagir com outras bases de dados 
regionais, nacionais ou mesmo internacionais de forma que fique 
disponível para todos os públicos interessados. Isto implica um 
trabalho sistemático, que deve e pode ser coordenado pelo 
ecomuseu, no sentido de reorganizar acervos, atualizar ou criar 
novas bases de dados, tendo em vista a promoção da sua 
rentabilização quando conjugada com outros sistemas de cadastro 
e inventário.  

Mas a estratégia de divulgação também implica a definição de 
politicas regionais ou locais de conservação e restauro do diferente 
tipo de património (monumentos religiosos, civis ou militares, sítios 
arqueológicos...) de forma que a sua valorização seja eficaz no 
desenvolvimento da região. Um dos patrimónios que mais se pode 
valorizar através da ação dos ecomuseus é o património rural, e dos 
diversos sistemas a ele associado, recuperando-se o património em 
si, mas também, as técnicas construtivas tradicionais quase sempre 
bem integradas nas ambiências locais. Constitui, por vezes, uma 
aprendizagem importante nas áreas da arquitetura, engenharia e/ou 
áreas ambientais. 

A estratégia de divulgação deve, ainda, fomentar a quantidade 
e averiguar a qualidade dos equipamentos/sítios histórico-
arqueológicos passíveis de ser visitados, com garantia de 
sustentabilidade das suas condições de preservação. Pressupõe-
se, assim, a promoção do desenvolvimento de redes regionais e 
transregionais de valorização do património através da 
implementação de circuitos temáticos de base regional, e do 
fomento de ações obrigatórias de prevenção, salvaguarda e 
valoração, reforçando a valorização integrada das sub-regiões e 
territórios, bem como da sua coesão territorial. 

Finalmente pressupõe-se que os ecomuseus na sua estratégia 
de divulgação devem otimizar os circuitos de informação, de 
conhecimento e de comunicação. É cada vez mais importante o 
desenvolvimento das redes de comunicação de modo que fluía a 
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sua circulação e se consiga a promoção do Ecomuseu e da região 
onde este se insere. 

A importância da mobilização da população local é objetivo 
primordial já que o ecomuseu tem de ser entendido como a própria 
comunidade em si e, a sua relação com o território, traduzida no 
seu modelo de ocupação o qual determina as caraterísticas 
identitárias da paisagem cultural. A população local tem de entender 
o projeto, para o qual tem de ser mobilizada, mas ao mesmo tempo, 
tem de se mobilizar a si própria, de forma a encarar a sua 
participação como uma condição fundamental de salvaguarda de 
todo o acervo ecomuseológico, da qual faz parte (BARBUY, 1995; 
HEIN, 2000; BÉRARD & MARCHENAY, 2004; BABO & GUERRA, 2005). 
Do grau da sua participação e envolvência irá resultar a vitalidade 
da gestão e a capacidade do projeto se auto-sustentar. Assim, 
decorrerão novos desafios cuja finalidade será uma maior 
qualificação da população e, como tal, do seu próprio nível de vida 
resultantes da viabilização de atividades do foro económico de que 
resultará também, na sustentabilidade do território. 

O envolvimento da população deve processar-se a diversos 
níveis e pode ser extremamente diversificada. Por exemplo, as 
funções elementares de conservação do acervo e de interpretação 
devem extravasar as próprias "paredes" do Ecomuseu, estimulando 
uma atitude participativa nas pessoas e nas instituições locais e 
despoletando nelas o sentido de pertença ao seu território. Daqui 
podem resultar vários tipos de ações como, por exemplo, promover 
a articulação Património/Educação de forma a estimular o 
envolvimento e participação dos cidadãos na preservação dos bens 
patrimoniais, assumindo-se o património como elemento formativo e 
instrumento privilegiado de diálogo com o meio. Implica, então, 
reforçar e solicitar o interesse público desde a idade escolar, para a 
importância da herança patrimonial de forma a estabelecer uma 
forte e eficaz ligação entre Escola/Patrimônio/Meio Ambiente. 

Uma outra perspectiva que pode levar ao envolvimento da 
população passa pela promoção de ações formativas com vista á 
valorização de recursos humanos no âmbito de áreas tradicionais 
cujas profissões poderão estar em extinção mas que poderão ser 
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recuperadas nomeadamente: i) formação de indivíduos nas técnicas 
de execução de diversas formas de artesanato, fomentando a 
própria inovação, nomeadamente a nível de design; ii) formação de 
pessoas na área de técnicas de execução e restauro de diversos 
tipos de património: iii) formação no âmbito gastronómico de forma 
a preservar  os sabores tradicionais, mas ao mesmo tempo 
promovendo a inovação, permitindo, assim, uma maior 
profissionalização no âmbito da hotelaria, restauração e 
atendimento de públicos diversos; iv) formação profissional no 
âmbito de novas profissões relacionados com o uso de novas 
tecnologias e a sua rentabilização no âmbito do ecomuseu. 

A participação da população local nas diversas atividades que o 
ecomuseu pode organizar e/ou coordenar é um dos modos de 
promover a cidadania de forma a quebrar as inércias instaladas, 
principalmente quando coincidem com território econômico e 
socialmente deprimidos.  Pode ser uma das formas de rentabilizar 
as forças dinâmicas da região contribuindo para uma maior coesão 
social do território onde se insere o ecomuseu, criando espaços de 
forte autonomia e desenvolvendo capacidades individuais e 
coletivas que permitam o desenvolvimento de estratégias de reforço 
da auto-estima das populações.    

Só com uma forte participação e interação com a população 
local se pode promover e consolidar a articulação 
Património/Ambiente e Desenvolvimento Sustentável visando, 
alargar e diversificar o acesso ao património, levando de uma forma 
coordenada o fomento de aproveitamentos alternativos que 
contribuam também para a sua sustentabilidade. Só desta forma, se 
está a contribuir, numa perspectiva futura para a diversificação da 
base económica do espaço geográfico do ecomuseu e para a 
promoção do conhecimento e dos valores culturais. 

Deste modo a organização e a promoção de diversos tipos de 
eventos por parte do ecomuseu terá de fazer parte da sua 
estratégia baseados nos seguintes princípios: i) nos valores naturais 
e culturais endógenos da região; ii) no envolvimento da população 
local e das forças vivas do território; iii) na manutenção de alguns 
eventos como pontos chave e de identidade da região, mas ao 
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mesmo tempo levando ao aparecimento de outros de modo que a 
diversificação seja um ponto de diferenciação e de novidade; iv) 
atingir públicos alvos diversificados de modo a atingir o maior 
número de indivíduos interessados em visitar o território de 
abrangência do museu  ou, de participar nos eventos que aí são 
promovidos. 

As ações a desenvolver terão de articular, integrar e dar 
coerência global às diferentes situações existentes na região, de 
modo que a valorização dos patrimónios natural e cultural seja 
corretamente utilizada por parte de agentes locais, públicos ou 
privados. As ações terão de procurar sempre ter em consideração a 
salvaguarda das marcas identificadoras da paisagem cultural.  

Uma das vertentes advém da rentabilização e inserção dos 
diferentes recursos naturais, numa componente lúdica e desportiva, 
que obrigatoriamente se terá de fazer, mas cuja utilização terá de 
passar sempre pelo sentido de respeito, conservação e 
sustentabilidade. Uma outra vertente, pode incluir a promoção dos 
elementos patrimoniais e práticas rurais, como por exemplo, os 
sistemas integrados de exploração agrícola, atividades económicas 
artesanais, técnicas tradicionais, modos e rituais da vida das 
populações, de forma a salvaguardar os elementos definidores de 
paisagem regional e de os integrar nas novas dinâmicas de 
desenvolvimento rural, nem sempre associadas unicamente às 
atividades agropastoris. É a procura da pluriatividade no mundo 
rural sem desvirtuar a sua identidade (ELLIS, 2000; PINTO-CORREIA, 
2007; PEDROSA & PEREIRA, 2013). 

O fomento de eventos científicos de forma a articular o trinômio 
Património/Educação e Investigação pode revelar-se importante, 
não apenas para aprofundar o conhecimento cientifico sobre 
património e valores culturais, mas também, para implementar 
sistemas de avaliação da qualidade dos equipamentos associados 
ao património natural e cultural. Pode, ainda, fomentar a criação de 
Centros de Investigação e Excelência que potenciem linhas 
orientadoras de investigação sobre o território nos seus mais 
diversos aspectos de forma a ancorar o desenvolvimento 
sustentável com base no conhecimento cientifico. 
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Conclusão 
É em todo este contexto que acabamos de descrever que os 

ecomuseus podem ter um contributo fundamental para que se 
desenvolva uma estratégia integrada e sustentável da gestão das 
paisagens culturais baseada no marketing territorial com base numa 
conexão de todos os stakeholders (interessados e afetados pelo 
desenvolvimento local/regional) de forma a tornar possível o 
desenvolvimento de “redes territoriais”, reconhecendo a relevância 
dos diversos atores locais e regionais (KASTENHOLZ, 2008; PEDROSA 
& BARBOSA, 2012).  

Ao entendermos que o Marketing Territorial corresponde a uma 
orientação de planeamento e gestão, de todo um processo 
sistemático que se inicia por definições estratégicas, 
nomeadamente pela clara definição do mercado-alvo e do 
posicionamento que se pretende atingir neste mercado, face a 
propostas da concorrência, então, terá de refletir um compromisso 
entre a rentabilidade das organizações e a procura da melhoria da 
qualidade de vida das pessoas. Neste sentido deve associar um 
conjunto de técnicas e ferramentas disponíveis para atingir os 
objetivos a que se propõe na sua estratégia inicial (KOTLER, HAIDER 
& REIN, 1992; FONSECA, 2006; BENKO, 2000; KASTENHOLZ, 2008; 
CORREIA & BRITO, 2009). 

Nesta perspectiva,  
o Marketing pode ser utilizado também no contexto do planeamento 
e da gestão dos territórios, sejam eles aldeias, cidades, regiões, 
países ou até continentes. Aliás, defende-se que cada território 
aplica, de forma mais ou menos consciente, sistemática e 
adequada, ferramentas de marketing, procurando atrair residentes, 
investidores e visitantes e criar uma “imagem de marca” que resulta, 
de modo indireto, em mais-valias num conjunto de áreas de 
atuação, sejam elas económicas, sociais ou culturais (KASTENHOLZ, 
2008).  

Torna-se, então necessário, definir um produto ou produtos que 
permitam a concepção de marca que reforce a identidade do 
território, englobando a segmentação do público-alvo e a definição 



PEDROSA, A. S.  Rev. Cosmos, v. 7, n. 1, p. 7-34, 2014 
 

29 
 

de uma lógica de promoção e posicionamento no mercado (CIDRAIS, 
1998; PEREIRA et al., 2008). 

Deste modo, quando os atores locais e/ou regionais 
reconhecem que são uma comunidade de interesses com objetivos 
comuns, podem obter grandes benefícios se souberem organizar-se 
e, definir uma estratégia comum, de forma a maximizar os recursos 
frequentemente escassos e a rentabilizar os benefícios que podem 
trazer para o território. A definição da estratégia pressupõe “um 
conhecimento das especificidades do território e das suas 
populações, dos aspectos únicos a preservar (sobretudo ao nível do 
ambiente e da cultura) e das capacidades e potencialidades 
existentes e por explorar” (KASTENHOLZ, 2008).  

A participação dos ecomuseus no desenvolvimento de uma 
estratégia de desenvolvimento endógeno do território em que se 
insere deverá contribuir e a responder aos imperativos das 
gerações atuais sem comprometer a possibilidade de satisfazer as 
mesmas necessidades, ou outras, das gerações futuras, uma vez 
que se entende que o desenvolvimento económico, coesão social, 
integridade cultural e proteção do ambiente são interdependentes e 
indissociáveis. 

O marketing territorial deve contribuir para a projeção da 
identidade do território, que no caso dos ecomuseus deve privilegiar 
o conceito de paisagem cultural como marca identitária do território.  
Ao mesmo tempo deve potenciar novas funções nessa mesma 
paisagem de modo a diversificar as atividades socioculturais e 
contribuir, assim, para a própria sustentabilidade das paisagens 
culturais (PEREIRA et al., 2008). 

O Ecomuseu ao ser entendido como um museu de um território 
que como afirmamos pressupões um forte envolvimento das 
populações aí residentes assim como das instituições locais pode 
contribuir para a valorização dos diversos patrimónios, dos recursos 
naturais endógenos e dos valores culturais identitários da região, ou 
seja, pode ser uma das formas de gestão das paisagens culturais. 
Pode assim, assumir-se como um elemento de importância 
significativa nas estratégias definidas para o desenvolvimento local 
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ou regional, potenciando e definindo modelos de sustentabilidade 
do território, compreendendo e respeitando as dinâmicas 
endógenas associadas à evolução destas paisagens. 
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O PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO NO CONTEXTO DA 
VALORIZAÇÃO DA GEODIVERSIDADE: SUA EVOLUÇÃO 
RECENTE, CONCEITOS E APLICAÇÃO 
 
GEOMORPHOLOGICAL HERITAGE IN THE CONTEXT OF 
GEODIVERSITY ENHANCEMENT: ITS RECENT EVOLUTION, 
CONCEPTS AND IMPLEMENTATION 
 

VIEIRA, António1 

 
Resumo: Neste trabalho analisa-se a recente evolução do conceito de 
património geomorfológico, no contexto da temática mais abrangente da 
valorização da geodiversidade, sintetizando-se o conhecimento existente e 
propondo-se metodologias para a sua sistematização, bem como critérios 
para a sua avaliação. 
 
Abstract: This article analyzes the recent evolution of the concept of 
geomorphological heritage in the context of the broader theme of the 
enhancement of geodiversity, synthesizing existing knowledge and 
proposing methodologies for its systematization and evaluation criteria. 
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1. Introdução: da patrimonialização da natureza à 
disseminação do conceito de geodiversidade 

Uma questão que se coloca, logo de início, à definição de 
qualquer tipo de património (cultural, artístico, histórico, natural...), e 
naturalmente também ao património geomorfológico, prende-se 
com a importância que as sociedades atribuem aos diferentes bens 
e à necessidade de classificação, recuperação e conservação dos 
bens considerados mais importantes, enquanto herança das 
gerações passadas e legado para as vindouras. 

Nos países tidos como mais desenvolvidos, o património é cada 
vez mais identificado com uma herança coletiva a preservar para 
passar às gerações futuras, de forma a perpetuar os vestígios direta 
ou indiretamente ligado à História do Homem e da Sociedade. 

Neste sentido, podemos, também, associar o património 
geomorfológico à História recente da Terra e, consequentemente, à 
do próprio Homem. A importância dos elementos naturais e, 
particularmente, dos geomorfológicos na vida das sociedades já foi, 
seguramente, muito maior do que é hoje. Em sociedades primitivas, 
e mesmo em sociedades mais antigas, alguns elementos 
geomorfológicos tinham mesmo uma importância que ultrapassava 
o utilitarismo do dia-a-dia para atingir a dimensão simbólica. Um 
exemplo está no modo como os nativos americanos consideravam 
as pradarias, os rios, as cascatas, os vales, património coletivo 
(HERNÁNDEZ & TRESSERAS, 2001). 

É certo que o conceito de património, tal como é entendido 
atualmente pelas sociedades ocidentais, é relativamente recente 
(BABELOU & CHASTEL, 1994, cit. por PEIXOTO, 2002). Porém, tem-se 
apresentado como um conceito dinâmico, constantemente alterado 
por ação de várias disciplinas científicas, apresentando hoje uma 
abrangência tal que tem levado alguns autores a referirem-se ao 
processo de patrimonialização como a “alquimia do património”, 
“loucura patrimonial”, “alegoria do património”, “patrimonomania” ou 
mesmo “histeria do património” (PEIXOTO, 2002). 

Esta “histeria do património” corresponde a uma tendência 
generalizada que caracteriza os processos de patrimonialização, 
integrando várias dimensões, que se traduzem: num confronto entre 
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o património elitista e o património constituído por objetos vulgares, 
do quotidiano; num confronto entre o património de construções 
vernaculares monumentalizadas, dotadas de prestigiante 
monumentalidade, e o património dos testemunhos de atividade 
humana recente; e, também, no confronto entre o património 
material, ligado aos artefactos, e o património intangível, 
relacionado com as mentalidades e o saber-fazer (PEIXOTO, 2002). 

Esta tendência conduz a uma multiplicação de diferentes 
representações e linguagens do património, abrangendo, assim, 
sob o mesmo estatuto formal, uma diversidade de bens materiais e 
imateriais, móveis e imóveis, monumentais e ambientais. 

Referindo-se ao património rural, Peixoto (2002) observa que «o 
património corresponde a uma segunda vida das coisas, que 
adquirem novos sentidos e funcionalidades» (pág. 2). Na realidade, 
quando atualmente nos referimos ao património, fazemo-lo muitas 
vezes relativamente aos bens comuns que perderam a utilidade 
para a qual tinham sido criados. Isto não significa que tenham 
perdido utilidade por completo, mas que foram reconvertidos, 
ganhando uma nova funcionalidade e um significado diferente. E 
este processo aplica-se, de igual modo, aos bens patrimoniais 
ambientais que, também eles, ganham novas funcionalidades e 
utilidade, sendo a sua patrimonialização orientada por objetivos 
distintos daqueles inerentes à sua utilização tradicional. Exemplo 
disso constituem as estratégias de implementação de áreas 
protegidas, que transformam espaços tradicionalmente 
vocacionados para o desenvolvimento das atividades humanas, 
com ausência quase total de limites para a sua exploração, em 
áreas quase exclusivamente de conservação dos elementos 
bióticos e abióticos, embora não seja esse o propósito nem o 
conteúdo presente nos instrumentos legais que configuram estas 
matérias. 

Resultado da elasticidade do conceito de património, que temos 
vindo a referir, constitui a consideração e aceitação, neste âmbito, 
dos elementos naturais. Esta integração constitui, segundo Alcantud 
(2003, cit. por CARNEIRO, 2004) um sinal de modernidade que 
contribui, a par de outros fatores, para a reequação do conceito 
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tradicional de património, associado, até então, apenas aos aspetos 
culturais (s.s.). 

É neste sentido que Coelho (1992, cit. por CARNEIRO, 2004) 
propõe um alargamento da própria noção de património, passando 
a abranger não só as obras do Homem, mas também o meio em 
que vive e os recursos disponibilizados pela Natureza e por ele 
transformados para satisfação das suas necessidades materiais e 
espirituais. Assim, o património seria considerado  

o conjunto de bens móveis e imóveis cuja conservação seja de 
interesse social, quer pela ligação com os factos históricos relevantes, 
quer pelo excepcional valor artístico, arqueológico, etnográfico, 
bibliográfico, compreendendo os monumentos naturais, os sítios e as 
paisagens que seja importante conservar e proteger, pela feição notável 
com que tenham sido dotados pela Natureza ou agenciados pela 
indústria humana Coelho (1992, cit. por CARNEIRO, 2004)  . 
Além deste alargamento do conceito de património, outro aspeto 

parece favorecer a valorização do património natural, que é a ideia 
de proteção não apenas do elemento patrimonial em si, isolado, 
mas da necessidade de o considerar integrado no meio envolvente 
(o monumento in situ), ou seja, integrado na paisagem que 
necessita igualmente de medidas de proteção e de conservação. 

Esta perspetiva envolve uma elevada importância, tanto que, 
quer os elementos patrimoniais de caráter antrópico, quer os 
naturais se encontram inevitavelmente enquadrados num espaço 
que é comum e que contribui, frequentemente, para a sua própria 
valorização patrimonial. É, consequentemente, a associação dos 
elementos patrimoniais a um determinado território ou a uma 
determinada paisagem que lhes confere a sua identidade específica 
e contribui, de igual modo, para definir a identidade da sociedade 
que lhes deu e lhes dá uso efetivo. Aliás, muitos dos elementos 
geomorfológicos de valor patrimonial perderiam, na essência, o seu 
valor se fossem retirados do seu enquadramento natural. 

Neste sentido, tem-se vulgarizado esta associação entre 
Natureza e génio humano/obra humana, no âmbito do conceito de 
Património, conduzindo ao aparecimento da figura de Paisagens 
Culturais, simbiose de valores resultante da interação entre ambos. 
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A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura), através do seu programa World Heritage Sites, 
passou a integrar, a partir de 1992, a categoria de Paisagens 
Culturais, além das categorias de Património Cultural e de 
Património Natural, na Convenção do Património Mundial, 
estabelecendo as definições e critérios para a sua classificação e 
gestão. Segundo esta organização, as Paisagens Culturais 
corresponderiam, então, ao resultado dos 

trabalhos combinados da natureza e do homem. Eles são ilustrativos da 
evolução da sociedade humana ao longo do tempo, sob a influência 
das limitações e/ou oportunidades físicas apresentadas pelo seu 
ambiente natural e de sucessivas forças sociais, económicas e 
culturais, tanto externas como internas. Eles devem ser escolhidos com 
base no seu valor universal excepcional e na sua representatividade em 
termos de uma região geográfica claramente definida, e também pela 
sua capacidade de ilustrar os elementos culturais essenciais e 
distintivos de tais regiões» (BUSTAMANTE et al., 2004). 

Em consequência, desenvolveu-se um conjunto de projetos de 
promoção de Paisagens Culturais, especialmente na América do 
Norte e na Europa, privilegiando a valorização da integração das 
componentes naturais e culturais, que identificam, de forma 
significativa, um determinado território (BUSTAMANTE et al., 2004). 

No entanto, o Património Natural e as próprias paisagens 
naturais também se tornaram, como referimos, objeto de 
patrimonialização. Atualmente, as sociedades e a opinião pública 
revelam um maior interesse em relação às temáticas relacionadas 
com o estado do ambiente, com a paisagem e a sua proteção e 
com o património natural, em virtude do agravamento das 
condições ambientais provocadas pelas atividades humanas e 
agressões perpetradas sobre o ambiente. A consciencialização, por 
parte das populações, dos perigos que a poluição e a degradação 
ambiental constituem para a sua saúde e qualidade de vida e a 
multiplicação de movimentos ecologistas ou ambientalistas têm 
contribuído para o entendimento generalizado da necessidade de 
proteger os elementos naturais, recursos de inestimável importância 
para a preservação da vida na Terra. 
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Assim, a Natureza passou a ser considerada não apenas como 
um recurso, do ponto de vista económico estrito (intimamente 
relacionado com a sua exploração, com extração de matérias 
primas e bens), transformando-se em património dotado de um 
conjunto significativo de valores: estético, científico, educativo, 
cultural e mesmo económico. Como refere Serrano (2004, cit. por 
TRUEBA, 2006), «el medio natural pasa a ser un patrimonio 
colectivo, que es necesario conservar para transmitir a las 
generaciones futuras, que forma parte de los recursos del común, 
pero que posee unos valores éticos, estéticos e históricos que en 
muchos casos revalorizan la naturaleza y la resitúan en el primer 
plano de la vida humana: es el patrimonio natural». 

A implementação de estratégias de conservação do património 
natural consubstanciou-se a partir da conferência da UNESCO, em 
1972, na qual foi aprovada a Convenção para a Proteção do 
Património Mundial Cultural e Natural. Segundo esta convenção são 
considerados “Património Natural” (UNESCO, 1973): 

- os monumentos naturais constituídos por formações físicas ou 
biológicas ou por grupos dessas formações que tenham um valor 
universal excecional do ponto de vista estético ou científico; 
- as formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente 
delimitadas que constituam o habitat de espécies animal ou 
vegetal ameaçadas, que tenham um valor universal excecional 
do ponto de vista estético ou científico; 
- os lugares naturais ou as zonas naturais estritamente 
delimitadas, que tenham um valor universal excecional do ponto 
de vista da ciência, da conservação ou da beleza natural. 
Neste momento2 estão inscritos na lista do Património Mundial 

981 sítios, dos quais 193 correspondem a sítios considerados no 
âmbito do Património Natural e 29 são considerados como sítios 
mistos, incorporando elementos naturais e culturais. 

Também importante foi, neste sentido, o Tratado 
Intergovernamental assinado em 1971, e que criou a Rede de 
Zonas Húmidas RAMSAR, que inclui até à atualidade 21683 sítios, 
                                                             
2 Valores referentes a Outubro de 2013. 
3 Valores referentes a Outubro de 2013. 
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sujeitos a medidas e estratégias de conservação dessas zonas 
húmidas e ecossistemas associados. 

A consciencialização da sociedade para com as questões 
ambientais e para a necessidade de perspetivar o desenvolvimento 
das sociedades com base em princípios de sustentabilidade 
conduziu a uma maior preocupação para com os valores da 
biodiversidade. Contudo, apesar desta “consciencialização 
ecologista”, raramente foram tidos em consideração os aspetos 
relacionados com o suporte físico que permitia o desenvolvimento 
da biodiversidade, senão quando era absolutamente necessária a 
sua proteção para viabilizar a sobrevivência desta. A valorização do 
próprio conceito de geodiversidade, relativo aos elementos 
abióticos, mesmo por parte da comunidade científica, é recente. 

Com efeito, apesar das iniciativas de geoconservação 
remontarem já ao início do século XIX, o termo geodiversidade 
apenas na década de 90 do século XX ganhou expressão, utilizado 
para designar “the diversity of earth features and systems” 
(SHARPLES, 1993, cit. por GRAY, 2004, pág. 7).  

Ainda que entendido inicialmente como sinónimo de diversidade 
geológica, o conceito de geodiversidade foi evoluindo, ganhando 
maior abrangência e consistência. 

Às primeiras aproximações ao conceito de geodiversidade, que 
atribuíam uma importância maior aos elementos geológicos, 
consideradas excessivamente restritivas e exclusivas, seguiram-se 
abordagens conceptuais mais amplas e integradoras, nas quais são 
considerados os diversos fatores abióticos e suas inter-relações 
(Serrano e Flaño, 2007). 

Nesta linha inserem-se autores como Alexandrowicz e Kozlowski 
(1999), Sharples (2002), Gray (2004) e Kozlowski (2004)4. 

Segundo Gray (2004), pode entender-se geodiversidade como a 
diversidade dos elementos geológicos (rochas, minerais e fósseis), 
geomorfológicos (formas e processos) e pedológicos. Incluem-se, 
também, as suas relações e inter-relações, propriedades, 
interpretações e sistemas. 
                                                             
4 Citados por Serrano e Ruiz Flaño, 2007. 
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Kozlowski (2004, cit. por PEREIRA et al., 2006) identifica-a com a 
variedade natural da superfície terrestre, no que diz respeito à 
geologia e geomorfologia, aos solos, às águas superficiais, bem 
como outros sistemas originados em consequência quer de 
processos naturais quer da atividade humana. 

Stanley (2004), por seu lado, considera a geodiversidade como 
um conceito holístico, referindo-se a ela como o elo entre as 
pessoas, as paisagens e a sua cultura, através da interação entre 
biodiversidade, solos, minerais, rochas, fósseis, processos ativos e 
ambiente construído. Afirma, inclusivamente, que a biodiversidade 
depende e faz parte da geodiversidade. 

Seguindo esta perspectiva integradora, Serrano e Flaño (2007, 
pág. 82) consideraram a geodiversidade como 

la variabilidad de la naturaleza abiótica, incluidos los elementos 
litológicos, tectónicos, geomorfológicos, edáficos, hidrológicos, 
topográficos y los procesos físicos sobre la superficie terrestre y los 
mares y océanos, junto a sistemas generados por procesos naturales, 
endógenos y exógenos, y antrópicos, que comprende la diversidad de 
partículas, elementos y lugares (Figura 1). 
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Figura 1. Elementos que constituem a geodiversidade, segundo Serrano e 

Flaño (2007) 

 
Consideraram ainda a sua utilidade para a gestão e conservação 

do património abiótico, advogando pela sua integração no âmbito 
das políticas locais de desenvolvimento sustentável e de 
valorização dos recursos naturais. 

De referir a aceitação, por parte do Nordic Council of Ministers, 
deste termo, definido por Johansson (2000, cit. por GRAY, 2004, 
pág. 7) como «the complex variation of bedrock, unconsolidated 
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deposits, landforms and process that form landscapes …. 
Geodiversity can be described as the diversity of geological and 
geomorphological phenomena in a defined area», sendo assim 
integrado na conservação da natureza dos países que o constituem, 
a partir de 1996. 

Ao nível das estratégias internacionais de conservação do 
património natural e da geodiversidade, merece referência a criação 
e desenvolvimento da Rede Mundial de Geoparques, surgida da 
cooperação entre a UNESCO e a IUGS (União Internacional das 
Ciências Geológicas), em 2004, com o objetivo de promover a 
proteção de áreas naturais com elevado valor geológico. Esta rede 
conta, a nível global5, com 100 sítios, existindo em Portugal três. 

O Geoparque Naturtejo, que engloba um conjunto de elementos 
geológicos e geomorfológicos, histórico-culturais e paisagísticos de 
elevado valor científico distribuídos ao longo do sector internacional 
do vale do Rio Tejo, bem como sectores terminais do Rio Ponsul, 
Erges e Ribeira de Aravil. Do ponto de vista Geológico e 
geomorfológico destacam-se as jazidas de fósseis e icnofósseis de 
Penha Garcia, as Portas de Ródão ou a escarpa de falha do 
Ponsul, só para citar os mais espetaculares. 

Outro Geoparque existente em Portugal é o Geoparque Arouca. 
Enquadrado no contexto morfológico da Serra da Freita, apresenta 
como principais elementos valorizáveis aspetos geológicos e 
geomorfológicos, como sejam os nódulos biotíticos em rochas 
graníticas, localmente designados por “pedras parideiras”, fósseis 
de invertebrados do Ordovícico médio e trilobites, a Frecha da 
Mizarela, imponente queda de água associada a contacto entre 
granitos e xistos, bem como os rápidos do Rio Paiva, elemento 
geomorfológico de dinâmica fluvial. 

De integração mais recente é o Geoparque Açores, que integra 
geossítios existentes nas nove ilhas do arquipélago e zona marinha 
envolvente. Destaca-se a geologia e geomorfologia vulcânica, os 
depósitos fossilíferos marinhos, as escarpas de falha e as fajãs. 

                                                             
5 Valores referentes a Setembro de 2013. 
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O Património Geomorfológico encontra, neste contexto, 
condições ideais para a sua promoção, emergindo como um fator 
de relevo na valorização do próprio conceito de geodiversidade, no 
qual se integra a par dos demais elementos abióticos considerados. 

As iniciativas desenvolvidas neste âmbito nos últimos anos, quer 
a nível internacional, quer mesmo a nível nacional, têm contribuído 
para a definição conceptual deste tipo de património, para definição 
de metodologias para a sua inventariação e avaliação, e também 
para a definição de estratégias conducentes à sua preservação e 
para a sensibilização e promoção junto da sociedade, 
nomeadamente no âmbito do Geoturismo. 

O turismo assume, nos dias de hoje, um significado cada vez 
mais importante, decorrente dos fenómenos de globalização 
crescente da economia, que se traduzem, por um lado, pela 
multiplicação de destinos competindo com produtos similares e, por 
outro, pela procura da especialização como forma de diferenciação 
entre espaços recetores (relacionados, por exemplo, com os valores 
da natureza ou da cultura). 

Neste sentido, a valorização dos fatores abióticos 
(nomeadamente os geomorfológicos), inerentes a estes espaços e 
a paisagens peculiares que lhes estão associadas, constituem uma 
mais-valia na sua promoção enquanto área de lazer, área 
privilegiada para a prática de determinados segmentos específicos 
de turismo, que se podem enquadrar no conceito de geoturismo, e 
mesmo para a prática de desportos, considerados de natureza ou 
mesmo “radicais”, que encontram aqui condições excecionais para 
a sua prática. 
 
2. Evolução do conceito de Património Geomorfológico 

O elevado destaque que a temática do Património 
Geomorfológico adquiriu nas últimas décadas, ao nível das 
diferentes áreas do conhecimento que se relacionam com as 
Ciências da Terra, proporcionou o desenvolvimento de inúmeros 
estudos sobre esta problemática. Também a perceção da 
necessidade de desenvolver estratégias de inventariação, 
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preservação e divulgação, tem vindo a ser bastante discutida por 
vários autores a nível internacional. Destacam-se, neste sentido, os 
trabalhos desenvolvidos na Itália por M. Panizza e S. Piacente 
(PANIZZA & PIACENTE, 1993, 2003), na Suiça por Grandgirard 
(1997), Reynard e Pralong (REYNARD & PANIZZA, 2005; REYNARD, 
2005; PRALONG, 2006), na Espanha por Cendrero (1996), Serrano e 
Trueba (2005), só para citar alguns que maior alcance obtiveram 
pela pertinência das suas propostas. 

Em Portugal, apesar das primeiras referências ao valor dos 
elementos geomorfológicos enquanto elementos patrimoniais se 
possam atribuir a Rodrigues (1989), a Rebelo et al. (1990) ou a 
Cunha (1993), a introdução do conceito de Património 
Geomorfológico apenas foi feita, claramente, por Pereira (1995), 
que o definiu como  

o conjunto de formas de relevo, solos e depósitos correlativos, que 
pelas suas características genéticas e de conservação, pela sua 
raridade e/ou originalidade, pelo seu grau de vulnerabilidade, ou, ainda, 
pela maneira como se combinam espacialmente (a geometria das 
formas de relevo), evidenciam claro valor científico, merecendo ser 
preservadas» (pág. 11).  
Ao longo da década final do século XX e no início do século XXI, 

vários foram os autores que contribuíram para a discussão desta 
temática (Rodrigues, 1998; Pereira, 1995, 2003, 2006; Pereira et al., 
2004, 2006; Pereira, 2006; Pereira, 2007; Pereira et al., 2004, 
2006), no sentido da sua sistematização, avaliação e preservação, 
tendo contado também com a nossa contribuição (CUNHA & VIEIRA, 
2004a, 2004b; PEDROSA et al., 2010; VIEIRA, 2001, 2005/06, 2007, 
2008, 2010; VIEIRA & CUNHA, 2004a, 2004b, 2006, 2008). 

A importância que adquiriu ao nível das associações de 
Geomorfologia, nomeadamente da Associação Internacional de 
Geomorfologia e mesmo da Associação Portuguesa de 
Geomorfólogos, conduziu, inclusivamente, à nomeação de grupos 
de trabalho para o acompanhamento desta temática. 

O Património Geomorfológico tem vindo a ser designado de 
formas diversas, tendo o seu conceito apresentado ligeiras 
mutações, por vezes em virtude dos objetivos e finalidades 
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almejados ou até por influência das diferenciadas formações de 
base dos seus proponentes. 

Grandgirard (1997) designou como geótopos (ou geótopos 
geomorfológicos) as porções da geosfera que apresentam uma 
importância particular para a compreensão da história da Terra. 

Panizza e Piacente (1993), por seu lado, haviam-se referido a 
eles como “geomorphological assets”, considerando-os sob um 
ponto de vista cultural e definindo a sua avaliação com base em 
critérios estéticos, de natureza intuitiva e subjetiva, e em critérios 
científicos, de natureza quantitativa e objetiva. Panizza (1999) viria 
a definir “geomorphological assets” como «a landform to wich a 
value can be attributed», sendo caracterizados por um conjunto 
diversificado de atributos: estético, socioeconómico, cultural e 
científico. 

Rivas et al. (1997) referem-se ao Património Geomorfológico 
como “Sítios de Interesse Geomorfológico”, valorizando também as 
suas características científicas, educacionais e recreativas. 

Posteriormente seria introduzido no vocabulário geomorfológico 
o termo “geomorphosites” (PANIZZA, 2001), definindo os elementos 
geomorfológicos que apresentam um valor estético, 
socioeconómico, cultural e científico, com aceitação ao nível da 
comunidade de geomorfólogos. 

As diversas abordagens ao Património Geomorfológico têm 
privilegiado pontos de vista bastante diversificados. Assim, alguns 
estudos têm centrado a sua atenção essencialmente na sua 
valorização científica (GRANDGIRARD, 1997, PANIZZA, 2001; 
CORATZA & GIUSTI, 2005), outros destacando também o seu valor 
socioeconómico (PRALONG, 2005, 2006), ou o valor cultural 
(PANIZZA & PIACENTE, 1991, 2003, 2005; PANIZZA, 2006), ou ainda 
centrando-se nas problemáticas que envolvem a avaliação dos 
impactos ambientais sobre este tipo de património (PANIZZA & 
PIACENTE, 1993; PANIZZA et al., 1995; RIVAS et al., 1997). 

No âmbito da abordagem cultural proposta por Panizza e 
Piacente (1993, 2003), é admitida uma relação íntima entre a 
Geomorfologia e os elementos culturais, considerada sob duas 
perspetivas: entendendo, por um lado, a Geomorfologia como 
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componente do património cultural (s.l.) de um território; tendo em 
consideração, por outro lado, as relações entre algumas 
componentes culturais (s.s.) de um território e o contexto 
geomorfológico em que se inserem (PANIZZA, 2006). 

Dos vários contributos apresentados, pode-se, então, concluir 
que os Sítios Geomorfológicos ou geomorfossítios, considerados no 
seu conjunto como Património Geomorfológico (Figura 2), são 
elementos geomorfológicos constituídos por formas do relevo e 
depósitos correlativos, desenvolvidos a várias escalas, aos quais se 
atribui um conjunto de valores (científico, estético, cultural, 
ecológico e económico) decorrentes da perceção humana. Estes 
elementos geomorfológicos, apresentando elevado valor 
patrimonial, devem ser objeto de proteção legal e promoção 
cultural, científico-pedagógica e para atividades de lazer, desporto e 
turismo
. 
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Figura 2. Esquema conceptual do Património Geomorfológico (Vieira, 

2008) 

 

Um aspeto relevante é aquele que se prende com a escala de 
análise, uma vez que diferentes escalas de análise, de apreciação e 
de classificação, conduzem a diferenciações ao nível da valorização 
patrimonial, problemas de conservação diversos e modos de gestão 
distintos. Assim, os critérios para a classificação e avaliação do 
Património Geomorfológico não podem deixar de ter em conta a 
questão de escala. 

Galopim de Carvalho (1999), um dos geólogos portugueses mais 
entusiastas pela proteção, divulgação e valorização do património 
geológico, no qual incluiu o geomorfológico, distingue claramente 
três níveis de geomonumentos6, de acordo com a escala a que se 
apresentam os aspetos geológicos, que pelas suas características 
intrínsecas, merecem conservação: nível de afloramento ou local, 
ou seja, o nível local absoluto, relacionado, em regra, com um único 
elemento geológico ou geomorfológico e com dimensão da ordem 
da dezena de metros; nível de sítio, que, em regra, combina já 
vários elementos geológicos ou geomorfológicos e com dimensão 
da ordem da centena de metros, mas ainda suscetíveis de 
delimitação rigorosa; e nível de paisagem, em que se conjuga um 
todo geológico e geomorfológico passível de ser abarcado a partir 
de um ou mais pontos de observação. Neste último caso, as 
dimensões consideradas são já de ordem quilométrica e os aspetos 
geomorfológicos são muitas vezes reforçados ou mesmo 
valorizados por aspetos bióticos e, mesmo, geo-humanos. 

Nesta consideração de geomonumentos, se a nível de 
afloramento (ou local) imperam, essencialmente, valores de ordem 

                                                             

6 - De acordo com o Decreto – Lei 19/93 de 23 de Janeiro, que propõe a Rede Nacional de 
Áreas Protegidas, entende-se por monumento natural uma ocorrência natural contendo 
um ou mais aspectos que, pela sua singularidade, raridade ou representatividade em 
termos ecológicos, estéticos, científicos e culturais, exigem a sua conservação e a 
manutenção da sua integridade. 
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geológica (jazida paleontológica; aspetos litológicos particulares) 
ainda que possam estar presentes valores de ordem 
geomorfológica (dolinas, grutas, exsurgências, tors e outras formas 
graníticas, cascatas e formas fluviais de pormenor, depósitos de 
diferentes tipos, dos glaciares e periglaciares às dunas e praias 
levantadas), a nível do sítio e, sobretudo, a nível da paisagem são, 
de facto, os valores geomorfológicos que imperam e ditam, em 
regra, a condição de geomonumento (campos de lapiás, vales de 
diferentes tipos, arribas e formas litorais de grande dimensão, para 
dar apenas alguns exemplos). 

Temos a clara noção que, sobretudo a nível dos elementos do 
Património Geomorfológico, não é fácil o enquadramento em níveis 
escalares bem compartimentados. Não se trata apenas de uma 
questão de dimensão das formas, depósitos ou paisagens 
considerados, já de si muito variáveis, mas também do modo de 
associação e articulação dos seus diferentes componentes. Além 
disso, e do ponto de vista cartográfico, os elementos patrimoniais 
podem ter um carácter pontual, linear ou areal e, sobretudo neste 
último caso, nem sempre de fácil delimitação espacial. Muitas 
vezes, ainda, considera-se como elemento patrimonial apenas uma 
parte do elemento geomorfológico considerado que, no entanto, 
mantém uma solidariedade genética e funcional com o todo mais 
amplo em que se integra. 

Apesar destes e de muitos outros problemas inerentes à própria 
utilização do conceito de escala em Geomorfologia, como, por 
exemplo, o da articulação entre espaço e tempo na génese e 
distribuição das formas, pensamos ser interessante e poder ser 
adaptado o esquema proposto por Galopim de Carvalho (1999). 

Assim, começamos por considerar um nível elementar (que 
talvez se possa chamar local), relacionado, em regra, com um 
único elemento geomorfológico (forma ou depósito) e com 
dimensão da ordem da dezena de metros. Seguir-se-á um nível 
intermédio em que se combinam já vários elementos 
geomorfológicos (ao qual se atribuirá a designação de área), 
podendo integrar vários locais, e com uma dimensão da ordem da 
centena ou do milhar de metros, mas ainda suscetível de 
delimitação rigorosa. Finalmente, um nível geral, mais amplo (que 
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talvez seja o que melhor corresponde ao conceito de paisagem de 
base geomorfológica), que consiste numa articulação de elementos 
geológicos, geomorfológicos, bióticos e humanos e que apenas 
pode ser percecionado, sempre de diferentes modos conforme o 
tipo de leitores, a partir de um ou mais miradouros ou pontos de 
observação. Neste caso, as dimensões consideradas são já, em 
regra, de ordem quilométrica ou da dezena de quilómetros e os 
aspetos geomorfológicos são, quase sempre, associados, 
reforçados ou valorizados por aspetos bióticos e/ou humanos. 

Esta diferenciação escalar parece-nos tanto mais importante 
quanto a definição de um nível escalar de paisagem, pela sua 
relevância no âmbito da promoção e divulgação deste tipo de 
Património. Com efeito, a ausência de um conhecimento e 
identificação da Geomorfologia por parte da sociedade em geral, 
tem constituído um entrave para a consideração dos elementos 
geomorfológicos enquanto elementos a valorizar e a preservar. 
Como já referimos em trabalhos anteriores (VIEIRA & CUNHA, 
2004b), e tendo em conta, por exemplo, as conclusões de inquéritos 
realizados por Cunha e Jacinto (1995), não existe, por parte da 
população, uma consciência efetiva do valor do património natural 
e, mais especificamente, do património geomorfológico e da sua 
importância enquanto recurso ambiental, turístico ou, mesmo, 
enquanto suporte da vida e das atividades humanas. A reduzida 
consideração por este tipo de património é particularmente grave ao 
nível das elites governativas, condicionando o desenvolvimento de 
políticas de promoção, de preservação e de divulgação. 

Por outro lado, a consciência do valor da paisagem e da 
necessidade da sua preservação parece estar mais presente, 
constituindo, por isso, um fator que poderá potenciar a 
sensibilização para os elementos geomorfológicos que, como 
referimos inicialmente, constituem elementos estruturantes da 
paisagem. 

Com efeito, a paisagem corresponde à “expressão da relação 
entre a sociedade e natureza, já que, de um lado, ela expressa a 
estrutura dos elementos materiais, abióticos e bióticos que, 
articulados sistemicamente, garantem a realização da 
funcionalidade ecológica, ao mesmo tempo em que se revestem de 
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inegável valor científico ao conservar os indícios da história natural 
do planeta. De outro lado, ela fornece as condições, materiais e 
imateriais, sobre as quais se desenvolve a história humana na 
Terra” (FIGUEIRÓ, VIEIRA & CUNHA, 2013). 

A Convenção Europeia da Paisagem define, inclusivamente, a 
paisagem como uma área, uma zona específica do território, 
reconhecida pelas pessoas, cujas características são o resultado da 
ação e interação dos fatores naturais e humanos. Neste sentido, e 
apesar do conceito de património geomorfológico não ser, ainda, 
entendido pelas pessoas em geral, parece-nos a paisagem ser um 
meio bastante útil e conveniente de difundir as preocupações 
relativas a este tipo de património, procurando sensibilizar para a 
sua preservação através da preservação da paisagem enquanto 
aglutinadora de valores geomorfológicos. 

Efetivamente, as paisagens distinguem-se entre si pela variação 
das suas componentes naturais e humanas, sendo a constituição 
geológica e consequente morfologia que lhes está associada uma 
das mais salientes. Este facto pode ser constatado na paisagem do 
“Douro Vinhateiro” (Norte interior de Portugal), à qual se associa 
uma litologia xistenta, e que se caracteriza de uma forma geral, por 
um tipo de relevo de topos arredondados e formas relativamente 
adoçadas (ainda que com vertentes consideravelmente declivosas), 
claramente relacionadas com esta litologia. Por outro lado, se 
observarmos os níveis mais elevados das serras graníticas de 
Portugal Continental, facilmente identificamos as paisagens 
caracteristicamente graníticas, onde às vertentes povoadas por um 
mar de blocos arredondados se associam os topos encimados por 
autênticos castelos de blocos, alguns em equilíbrio precário, 
constituindo autênticas muralhas intransponíveis. 

Deste modo, as “paisagens morfológicas”, entendidas como 
unidades de paisagem que exibem uma morfologia tipicamente 
associada a um conjunto de formas desenvolvidos num contexto 
litológico específico ou à ação de determinados processos 
morfogenéticos também específicos, poderão constituir-se como 
instrumentos de valorização dos aspetos geomorfológicos que 
caracterizam as diversas paisagens, promovendo, assim, o próprio 
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Património Geomorfológico, não como elementos individuais, mas 
como um conjunto harmónico. 

Este tipo de património, a par do património biológico, do 
património geológico ou do património hidrológico, enquadra-se no 
âmbito do Património Natural e consequentemente, deve ser assim 
entendido e considerado, nomeadamente ao nível da definição de 
estratégias de preservação e de promoção. 

Outro aspeto pertinente relativamente ao Património 
Geomorfológico diz respeito ao conjunto de valores ou atributos de 
valorização que devemos assumir na avaliação dos elementos 
patrimoniais. 

Neste sentido, identificaram-se vários atributos, enunciados por 
diversos autores (PANIZZA, 1999, 2001, 2006; PANIZZA & PIACENTE, 
2003; REYNARD, 2005; REYNARD & PANIZZA, 2005; PRALONG, 2005, 
2006; TRUEBA, 2006), que reúnem consenso generalizado: valor 
científico, valor cultural, valor estético e valor socioeconómico. 
Reynard (2005) aponta, também, o valor ecológico como atributo a 
considerar na valorização do Património Geomorfológico, embora 
outros autores prefiram considerá-lo integrado no atributo científico. 

Do ponto de vista científico, um elemento geomorfológico ganha 
valor pela sua representatividade relativamente aos processos de 
evolução da superfície terrestre. Neste sentido, o seu valor 
geomorfológico patrimonial decorre da sua importância enquanto 
objeto de estudo e do interesse que desperta o seu estudo pela 
comunidade científica. Por outro lado, pode inserir-se neste âmbito 
a sua importância enquanto recurso didático e pedagógico, pela sua 
capacidade de transmissão da ocorrência de processos 
geomorfológicos e ambientais que conduziram à elaboração das 
formas atuais do globo terrestre, bem como pela sua capacidade de 
sensibilização e divulgação de mensagens de carácter ambiental. 
Além disso, pode ser valorizado pelo seu papel enquanto 
testemunho paleogeomorfológico (PANIZZA, 2006). 

Também ao nível científico deve ser considerada a 
raridade/originalidade dos elementos, valorizando-se o que é único 
ou pouco frequente, no que diz respeito à forma, ao processo 
genético ou ao enquadramento, e a especificidade morfológica ou 
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originalidade que apresenta. A diversidade de ocorrências 
geomorfológicas em proximidade física deve ser igualmente 
valorizada. 

No que diz respeito ao valor cultural, um elemento 
geomorfológico é valorizado pela importância das relações que 
estabelece com o Ser Humano, nomeadamente pela ocorrência de 
acontecimentos históricos diretamente relacionados com os aspetos 
morfológicos. A relação entre o natural e o cultural pode levar à 
consideração de determinados elementos geomorfológicos com um 
valor pictórico ou simbólico, religioso, cultual ou espiritual e 
histórico-cultural. 

O valor estético decorre da qualidade visual e paisagística do 
local ou da paisagem e está dependente de variáveis como a 
diversidade, a heterogeneidade, a densidade e organização dos 
componentes da paisagem. Estes aspetos vão influenciar a 
perceção da paisagem e dos elementos geomorfológicos, 
determinando o seu grau de atratividade por parte dos visitantes e, 
portanto, o seu valor estético. 

Relativamente ao valor económico do Património 
Geomorfológico, as suas características vão definir as suas 
potencialidades do ponto de vista da exploração dos recursos que 
apresenta. Assim, o Património Geomorfológico pode apresentar-se 
como um importante recurso turístico ou como um recurso para as 
práticas desportivas, como por exemplo, para o montanhismo, o 
rapel ou a escalada. 

Quanto ao valor ecológico, pode ser definido pelas relações 
estabelecidas entre os seres vivos, nomeadamente associações 
vegetais e também animais, e as condições geomorfológicas. 
 

3. Metodologias e critérios de avaliação do Património 
Geomorfológico 

A definição de metodologias de inventariação e avaliação do 
Património Geomorfológico têm vindo a ser objeto de análise por 
parte de diversos autores, dos quais destacamos Panizza e 
Piacente (1993, 2003), Pereira (2006), Pralong (2005, 2006), 
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Serrano e Trueba (2005), Trueba (2006). Da análise destas 
metodologias desenvolvemos uma proposta (VIEIRA, 2008) que 
pretende constituir uma metodologia uniformizada, ainda que 
passível de incorporar particularidades específicas em distintos 
enquadramentos geomorfológicos, que permita o desenvolvimento 
de uma estratégia concertada de valorização e promoção do 
Património Geomorfológico. 

Como referimos, a avaliação do Património Geomorfológico 
passa pela consideração de um conjunto de atributos de 
valorização, correspondentes ao valor que podemos atribuir a um 
elemento, do ponto de vista científico, estético, cultural, económico 
e/ou ecológico. 

No entanto, a avaliação destes critérios constitui uma tarefa 
bastante subjetiva, dependente, em muitos casos, da apreciação 
pessoal dos elementos e dos condicionalismos culturais e 
ambientais. Neste sentido, tem vindo a privilegiar-se na análise do 
Património Geomorfológico uma aproximação semi-quantitativa, que 
permite quantificar os diversos parâmetros considerados, por forma 
a reduzir, de algum modo, a subjetividade inerente a este processo 
de avaliação. 

Consequentemente, para a prossecução da inventariação e 
valorização do Património Geomorfológico, podem definir-se duas 
etapas: uma mais subjetiva, que corresponde à inventariação dos 
elementos geomorfológicos, dependente diretamente da perspetiva 
e condicionalismos inerentes ao agente da avaliação; e outra mais 
objetiva, na qual se procede à quantificação dos diversos 
parâmetros considerados na avaliação dos elementos inventariados 
na primeira fase. 

A subjetividade presente na fase de inventariação poderá ser 
minimizada se esta for levada a cabo por especialistas, 
nomeadamente geomorfólogos, assegurando-se, à partida, uma 
maior uniformidade dos critérios (e das perspetivas) utilizados, 
ainda que assumindo algumas diferenças existentes ao nível da 
formação académica específica que os mesmos apresentam. Nesta 
etapa é importante a recolha de um conjunto significativo e 
completo de informações relativas aos elementos a avaliar, que 
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permitam a implementação de um processo de avaliação rigoroso e 
objetivo (os quadros 5 e 6, em anexo, são exemplos de fichas de 
recolha de informação). 

Relativamente às metodologias quantitativas de avaliação, elas 
permitirão atribuir uma valorização aos elementos geomorfológicos, 
com base num conjunto diversificado de critérios ou parâmetros 
previamente definidos, possibilitando a definição de uma escala de 
valorização capaz de determinar os elementos inventariados 
elegíveis para patrimonialização. 

As metodologias de avaliação do Património Geomorfológico até 
ao momento desenvolvidas, têm como ponto de partida um ou 
vários dos critérios de valorização identificados por Panizza e 
Piacente (1993), já por nós referidos. Sem as analisar 
exaustivamente, apontaremos os aspetos mais relevantes daquelas 
que considerámos para o desenvolvimento da metodologia aqui 
proposta. 

Grandgirard (1995, cit. por PEREIRA, 2006) desenvolveu uma 
metodologia na qual procedeu à avaliação do valor científico do 
Património Geomorfológico, considerando critérios fundamentais 
como a integridade, a presença de outros tipos de geótopos, a 
representatividade, a raridade, o valor paleogeográfico ou a 
existência de conhecimento científico sobre o local. A não 
consideração de outras dimensões valorativas do Património 
Geomorfológico torna, a nosso ver, esta avaliação incompleta e 
redutora da importância dos elementos geomorfológicos na 
perceção e valorização da paisagem e mesmo enquanto recurso. 

Panizza (1999, 2001) propõe-se, também, avaliar o Património 
Geomorfológico com base numa metodologia simplificada que 
considera, tal como a anterior, essencialmente o valor científico dos 
elementos geomorfológicos, tomando em conta a sua qualidade 
enquanto exemplo de evolução geomorfológica, o seu valor didático 
e as informações paleogeomorfológicas. É também considerado no 
valor científico a função que desempenham como suporte 
ecológico. Associado ao valor científico, o autor avalia outro critério, 
que é o grau de preservação que o elemento patrimonial apresenta. 
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Rivas et al. (1997), interligando a problemática do Património 
Geomorfológico com os Estudos de Impacte Ambiental, definem 
uma metodologia que integra o estado de conservação do 
Património Geomorfológico, a sua qualidade intrínseca e o seu uso 
potencial.  

Serrano e Trueba (2005) e Trueba (2006) desenvolveram uma 
metodologia aplicada à avaliação do Património Geomorfológico em 
áreas protegidas do Norte de Espanha (Parque Nacional dos Picos 
da Europa). Com base na cartografia geomorfológica, os autores 
procederam à identificação e avaliação do Património 
Geomorfológico com base em três tipos de valor principais: o valor 
intrínseco ou científico, o valor cultural ou adicional e o valor de uso 
ou gestão. 

Os critérios considerados no valor científico e no valor cultural 
são quantificados de acordo com a sua ocorrência, com um limite 
de dez valores (correspondente a um máximo de dez ocorrências), 
aspeto que diminui a objetividade de quantificação e de correlação 
entre critérios pretendida, facto que poderia ser resolvido com a 
utilização de índices, uma valorização relativa, como é feito no 
último tipo de valor (de uso ou gestão) utilizado pelos autores. 

Para a comparação entre os diferentes elementos patrimoniais 
utilizam-se os resultados dos três tipos de valores, pelo que um 
local que apresente elevado valor científico poderá obter um valor 
cultural ou de gestão reduzido, ficando o resultado geral, deste 
modo, patente na avaliação final. 

Pralong (2005, 2006) aplicou uma metodologia que considera a 
avaliação do valor turístico do Património Geomorfológico, 
considerando duas variáveis principais: o seu valor turístico e o seu 
valor de exploração. 

No primeiro integra a análise do valor científico, do valor cénico, 
do valor cultural e do valor económico, os mesmos apontados por 
Panizza e Piacente (1993). No valor de exploração são analisados o 
grau e a modalidade de exploração. 

Trata-se de uma metodologia adequada a um âmbito específico, 
caracterizado por intensa interação entre os elementos 
geomorfológicos e a atividade turística, mas apresenta uma 
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abordagem bastante válida na avaliação do Património 
Geomorfológico, enquanto recurso turístico. 

Pereira (2006) apresenta, igualmente, uma metodologia de 
avaliação do Património Geomorfológico em áreas protegidas do 
NE de Portugal (Parque Natural da Serra de Montesinho), 
decorrente de trabalhos anteriores (D. PEREIRA et al., 2004; P. 
PEREIRA et al., 2006), e considerando, parcialmente, as 
metodologias seguidas por outros autores já referidos (SERRANO & 
TRUEBA, 2005). 

Esta metodologia define as etapas de inventariação e 
quantificação que devem ser consideradas neste processo. No que 
diz respeito à quantificação, o Património Geomorfológico é 
avaliado com base no seu Valor Científico, no seu Valor Adicional, 
no Valor de Uso e no Valor de Preservação. Cada critério é avaliado 
em forma de indicador, mas o valor (ponderação) é variável de 
indicador para indicador, não sendo percetíveis os argumentos que 
conduziram a tal diferenciação. 

A avaliação final, traduzida pelo Valor Total (VT) resulta da soma 
do Valor Geomorfológico (VGm), e do Valor de Gestão (Vgt). É 
determinado ainda um ranking final que resulta da soma das 
posições obtidas por cada elemento patrimonial em todos os 
indicadores considerados. O elemento com menor valor no Rk é o 
que maior valor patrimonial apresenta. 

Não nos parece, no entanto, de grande interesse ordenar os 
elementos patrimoniais segundo uma escala de valorização e de 
exclusão, mas antes avaliar se tais fenómenos geomorfológicos 
apresentam valor para serem considerados como património ou 
não, como é feito inicialmente pelo autor, e passíveis de intervenção 
em termos de estratégias de conservação e promoção. 

Com base nos trabalhos por nós realizados anteriormente 
(VIEIRA & CUNHA, 2004b; CUNHA & VIEIRA, 2004b) e nas propostas 
de avaliação acima descritas, procedemos à definição dos valores a 
ter em consideração no processo de avaliação dos elementos 
geomorfológicos, determinando, dentro deles, os critérios que nos 
parecem mais indicados para a sua valorização. 
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Consequentemente, elegemos os diversos valores apontados 
anteriormente como indispensáveis para este processo, 
nomeadamente o valor científico, o valor cultural, o valor 
económico, o valor estético e o valor ecológico, acrescentando, 
ainda uma componente, utilizada inicialmente por Serrano e Trueba 
(2005) e Trueba (2006), que consideramos importante, o valor de 
uso. 

Para cada um deles definimos os parâmetros de avaliação, 
valorados numa escala de 0 a 1, adequada de acordo com as 
características de cada critério. 

A avaliação final resulta da relação entre três indicadores 
agregados: o Valor Intrínseco, correspondente ao valor científico; o 
Valor Adicional, correspondente à aglutinação entre os valores 
cultural, económico, estético e ecológico; e o Valor de Uso. 

O facto de considerarmos o valor científico separadamente dos 
demais valores, apresentando, desta forma, um peso acrescido 
relativamente aqueles integrados no Valor Adicional, justifica-se 
pelo facto de ser este processo de valorização patrimonial 
forçosamente baseado numa avaliação das características 
geomorfológicas dos elementos e, por isso, ser necessário ter em 
consideração, essencialmente, a presença de argumentos de cariz 
científico (geomorfológico) que sustentem o seu valor enquanto 
património. 

Quanto ao Valor de Uso, o seu peso relativo reflete a 
necessidade de preservação e também de promoção dos 
elementos patrimoniais considerados, ou seja, a necessidade de 
uma gestão sustentada e articulada deste tipo de património, 
indispensável para a sua proteção mas também para a 
sensibilização e divulgação da sua importância patrimonial. 

Neste sentido, incluímos no Valor Científico os seguintes 
critérios: 

Raridade/originalidade - É valorizada a característica de ser 
único ou pouco frequente, quer no que diz respeito à forma, ao 
processo genético ou ao enquadramento, e a especificidade 
estética ou originalidade que apresenta; 
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Diversidade - É avaliada a associação existente entre várias 
ocorrências geomorfológicas, valorizando-se a multiplicidade de 
fenómenos em proximidade física; 

Representatividade – Capacidade de determinado elemento 
geomorfológico transmitir, de forma exemplar, os conteúdos 
inerentes à sua génese, forma ou processos morfológicos 
envolvidos na sua evolução, do ponto de vista científico e, 
especificamente, do ponto de vista didático e pedagógico; 

Interesse paleogeográfico - Possibilidade de observação de 
formas, depósitos ou processos morfogenéticos que se formaram e 
evoluíram em tempos geológicos passados recentes, 
testemunhando ambientes morfogenéticos passíveis de ser 
datados, permitindo obter informações no âmbito da paleogeografia 
(autênticos documentos da história recente da Terra); 

Integridade – Manutenção das características morfológicas e 
morfogenéticas inerentes ao próprio objeto (originais) e seu grau de 
degradação, decorrente de fatores naturais ou antrópicos; 

Conhecimento científico - Decorrente da sua importância 
enquanto objeto de estudo. É valorizado pelo interesse que 
desperta o seu estudo pela comunidade científica. 

No que diz respeito ao Valor Cultural são considerados os 
seguintes critérios: 

Importância histórico-arqueológica - Importância das relações 
entre o natural e o cultural pela ocorrência de acontecimentos 
históricos relacionados com os elementos geomorfológicos e pela 
presença de vestígios da sua ocupação noutros tempos; 

Importância religiosa/espiritual - Relação estabelecida entre 
determinadas formas do relevo e o culto e crenças religiosas ou 
lendas pagãs; 

Evento artístico/cultural – Ocorrência, no local, de eventos de 
carácter artístico ou cultural. 

Para o Valor Económico integraram-se os critérios: 
Recurso turístico - Capacidade de observação in situ de 

fenómenos geomorfológicos durante todo o ano (formas e 
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depósitos) ou em determinados períodos do ano (processos 
morfogenéticos específicos, por exemplo relacionados com o frio), 
com a possibilidade de estabelecimento de percursos pedestres, 
temáticos ou não; 

Potencialidade para a prática desportiva – Possibilidade de ser 
utilizado como elemento ativo ou suporte de atividades desportivas 
(Rappel, montanhismo, escalada, canyoning…); 

Existência de itinerários tururísticos/culturais – Existência de 
percursos estabelecidos (pedestres, equestres, todo-o-terreno…) de 
âmbito turístico ou cultural, que explorem as potencialidades do 
local a diversos níveis. 

O Valor Estético é avaliado segundo os seguintes critérios: 
Diversidade paisagística – Valoriza-se a presença de elementos 

paisagísticos diversificados, especialmente ao nível da morfologia; 
Presença de água – Valorização da presença do elemento água 

para aumentar a qualidade estética do local; 
Contraste de cor – A diversidade e o contraste em termos da cor 

aumenta o valor estético do local; 
Presença de elementos não harmónicos – Existência de 

elementos estranhos à paisagem local, que não contribuam para a 
harmonia do local, como sejam infraestruturas antrópicas 
volumetricamente descontextualizadas ou culturas exóticas que 
causam impacte visual e paisagístico. 

Quanto ao Valor Ecológico, incluíram-se os critérios: 
Diversidade ecológica – Existência de elevada diversidade em 

termos de fauna e flora; 
Importância ambiental - Decorre, por um lado, da utilidade dos 

elementos enquanto veículo de mensagens conservacionistas e, 
por outro, pelo seu enquadramento dentro de áreas protegidas de 
âmbito natural e ambiental; 

Ocorrência de habitats específicos – A existência de habitats 
específicos para determinadas espécies, na dependência do 
elemento geomorfológico, valoriza, do ponto de vista ecológico, o 
elemento em análise. 
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Por fim, no que diz respeito ao Valor de Uso, consideram-se os 
seguintes critérios: 

Acessibilidade – Avalia-se a acessibilidade ao elemento, 
considerando-se, neste caso, mais valorizável o seu fácil acesso; 

Vulnerabilidade - Grau de pressão ou ameaça (origem natural ou 
antrópica) a que determinado elemento geomorfológico está sujeito. 
A localização em espaço densamente povoado vai produzir uma 
enorme pressão sobre determinado elemento geomorfológico, 
tornando-o bastante vulnerável, não só à ação dos agentes de 
meteorização, mas também à ação antrópica, direta e indireta, 
evidenciando uma necessidade urgente de preservação; 

Proteção – Valoriza-se a inexistência de figuras legais de 
proteção e o seu grau de condicionalismo; 

Condições de observação – Considera-se aqui a existência de 
pontos de observação e boas condições de visibilidade na 
valorização dos elementos; 

Intensidade de uso – Utilização atual que se faz do elemento 
geomorfológico, principalmente no que diz respeito à frequência de 
visitação. 

Da consideração dos critérios acima enumerados para cada 
tipologia de valorização do Património Geomorfológico definimos os 
parâmetros de quantificação de cada um deles, tendo em conta a 
especificidade inerente a cada indicador, numa escala de valores 
entre 0 e 1. Pode observar-se esta definição nos quadros que se 
seguem (Quadro 1, 2 e 3). 

A avaliação final resulta da relação entre três indicadores 
agregados: o Valor Intrínseco, correspondente ao valor científico; o 
Valor Adicional, correspondente à aglutinação entre os valores 
cultural, económico, estético e ecológico; e o Valor de Uso. 
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Quadro 1. Definição da forma de quantificação dos critérios de Valor 

Intrínseco  

 Valor Critérios Valorização 

Va
lo

r 
In

tr
ín

se
co

 

Va
lo

r C
ie

nt
ífi

co
 

Raridade/originalidade 0 Frequente e pouco original. 
0,33 Pouco frequente 
0,67 Elevada originalidade 
1 Único e/ou original 

Diversidade 0 Apenas um elemento/tema com 
interesse geomorfológico 

0,33 Dois elementos/temas com 
interesse geomorfológico 

0,67 Três elementos/temas com 
interesse geomorfológico 

1 Mais de três elementos/temas 
com interesse geomorfológico 

Representatividade 0 Representatividade reduzida de 
processos e sem interesse 
didático 

0,33 Com alguma 
representatividade mas com 
pouco interesse didático 

0,67 Bom exemplo de evolução 
geomorfológica, mas de difícil 
explicação a leigos. 

1 Bom exemplo de evolução 
geomorfológica e/ou bom 
recurso didático 

Interesse 
paleogeográfico 

0 Sem interesse paleogeográfico 
0,5 Com reduzido interesse 

paleogeográfico 
1 Com elevado interesse 

paleogeográfico 
Integridade 0 Muito deteriorado, resultado da 

exploração de recursos, 
vandalismo ou mau uso 

0,25 Muito deteriorado, resultado de 
processos naturais 

0,5 Com deterioração, mas 
preservando elementos 
geomorfológicos essenciais 

0,75 Deteriorado ligeiramente, 
preservando elementos 
geomorfológicos essenciais 
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1 Sem deterioração 
Conhecimento científico 0 Sem produção científica 

0,5 Moderada produção científica 
1 Relevante produção científica 

Total   

 
Quadro 2. Definição da forma de quantificação dos critérios de Valor 

Adicional 

 Valor Critérios Valorização 

Va
lo

r A
di

ci
on

al
 

Va
lo

r C
ul

tu
ra

l 

Importância histórico-
arqueológica 

0 Sem vestígios 
0,33 Vestígios pouco importantes 
0,67 Vestígios importantes 
1 Vestígios muito importantes 

Importância 
religiosa/espiritual 

0 Sem importância 
0,33 Importância reduzida 
0,67 Importância razoável 
1 Elevada importância 

Evento 
artístico/cultural 

0 Nunca 
0,5 Uma vez por ano 
1 Mais que uma vez por ano 

Va
lo

r E
co

nó
m

ic
o 

Importância turística 
Recurso turístico 

0 Sem interesse turístico 
0,5 Com razoável interesse turístico 
1 Com elevado interesse turístico 

Importância 
desportiva 
Prática desportiva 

0 Sem utilidade desportiva 
0,5 Com utilidade desportiva restrita 
1 Com elevada utilidade desportiva (diversificada) 

Existência de 
itinerários 
turísticos/culturais 

0 Ausência de itinerários 
0,5 Existência de um itinerário 
1 Existência de mais que um itinerário 

Va
lo

r E
st

ét
ic

o 

Diversidade 
paisagística 

0 Reduzida diversidade paisagística 
0,5 Razoável diversidade paisagística 
1 Elevada diversidade paisagística 

Presença de água 0 Ausência de água 
0,5 Presença pouco significativa de água 
1 Presença significativa de água 

Contraste de cor 0 Reduzido contraste 
0,5 Razoável contraste 
1 Elevado contraste 

Presença de 0 Ele. não harmónicos com significativo impacte 
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elementos não 
harmónicos 

na paisagem 

0,33 Ele. não harmónicos com algum impacte na 
paisagem 

0,67 Ele. não harmónicos pouco significativos 
1 Ausência de ele. não harmónicos 
0,5 Moderada 
1 Elevada 

 

 
 

Quadro 3. Definição da forma de quantificação dos critérios de Valor de 

Uso e Gestão 

 Valor Critérios Valorização 

Va
lo

r d
e 

U
so

 e
 G

es
tã

o 

 

Acessibilidade 0 Baixa 
0,5 Moderada 
1 Elevada 

Vulnerabilidade 0 Muito vulnerável à ação antrópica 
0,5 Vulnerabilidade moderada 
1 Reduzida vulnerabilidade 

Proteção 0 Sob proteção legal restritiva 
0,5 Sob proteção legal não restritiva 
1 Sem proteção legal 

Condições de 
observação 

0 Reduzida visibilidade e poucos pontos 
de observação 

0,5 Alguns pontos de observação e 
visibilidade razoável 

1 Ótimas condições de observação 
Intensidade de uso 0 Intensamente utilizado 

 

Va
lo

r E
co

ló
gi

co
 

Diversidade ecológica 0 Reduzida 
0,5 Moderada 
1 Elevada 

Importância 
ambiental 

0 Reduzida 
0,5 Moderada 
1 Elevada 

Ocorrência de 
habitats específicos 

0 Reduzida 
0,5 Moderada 
1 Elevada 

Total   
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0,5 Utilização moderada 
1 Ausência de utilização ou reduzida 

Total   

 

O facto de considerarmos o valor científico separadamente dos 
demais valores, apresentando, desta forma, um peso acrescido 
relativamente aqueles integrados no Valor Adicional, justifica-se 
pelo facto de ser este processo de valorização patrimonial 
forçosamente baseado numa avaliação das características 
geomorfológicas dos elementos e, por isso, ser necessário, 
essencialmente, ter em consideração a presença de argumentos de 
cariz científico (geomorfológico) que sustentem o seu valor 
enquanto património. 

Quanto ao Valor de Uso, o seu peso relativo reflete a 
necessidade de preservação e também de promoção dos 
elementos patrimoniais considerados, ou seja, a necessidade de 
uma gestão sustentada e articulada deste tipo de património, 
indispensável para a sua proteção mas também para a 
sensibilização e divulgação da sua importância patrimonial. 

Com base nos critérios inicialmente definidos procedemos à 
avaliação dos diversos elementos patrimoniais selecionados, 
obtendo-se, deste modo, a sua classificação por conjunto de 
valores e um indicador final ponderado que avalia a totalidade dos 
critérios. 

Não constituindo, no nosso entender, este um mecanismo de 
seleção ou eliminação dos elementos patrimoniais, deve ser 
considerado no sentido da definição de estratégias de conservação 
e proteção, e, acima de tudo, de planeamento de medidas e 
instrumentos de divulgação, de adequação aos públicos-alvo ou na 
elaboração de materiais pedagógicos e ilustrativos. 
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Quadro 4. Quadro síntese exemplificativa da avaliação do Património 

Geomorfológico 

   Valorização 
Nº Nome Tipo V. 

Intrínseco 
V. 

Adicional 
V. Uso 

e 
Gestão 

Total 

SG01 Sítio 
Geomorfológico 
A 

Paisagem 4,08 
(0,68) 

6,99 
(0,53) 

3,5 
(0,7) 

0,64 

SG02 Sítio 
Geomorfológico 
B 

Paisagem 3,75 
(0,63) 

4,67 
(0,36) 

3,5 
(0,7) 

0,56 

SG03 Sítio 
Geomorfológico 
C 

Área 4,17 
(0,70) 

2,17 
(0,17) 

3,5 
(0,7) 

0,52 

SG04 Sítio 
Geomorfológico 
D 

Paisagem 4,17 
(0,70) 

6,83 
(0,53) 

3,5 
(0,7) 

0,64 

SG05 Sítio 
Geomorfológico 
E 

Área 3,5 (0,58) 2,17 
(0,17) 

4 (0,8) 0,52 

SG06 Sítio 
Geomorfológico 
F 

Local 3,5 (0,58) 5,5 (0,42) 3 (0,6) 0,53 

 

 

 4. Aspectos conclusivos 
A valorização e conservação da geodiversidade, e especialmente 

do Património Geomorfológico, é um pressuposto indispensável 
para a revitalização dos espaços marginais, de montanha e demais 
espaços afetados pelo afastamento dos principais polos de 
desenvolvimento económico das regiões densamente povoadas, 
mas favorecidos pela manutenção de recursos naturais ainda pouco 
delapidados. 

É fundamental basear esta revitalização nos recursos endógenos 
existentes nestas áreas, destacando os aspetos que lhe são mais 
característicos: o carácter único e belo das paisagens, ainda pouco 
degradadas; o riquíssimo património natural aí presente (biótico e 
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abiótico), do qual se destaca o património geomorfológico, 
valorizado pela sua singularidade, originalidade, espetacularidade, 
beleza e grandiosidade; e o vasto património cultural, de que 
podemos realçar os monumentos, o artesanato típico, o folclore ou 
a sua gastronomia. 

As propostas de sistematização e avaliação do património 
geomorfológico que têm sido desenvolvidas, tal como a que foi aqui 
apresentada, têm como objetivo mostrar um conjunto de 
características naturais de elevado valor patrimonial que 
normalmente não são tidas em conta na valorização e promoção 
destes espaços. A relação direta que estabelece com as 
problemáticas ambientais e conservacionistas faz deste tipo de 
património um instrumento valioso de sensibilização ambiental, 
constituindo um fator de atração para um público cada vez mais 
vasto, interessado nas questões ambientais e disponível para 
praticar um tipo de turismo adequado a estas áreas mais naturais e 
menos degradadas. 

Com efeito, o desenvolvimento do conceito de Geoturismo, 
possibilita a integração sustentável de uma atividade económica na 
exploração da geodiversidade. 

A prática do Geoturismo, entendido como a provisão de serviços 
e facilidades interpretativas que possibilitem aos turistas adquirir o 
conhecimento necessário para compreender a Geologia e a 
Geomorfologia de um local para além da mera apreciação estética 
(HOSE, 1995, cit. por RODRIGUES, 2009), constitui um fator 
fundamental de promoção da geodiversidade, sendo que é 
imperativo assegurar o adequado desenvolvimento local das 
comunidades que se encontram dentro e nas áreas envolventes às 
paisagens com valor patrimonial, bem como o desenvolvimento de 
estratégias de geoconservação das mesmas. 

Assim, e apesar de sabermos que as atividades de turismo e de 
lazer, por si só, são incapazes de induzir uma revitalização 
económica, social e cultural destas áreas, mas conscientes da sua 
importância quando integradas em políticas de desenvolvimento 
mais amplas, consideramos fundamental desenvolver e 
implementar propostas que sirvam de referência para um 
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planeamento sustentado e estruturado da utilização do património 
geomorfológico, da geodiversidade e da paisagem como recurso 
para o geoturismo e outras formas de turismo, enquadrando 
também a prática de desportos, o lazer, a contemplação e a 
diversão, capaz de atrair visitantes e, consequentemente, de 
dinamizar a débil economia destes territórios. 
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ANEXO 

 
Quadro 5. Exemplo de 

ficha para recolha de 

informação relativa 

aos geossítios (parte 

A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação Nº: 

Escalar

Geomorfológica

Protecção

Visibilidade

Intensidade de 
uso

Total

Ecológico

Uso

Acessibilidade

Vulnerabilidade

Integridade

Cronologia

Interesse 
geomorfológico

Valor Patrimonial

Cultural

Económico

Estético

PATRIMONIO GEOMORFOLÓGICO – Ficha A

Designação: 

Tipologia

Características 
geomorfológicas

Morfologia 

Génese
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Quadro 6. 
Exemplo de 
ficha para 
recolha de 
informação 
relativa aos 
geossítios 
(parte B) 

 

 
 

Identificação Nº:

Ilustração (Registo fotográfico)

Cartografia (Esboço geomorfológico)

Referências Bibliográficas:

PATRIMONIO GEOMORFOLÓGICO – Ficha B

Designação:

Localização

Altitude:

(Excerto de carta topográfica)

Coordenadas:

Freguesia:

Concelho:
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PAISAJES CULTURALES AGRARIOS DEL ESTADO 
MÉRIDA, VENEZUELA 
CULTURAL LANDSCAPE AND AGRICULTURE IN THE STATE 
OF MERIDA, VENEZUELA 

 
LA MARCA, Francisco Enrique1 

COSTA, Francisco Silva2 
CONTRERAS-CONTRERAS, Yocelin B.3 

 
Resumo: Este trabalho aborda a interpretação das paisagens culturais 
agrárias no estado de Mérida, na Cordilheira dos Andes venezuelanos, 
adaptado a uma classificação dos tipos bioclimáticos. No "Andar 
SubAndino", acima de 400m de altitude, domina a paisagem com banana,  
árvores de fruto, e criação de gado (para produção de carne e leite), 
enquanto que entre 400 e 1700m a paisagem predominante é café sob 
sombra em ambientes úmidos e campos de cana de açúcar em ambientes 
secos. No "Andar Andino", entre 1700 e 2300m predomina uma produção 
intensiva de hortaliças e tubérculos (principalmente de batatas) em 
ambientes húmidos, enquanto ambientes secos apresentam uma 
paisagem relíquia de antigos campos de trigo. O sector da pecuária é 
dominado por gado de leite. Elevações de 2300 a 3000m são dominadas 
pela agricultura comercial intensiva dos pequenos e médios produtores de 
legumes, batatas e flores; assim como a pecuária leiteira e piscicultura de 
truta. No "Andar AltiAndino" existem culturas intensivas e extensivas, e 
criação de gado de leite entre 3000 e 4000m, enquanto acima de 4000m 
há uma pastagem básica muito extensa. 

Resumen: En este trabajo se aborda la interpretación de los paisajes 
culturales agrarios del estado Mérida, en los Andes venezolanos, utilizando 
una clasificación por pisos bioclimáticos. En el “Piso Subandino”, hasta los 
                                                             
1 Departamento de Geografía Física, Escuela de Geografía, Universidad de Los 
Andes, Mérida, Venezuela, enrique.lamarca@gmail.com. 
2 Departamento de Geografia, Universidade do Minho, Guimarães, Portugal  e 
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Venezuela. 
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400m de elevación, predomina el paisaje con plátano (banana), árboles 
frutales, y ganadería vacuna extensiva (producción de carne y leche), 
mientras que entre los 400 y 1700m el paisaje predominante es el de 
cafetales bajo sombra en ambientes húmedos y de caña de azúcar en 
ambientes más secos. En el “Piso Andino”, entre los 1700 y 2300m 
predomina la producción intensiva de hortalizas, papa y ajo en ambientes 
húmedos, mientras que en ambientes secos queda un paisaje relicto del 
cultivo del trigo de épocas pretéritas. En el sector pecuario predomina la 
ganadería de altura para producción láctea. En elevaciones de 2300 a 
3000m predomina una agricultura de tipo comercial e intensiva de 
pequeños y medianos productores de hortalizas, papas y flores; así como 
ganadería de altura y piscicultura de truchas. En el “Piso Altiandino” hay 
cultivos intensivos y extensivos, y ganadería extensiva entre 3000 y 
4000m, mientras que en las tierras por sobre 4000m existe un pastoreo 
básico muy extensivo. 
Abstract: This work deals with the interpretation of agrarian cultural 
landscapes in Mérida State, in the Venezuelan Andes, adapted to a 
classification of bioclimatic belts. In the "SubAndean bealt", up to 400m of 
elevation, the landscape with banana, fruit trees and cattle ranching (for 
meat and milk production) dominates, while between 400 and 1700m the 
predominant landscape is coffee plantations under shade in moist 
environments and sugarcane fields in dry environments. In the "Andean 
bealt", between 1700 and 2300m predominates an intensive production of 
vegetables and tubercles (mainly  potatoes) in humid environments, while 
the dry environments exhibit a relict landscape of past wheat fields. The 
livestock sector is dominated by dairy-cattle ranching. Elevations of 2300 to 
3000m are dominated by intensive commercial agriculture of small and 
medium producers of vegetables, potatoes and flowers, as well as dairy-
cattle ranching and trout fish-farming. In the "HighAndean bealt" there are 
intensive and extensive crops, and cattle ranching between 3000 and 
4000m, while above 4000m there is a very basic extensive-grazing. 
Palabras clave: paisajes agrarios, pisos bioclimáticos, Andes, Mérida, 
Venezuela. 
Key words: agricultural landscapes, bioclimatic belts, Andes, Mérida, 
Venezuela. 
Palavras-chave: paisagens agrícolas, tipos bioclimáticos, Andes, Mérida, 
Venezuela. 
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Paisajes culturales agrarios: aspectos conceptuales 
El “Paisaje”, siguiendo a Troll (1950), es aquella porción de la 

superficie terrestre con una unidad espacial que, por sus 
características exteriores específicas, se distingue de otras a través 
de fronteras geográficas naturales. Es un concepto que en la 
actualidad está en boga, sobretodo en el contexto  de paisajes 
culturales. Estos últimos son, de acuerdo com Wöbse (2001), 
paisajes creados por el hombre cuya relación entre los factores 
económicos, ecológicos, estéticos y culturales se mantiene en 
equilibrio a través de una continua, larga y excelente dinámica de 
desarrollo.  

Un “Paisaje Cultural” es el resultado de la acción de un grupo 
social (‘el agente cultural’) sobre un paisaje natural o “ecológico” (‘el 
medio’), el cual termina transformado (véase SAUER, 1925); esta 
aproximación epistemológica por parte de este geógrafo cultural se 
refiere sólo a la identificación espacial de áreas de actividad 
humana, principalmente económica, visibles a escalas grandes. Los 
paisajes culturales, según Mujica Barreda (2009), ilustran la 
evolución de la sociedad humana y del uso del espacio a lo largo 
del tiempo, bajo la influencia de limitaciones físicas y/o 
oportunidades presentadas por el medio natural, y de sucesivas 
fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como 
internas. 

Un paisaje cultural que es el resultado de la modificación del 
espacio geográfico para desarrollar actividades agrícolas y 
pecuarias, en conjunto o por separado, se entiende aquí como 
“Paisaje Agrario” (del griego “agrós”: campo). Los paisajes agrarios 
llegan a formar parte de la identidad geográfica de una región, a tal 
punto que aquellos que mantienen su carácter paisajístico, como es 
el caso del paisaje agrario del llamado eje cafetero o triángulo del 
café en Colombia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 2011 (MINCULTURA, 2012), pueden ser reconocidos 
como patrimonios culturales  con valores  propios que ameritan su 
preservación. 

El objetivo de este trabajo, fundamentado en la investigación 
directa en el campo llevada a cabo por los autores, es abordar los 
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paisajes culturales agrarios del estado Mérida, en los Andes de 
Venezuela, dentro del marco de los pisos bioclimáticos de esta 
región montañosa suramericana.  
 

Paisajes ecológicos del estado Mérida  
Mérida es una entidad geopolítica ubicada en el occidente de 

Venezuela que, junto con los estados Táchira y Trujillo, es digna 
representante del paisaje montañoso de los Andes del Norte (Figura 
1). Sus límites de Latitud Norte se ubican entre los 9º15’05” (en el 
río Pocó), y los 7º39’53” (confluencia de los ríos Guaimaral y 
Caparo), y los de Longitud Oeste quedan enmarcados entre los 
71º54’54” (confluencia del río Escalante con el río Amarillo), y los 
70º32’2
3” 
(inmedia
ciones 
del 
centro 
poblado 
Las 
Piedras) 
(CORPO
ANDES, 
2003).  
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Figura 1. Ubicación del estado Mérida (delimitado en rojo) dentro del 
contexto de los sistemas montañosos al norte de la América del Sur. En el 
recuadro inferior derecho se muestra la ubicación relativa del área 
mostrada en detalle. 

La ubicación geográfica, relieve, clima e historia geológica del 
estado Mérida contribuyen con su inusual diversidad de ambientes 
(VIVAS, 1992; LA MARCA, 1997, 2012; ATAROFF, 2004; LA MARCA & 
COSTA, en prensa). Mérida presenta un terreno heterogéneo con 
una gran variedad geomorfológica, dada por el origen y evolución 
de las tres Sierras montañosas principales que la atraviesan 
(Nevada de Mérida, La Culata, y de Santo Domingo) y sus áreas de 
influencia. La gran variedad de ecosistemas presenta una estructura 
espacial, evolución temporal-funcional e intercambios físico-
biológicos que definen un auténtico “paisaje ecológico andino” 
(véase ZONNEVELD, 1995; CHACÓN-MORENO, 2007; JOSSE et al., 
2012). La geología es variada, abarcando períodos desde el 
Precámbrico hasta el Holoceno. Las temperaturas responden a un 
gradiente altotérmico de 0,6 ºC por cada 100 m de elevación, que 
va desde cerca de 28 ºC al nivel del mar en las costas del Lago de 
Maracaibo, hasta por debajo del punto de congelación en los picos 
más elevados, cerca de los 5000m de elevación, donde destacan 
los últimos glaciares pleistocénicos (LA MARCA & COSTA, en prensa). 
A pesar del régimen isotérmico determinado por la tropicalidad, en 
las altas elevaciones se experimentan cambios extremos diarios de 
temperatura que pueden abarcar más de 20 ºC.  

Las precipitaciones se clasifican bajo dos regímenes 
pluviométricos: el  tetraestacional de los Andes del Norte (con 
lluvias máximas concentradas en abril-junio y septiembre-
noviembre) prevalece sobre las vertientes andino-lacustres; y el  
régimen biestacional de los Andes del Norte (con un solo período de 
lluvias máximas concentradas entre marzo y agosto), que afecta las 
vertientes montañosas que se asoman hacia los llanos de 
Venezuela (SANTIAGO-PAREDES & COSTA, 2007).  

La variabilidad térmica y pluviométrica, junto con otros factores 
ambientales, condiciona la presencia de 18 ‘Zonas de Vida’ y una 
variedad de unidades ecológicas que pueden ser ordenadas en 
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secuencias secas y secuencias húmedas. Estas secuencias de 
vegetación responden principalmente a la disposición de las masas 
montañosas, la orientación de las laderas, y la incidencia de los 
vientos. La suma de componentes bióticos y abióticos han sido 
ordenados (LA MARCA & CONTRERAS-CONTRERAS, en prep.) en tres 
pisos bioclimáticos: el “Subandino”, por debajo de los 1700 m, el 
“Andino”, desde 1700 hasta 3000 m, y el “Altiandino”, por encima de 
3000 msnm. A continuación se presenta un resumen de esta 
clasificación (Figura 2).  

  

 
Figura 2. Pisos bioclimáticos del estado Mérida, Venezuela, con sus 
límites altitudinales y térmicos, y las subdivisiones bioclimáticas 
(Adaptado de La Marca, 1998 y La Marca y Contreras-Contreras, en 
prep.). 

 
Paisajes culturales del estado Mérida 
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Los Andes de Venezuela tienen una historia de ocupación que 
data, con una estimación mas bien moderada, de hace por lo 
menos dos milenios. Se han encontrado evidencias de antiguas 
poblaciones de cazadores y recolectores que vivieron en el extremo 
más septentrional de los Andes venezolanos cerca del 200 A.C. 
(SUÁREZ, 2001). A partir de los siglos IX y X comenzaron a aparecer 
aldeas donde las viviendas estaban asociadas con silos 
subterráneos y con cultivos de ladera. Con base en evidencias 
arqueológicas y etnohistóricas, Wagner (1988) propuso dos 
patrones culturales precolombinos para la región: el Patrón Sub-
Andino (por debajo de los 2000 m) y el Patrón Andino (entre 2000 y 
3000 m). El llamado patrón cultural andino incluye construcciones 
de piedra (santuarios, templos, base de habitaciones, fortificaciones 
en los cerros), puentes colgantes, momificación y rituales post-
mortem, silos subterráneos para posible resguardo de alimentos 
(“mintoyes”), así como sistemas de riego conformados por terrazas 
agrícolas artificiales (“andenes” o “catafos”), canales de irrigación 
(“acequias”) y estanques o depósitos para el almacenamiento de 
agua (“quinpúes”) (WAGNER, 1988, SUÁREZ,  2001). 

La transformación del paisaje en el estado Mérida ha sido un 
proceso gradual que debió esperar la aparición de vías importantes 
de comunicación y de la llegada de técnicas modernas. Así, por 
ejemplo, las zonas con mayor concentración de población en las 
tierras más elevadas permanecieron relativamente aisladas hasta la 
construcción de la Carretera Trasandina en 1925, cuando los 
productores agrícolas tuvieron acceso a un mercado más amplio. 
Los paisajes agrarios de la época fueron el resultado de una 
agricultura mestizada enraizada en el período colonial, donde se 
combinaba el cultivo de cereales de zonas templadas, como el trigo, 
y tubérculos de valles altos andinos, como la papa, así como el uso 
del arado tirado por bueyes (MONASTERIO & REYES, 1980). Ya para 
1926 se estaban implementando nuevas técnicas de cultivo 
mecanizado para producción de hortalizas en Timotes. 
Posteriormente, en las décadas de los años 30 y 40 del siglo XX, 
estas técnicas se empezaron a practicar en Mucuchíes, y ya para 
finales de la década de 1940 la horticultura se había extendido 
hacia las tierras altas del valle del Mocotíes, en las cercanías de 
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Bailadores. En este sentido, se estaba empezando a diversificar la 
producción en el paisaje cultural agrario de las tierras altas del 
estado que en diferentes períodos históricos había estado 
dominado por la papa y el trigo. Dentro del acervo cultural agrario 
histórico ahora empiezan a tener un papel importante los cultivos de 
lechuga, zanahoria, repollo, remolacha, coliflor, acelga y, en menor 
proporción, de espárrago y alcachofa (CARTAY, 1997).   

En la actualidad, todos los paisajes ecológicos del estado, en 
mayor o menor grado, se han transformado en paisajes culturales. 
No obstante, la mayor parte de los paisajes culturales tienen una 
mayor manifestación en aquellas áreas donde existe un 
poblamiento más concentrado. Méndez (2003) indica que este 
poblamiento ocurre principalmente en valles, terrazas, abanicos 
aluviales y conos de deyección dentro del paisaje andino. En 
algunos valles, sin embargo, ha habido un desplazamiento reciente 
del paisaje cultural agrario hacia paisajes urbano-industriales. En 
los paisajes agrarios actuales, la degradación del suelo (y por ende 
de la tierra) es producida por tres causas fundamentales: la 
ocupación, la contaminación y la sobre-explotación (LÓPEZ-FALCÓN, 
2001). En aquellas regiones donde el relieve es más escarpado, el 
aprovechamiento de la tierra está más limitado. Muchas de estas 
últimas áreas ahora gozan de protección ambiental bajo las figuras 
de parques nacionales y monumentos naturales, entre otras, y las 
actividades turísticas cobran allí una mayor importancia.  

 

Potencial agrario del estado Mérida 
La potencialidad agraria en el Estado Mérida es muy alta; existe 

una importante superficie que podría ser incorporada para usos 
agropecuarios, si los productores adoptaran algunas prácticas 
conservacionistas que permitan superar las limitaciones 
actualmente existentes (AGUILAR & MENDOZA, 1979, AGUILAR & 
ALDANA, 1988). 

El estado Mérida se caracteriza por dedicar una porción 
significativa de su territorio (casi 55%) a un uso forestal y de 
protección integral. De la superficie restante, cerca del 15% 
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corresponden a actividades pecuarias (intensiva, semi-intensiva y 
extensiva); mientras que casi un 30% se enmarca dentro de los 
rubros de horticultura, floricultura, fruticultura, cultivos anuales 
mecanizados y plantaciones tropicales, agricultura de subsistencia y 
plantaciones de sotobosque (GUTIÈRREZ, 2005). Si bien este tercio 
del total de tierras dedicadas a actividades agrícolas en el estado 
Mérida no representa una figura importante a nivel nacional, posee 
en cambio una importancia relativa en lo que a ciertos sistemas 
productivos corresponde, como por ejemplo la horticultura y 
plantaciones de sotobosque, que llegan a representar el 34,3 y 
18,6%, respectivamente, de las tierras dedicadas a estas 
actividades en Venezuela (SUÁREZ, 2001).  

A continuación damos algunos datos del año 2003, ilustrativos de 
la producción agrícola del estado. La mayor producción en 
toneladas métricas (TM) correspondió al rubro hortalizas, con 
300.105,95 TM, seguidos por los de raíces y tubérculos (212.516,00 
TM), frutales (51.242,50 TM), cereales y leguminosas (4.205,97 
TM), café (3.943,35 TM) y cacao (289,29 TM) (CORPOANDES, 2003). 
De todos ellos, las hortalizas ocuparon la mayor cantidad de 
superficie cultivada (37.920,50 ha), seguida de lejos por las raíces y 
tubérculos (9392,30 ha) y cereales y leguminosas (1.277,00 ha), 
frutales (418,50 ha), café (77,50 ha) y cacao (55,00 ha) 
(CORPOANDES, 2003). 

En los últimos decenios, la actividad agrícola contribuyó con 
cerca de un 18% a la generación del Producto Interno Bruto Total 
del Estado Mérida, participación que es muy superior a la 
presentada por todo el sector agrícola venezolano en relación con el 
PIB del país, que se ubicó alrededor de 5-6% (o de 6-7% si se 
considera solamente la contribución directa al Producto interno 
Bruto no petrolero). En cuanto a la contribución de la fuerza laboral 
agrícola con relación a la total para el Estado Mérida, la población 
mayor de 12 años dedicada a actividades agrícolas era cerca del 
29%, mientras que su contraparte a nivel nacional era apenas de 
12,5%. La población que vivía en áreas rurales (es decir, donde hay 
centros poblados con menos de 2.500 habitantes) se estimaba para 
1995 en 20,8% del total, porcentaje significativamente superior al de 
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la población rural en el resto de Venezuela, que era de 14,6% 
(GUTIÉRREZ, 2005). 

La mayor parte de la producción agrícola del estado Mérida es 
destinada a mercados nacionales como Barquisimeto, Maracaibo y 
Caracas. En tiempos recientes, ha habido iniciativas aisladas de 
exportación de algunos productos hacia mercados extranjeros, 
como islas caribeñas, Colombia, Brasil y Estados Unidos. El estado 
Mérida posee ventajas comparativas y competitivas en una serie de 
rubros agrícolas y agroindustriales (café, frutas tropicales, frutas de 
piso alto como fresa y mora entre otras, hortalizas, plátano, cacao, 
producción de carne de bovino, producción de derivados lácteos, 
así como conservas y pulpa de frutas), que constituyen una 
fortaleza y sólida plataforma sobre la cual desarrollar un movimiento 
agroexportador (GUTIÉRREZ, 2005). 

 
Paisajes culturales agrarios del estado Mérida 
 
Paisajes agrarios del piso Subandino 
En las tierras de baja elevación, entre 200 y 400m, la topografía 

es de plana a moderadamente inclinada. Los bosques húmedos 
ubicados hacia los piedemontes externos de la Cordillera de Mérida 
han sido fuertemente intervenidos para el establecimiento de 
agricultura y ganadería extensivas.  

Las tierras bajas de los municipios Alberto Adriani, Caracciolo 
Parra y Olmedo, Tulio Febres Cordero, Obispo Ramos de Lora, y 
Julio César Salas sobresalen por el desarrollo de una agricultura 
basada en musáceas (plátano, topochos, cambur), yuca, piña 
(ananás), frutales (cítricos, parchita o maracuyá, lechosa y 
guanábana o graviola), al igual que hortalizas (pimentón, tomate y 
cebolla). Existen algunas  plantaciones de cacao, pero su 
producción no es lo que indica el potencial del medio ecológico. La 
producción de frutas tropicales podría intensificarse e 
industrializarse más, con miras a un mayor mercado nacional e 
internacional. En las tierras bajas del municipio Padre Noguera se 
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dan productos agrícolas característicos de este piso, con un gran 
potencial para cultivos industriales como maíz, algodón y sorgo, aun 
cuando hay una mayor producción actual en el sector pecuario, con 
ganadería de doble propósito: leche y carne. 

En las tierras de moderada elevación, entre 400 y 1700m, la 
topografía es de colinas suaves a pendientes moderadas, con 
abanicos aluviales en su contacto con tierras bajas, y una tendencia 
hacia pendientes suaves en los pequeños valles intramontanos. 
Quedan remanentes muy intervenidos de bosques semicaducifolios 
(semideciduos) que responden a una estacionalidad hídrica 
marcada. Esta franja altitudinal se corresponde con lo que conoce 
también como el “piso del café”, producto que fue el principal rubro 
de exportación en Venezuela antes del auge petrolero. El cultivo 
predominante de café bajo sombra ha permitido la permanencia de 
algunas especies del bosque original, que vistas desde el aire dan 
la impresión de un bosque continuo (Figura 3). En la cuenca media 
del río Chama destacan arbustales xerófilos y remanentes muy 
intervenidos de  bosques secos.  

 
 
  
Figura 3. Antigua 

hacienda de café, 
correspondiente al piso 
Subandino, cerca de 
Santa Cruz de Mora. 
(Foto de Francisco 
Costa). 

 
 

 
 
Las tierras de moderada elevación de los municipios Aricagua, 

Arzobispo Chacón, Guaraque, Tovar, Zea, Antonio Pinto Salinas, 
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Sucre, Andrés Bello, Campo Elías y parte de Justo Briceño 
sobresalen por los cultivos de café (particularmente de la variedad 
Coffea arabiga arabiga, o café de sombra), hortalizas (pimentón, 
tomate cebolla), musáceas (cambur), frutales (cítricos), y caña de 
azúcar. La productividad pecuaria es básica.  En las tierras de 
moderada elevación de los municipios Sucre y Campo Elías, dentro 
de la cuenca semiárida de Lagunillas, son importantes los cultivos 
de caña de azúcar, mientras que la ganadería caprina extensiva es 
la única de interés pecuario, fundamentalmente de subsistencia.  

 
Paisajes agrarios del piso Andino 
En las tierras de elevación intermedia (1700 a 2300m) existe una 

matriz de vegetación boscosa de la cual queda una buena 
representación en las áreas bajo protección especial. Las vertientes 
de umbría y las de exposición a masas de aire cargadas de 
humedad presentan bosques nublados. Las vertientes de solana y 
las vertientes bajo el efecto de sombra de lluvia mantienen bosques 
siempreverdes secos. Muchos de estos bosques secos fueron 
severamente intervenidos para el establecimiento de los primeros 
cultivos introducidos en la región, particularmente el trigo.  

Las tierras de elevación intermedia de los municipios Cardenal 
Quintero, Rangel, Santos Marquina y Libertador destacan por su 
producción intensiva a pequeña y mediana escala con técnicas 
modernas, fundamentada en pequeños sistemas de riego. Allí se 
siembra hortalizas, papa, ajo y frutales de piso alto, y existe un 
elevado potencial para el cultivo de flores. También hubo un 
importante desarrollo de la ganadería de altura, principalmente con 
ganado de la raza Holstein, de carácter intensivo y especializado, 
que se ha venido a menos por las dificultades con el mercado 
nacional de la leche (Figura 4). 
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Figura 4. Ganadería de leche, 
establecida en bosques 
nublados del piso Andino, en 
el sector La Carbonera. (Foto 
de Francisco E. La Marca). 

 
 

 
En las tierras altas (de 2300 a 3000m) predominan los bosques 

nublados y los páramos. En regiones más secas ocurren bosques 
siempreverdes secos. En este piso nacen los más importantes 
cursos de agua del estado. Se desarrolla una agricultura de tipo 
comercial e intensiva de pequeños y medianos productores que 
hacen uso de gran cantidad de pequeños sistemas de riego y 
modernas técnicas de producción. Produce cultivos de alta 
rentabilidad, de plantas hortícolas, tubérculos y flores. Aquí se 
ubican paisajes agrícolas relictos de las épocas prehispánica y de la 
Independencia: la cultura de la papa, en los ambientes más 
húmedos, y la cultura del trigo, en aquellos más secos). Las 
condiciones ambientales limitan la ganadería a una actividad de tipo 
extensiva, no tecnificada, en los páramos, y de tipo lechera 
intensiva, especializada, en ambientes de bosque nublado. Los 
sistemas piscícolas (truchiculturas) destacan como un rubro 
importante, que coloca al estado Mérida como la principal entidad 
productora de truchas del país.  

Las tierras altas de los municipios Miranda, Pueblo Llano, 
Cardenal Quintero, Rangel, Santos Marquina, Libertador, Arzobispo 
Chacón, Guaraque, Rivas Dávila, Andrés Bello, Campo Elías y 
Justo Briceño, se distinguen por cultivos de frutas y hortalizas con 
importantes rasgos de modernización, en ambientes de sub-páramo 
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hasta los 2600m; mientras que en los ambientes de páramo entre 
2700 y 3300m, predominan campos con agricultura de tipo 
comercial de papa, zanahoria y otras hortalizas, al igual que frutas, 
granos y, en algunas áreas, trigo. El sector pecuario destaca por la 
cría de ganado vacuno, ovino y porcino. En algunos sectores se 
establecieron rodales de pino o de eucalipto que se adaptaron a los 
Andes, al punto de constituir elementos conspicuos del paisaje 
cultural de esos lugares.  

Paisajes agrarios del piso Altiandino 
En las tierras muy altas (3000 a 4000m), la topografía es muy 

irregular, con pendientes elevadas en las cumbres glaciares y la 
franja periglacial; y de moderadas a altas en el resto del territorio. 
En estos ambientes predomina la vegetación de páramo, dominada 
por especies arbustivas y herbáceas. El páramo natural o en 
condiciones poco intervenidas se convierte en fuente de reemplazo 
de especies para rodales intervenidos que se encuentran en 
diferentes etapas de la sucesión vegetal. Las condiciones de bajas 
temperaturas y ocurrencia de heladas frecuentes limitan la 
agricultura hacia el límite inferior de este piso bioclimático. Por 
encima de los 3500 metros de elevación predomina la ganadería 
extensiva con pastos nativos y vegetación autóctona de páramo. 
Las tierras altas de los municipios Pueblo Llano, Miranda, Justo 
Briceño, y Rangel se distinguen por cultivos intensivos y extensivos 
principalmente de papa, zanahoria, y hortalizas varias, así como por 
el pastoreo extensivo de ganado vacuno (Figura 5). 

 



LA MARCA, F. E.;  COSTA, F. S.; CONTRERAS-CONTRERAS, Y. B. Rev. Cosmos, v. 7, n. 1, 
p.77-95, 2014 

91 
 

  
 
 
 
 
 
 

Figura 5. 
Cultivos 

hortícolas y 
degradación por 
pastoreo en el 
piso Altiandino, 
cerca de 
Mucuchíes. En la 
parte superior de 
la imagen se 
aprecia la 

vegetación 
natural de 
páramo. (Foto de 
Francisco Costa).  

 
 

En las tierras excesivamente altas (4000 a 5000m) la vegetación 
es escasa y predominan las rocas carentes de vegetación. En el 
municipio Rangel, por sobre 4000m, existe un pastoreo muy 
extensivo y básico. En el municipio Libertador, por encima de los 
4700m, hay un paisaje de piso gélido, caracterizado por el 
predominio de rocas desprovistas de vegetación en ambientes 
periglaciales y la presencia actual de remanentes glaciares 
solamente en los macizos de La Columna (Pico Bolívar) y La 
Corona (Picos Humboldt y Bonpland). 
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Consideraciones finales 
Los paisajes agrarios del estado Mérida, en los Andes de 

Venezuela, han dependido de factores históricos, ecológicos y 
culturales. Con una apropiación de la naturaleza que se remonta a 
más de 2000 años atrás, los Andes fueron progresivamente 
ocupados por grupos humanos de recolectores-cazadores hasta 
eventualmente alojar a grupos de agricultores que cultivaban 
tubérculos en las regiones más altas. Con la llegada de los 
europeos (fundamentalmente españoles) a estas tierras, se 
transfirieron usos y cultivos propios de  otras latitudes, tales como el 
trigo, hortalizas varias, y ganado vacuno, entre otros.  

Los primeros asentamientos tuvieron lugar en valles medios y 
altos, donde el trigo y el ganado vacuno ocuparon lugares 
preponderantes y fueron objeto de exportación. Los bosques 
siempreverdes secos fueron diezmados hasta casi desaparecer, y 
se aprovechó intensamente la región semiárida de Lagunillas, 
particularmente en las cercanías de Estanques, y en los 
alrededores el eje Mérida-Ejido. Con el auge del café en otras 
partes del mundo, se implementó este cultivo en el estado Mérida, 
lo cual le generó buenos ingresos y calidad de vida en algunos 
pueblos ubicados en el cinturón de bosques semideciduos 
montanos. La época del café desapareció con la venida a menos de 
los precios de este rubro agrícola a nivel mundial, y a causa del 
éxodo motivado por el auge del petróleo en el país.  

Las tierras altas meridenses permanecieron en un relativo 
aislamiento que impidió el desarrollo de la agricultura y la cría, hasta 
bien entrado el siglo XX. La modernización de la agricultura y la 
introducción de la ganadería de altura para producción de leche se 
intensificó hacia finales del siglo XX. Las tierras bajas al sur del 
Lago de Maracaibo permanecieron relativamente sub-explotadas 
hasta la construcción de la Carretera Panamericana a comienzos de 
la década de 1950. A partir de ese momento las enfermedades 
tropicales propias de marismas y pantanos cedieron ante las 
campañas sanitarias, y la galopante deforestación, construcción de 
nueva vialidad, introducción de ganado y cultivos de tierras bajas 
terminaron modificando radicalmente el ambiente natural. 
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La situación a comienzos del siglo XXI es de ralentización y 
estancamiento en algunos sectores productivos del estado. A pesar 
de estas limitaciones, Mérida sigue teniendo un gran potencial 
sobre el cual cimentar una fuerte y sólida plataforma de producción 
agraria que permita desarrollar un movimiento agroexportador 
nacional e internacional. 
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ANSELMO, Rita de Cássia Martins de Souza 1 
PEDROSA, António de Sousa 2 

 
Resumo: A mineração foi e é um processo importante para o 
desenvolvimento e crescimento econômico do Brasil. Na área do roteiro da 
Missão Cruls, o seu contributo foi importante em diferentes momentos 
históricos e, é indiscutível a sua importância, para a construção e 
organização desse território ou, se entendermos, para o desenvolvimento 
de uma paisagem que podemos assumir como cultural.  Entendendo a 
paisagem como uma realidade dinâmica em transformação contínua, 
pensamos que é importante equacionar sempre novas modelos e 
estratégias de desenvolvimento. Neste trabalho discute-se a importância 
que o turismo cultural pode representar para o redesenvolvimento destes 
territórios. 
Abstract: Mining was an important process for the development and 
economic growth in Brazil. In the roadmap for Cruls Mission area, its 
contribution was huge in different historical moments, and its importance is 
unquestionable, for the construction and organization of that territory or, if 
we understand, for the development of a landscape that can take as 
cultural. Understanding the landscape as a dynamic reality in continuous 
transformation, we think it is important to always equating new models and 
development strategies. This paper discusses the importance that cultural 
tourism can make to the redevelopment of these areas. 
Palavras Chave; Roteiro da Missão Cruls, Turismo cultural, Paisagem 
cultural, comunidades vulneráveis. 
Key words; Roadmap Mission Cruls, cultural tourism, cultural landscape, 
vulnerable communities. 
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Introdução  

A mineração foi e é um processo importante para o 
desenvolvimento e crescimento econômico do Brasil. Na área do 
roteiro da Missão Cruls, o seu contributo foi importante em 
diferentes momentos históricos e é indiscutível a sua importância 
para a construção e organização desse território ou se, 
entendermos, para o desenvolvimento de uma paisagem que 
podemos assumir como cultural.  

Não cremos, no entanto, que esta paisagem corresponde a uma 
herança cultural estática, cuja evolução foi interrompida num dado 
momento, ou período histórico, mas, ao contrário, a entendermos 
como realidade dinâmica em transformação continua, ou seja, uma 
paisagem viva, cuja continuidade só poderá ser garantida através 
da manutenção do seu papel social, associado à preservação e 
evolução sustentável dos modos de vida e processos produtivos.  

Pensamos então que é necessário equacionar novas estratégias 
e novos modelos de conservação da paisagem construída, já que 
não se pode pretender manter inalterados estilos de vida, usos do 
solo e processos produtivos, devendo, pelo contrário, procurar 
potencializar a evolução sustentável, em longo prazo, destes 
territórios, harmonizando valores paisagísticos, ambientais, 
patrimoniais e socioeconômicos.  

 
O Roteiro da Missão Cruls 
Em 1892, já no início do primeiro governo republicano brasileiro, 

é nomeada uma comissão de eminentes "cientistas" liderados pelo 
astrônomo presidente do Observatório Nacional, Luis Cruls, a fim de 
explorar e demarcar a área da nova capital do Brasil. Os trabalhos 
da Comissão levaram dois anos para serem concluídos até 
chegarem no "Retângulo Cruls" uma área com aproximadamente 
17.870 Km2. Em verdade, a instalação da capital no centro do 
território já estava contemplada na Constituição de 1891, em que se 
determinava a reserva de 14.400Km2 no centro do Planalto Central 
para esse fim. O Roteiro da Missão Cruls com seus vários trajetos 
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constitui-se hoje em uma das áreas mais dinâmicas do território 
brasileiro. 

Foram empreendidos vários esforços na direção da instalação da 
capital no Planalto Central. Em 1934, Getúlio Vargas, promulgou a 
constituição da Nova República que incluía a transferência da 
capital em seu texto. Foram empreendidos vários esforços nessa 
direção no âmbito do governo de Vargas e assim se seguiu até que 
o Presidente Eurico Gaspar Dutra nomeou o General Polli Coelho 
para chefiar uma missão de estudos que, conforme determinado 
pela Constituição de 1946, determinasse o local para a instalação 
da capital no interior. A comissão de estudos liderada por Polli 
Coelho confirmou, em 1948, o local sugerido pela Missão Cruls.  

Finalmente, em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek deu 
início aos trabalhos da construção da capital Brasília na área 
demarcada por Cruls e sua Comissão. Da inauguração de Brasília, 
em 1960, no governo de Juscelino Kubitschek, até hoje, a área 
correspondente ao Roteiro da Missão Cruls sofreu uma imensa 
transformação que nos chama atenção em vista das suas 
potencialidades e dos desafios perante a ocupação que ainda se 
processa. Esta área tem conhecido diferentes significados e 
percepções em função da sua acessibilidade, exploração, usos e 
funções, tendo sido entendida, durante largo tempo, como uma área 
de grandes imposições físicas e climáticas com fortes restrições ao 
desenvolvimento de determinadas atividades econômicas. 

 

As comunidades vulneráveis no Roteiro da Missão 
Cruls 

As culturas e comunidades tradicionais possuem determinadas 
características, apontadas por Diegues (2000) das quais podemos 
salientar: i) interdependência com a natureza e com os recursos 
naturais renováveis; ii)  informação aprofundada da inter-relação 
com a natureza transmitida de geração em geração, normalmente 
via oralidade; iii) conhecimento do território onde o grupo social se 
reproduz econômica e socialmente, resultantes da sua vivência e 
ocupação por várias gerações; iv) importância das atividades de 
subsistência e reduzida acumulação de capital; v) importância da 
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unidade familiar, doméstica ou comunal, e relações de parentesco 
ou compadrio para o exercício das atividades econômicas, sociais e 
culturais; vi) importância das simbologias, mitos e rituais associados 
à caça, à pesca e às atividades extrativistas; vii) impacto limitado 
sobre o meio ambiente em face do estádio de desenvolvimento 
tecnológico; viii) fraco poder político perante os grupos dominantes 
da sociedade; ix) auto-identificação ou identificação pelos outros de 
se pertencer a uma cultura distinta das outras. 

Para o fins deste trabalho, torna-se extremamente importante 
destacar que, no contexto da evolução histórica da ocupação do 
grande interior brasileiro sobretudo na área a que nos propomos 
abordar, as comunidades tradicionais apresentam-se em estado de 
alta vulnerabilidade. Esta vulnerabilidade está relacionada 
diretamente à rapidez do processo de instalação da modernidade 
técnica sobre o território. São vulneráveis as comunidades da área 
perante o processo de desarticulação de suas características sócio 
culturais tanto no que tange às suas práticas cotidianas em torno da 
produção econômica própria delas mesmas, mas também dada a 
“brutalidade” com que o ambiente é alterado em função das novas 
técnicas implementadas. Essa alteração vem causando o 
deslocamento populacional principalmente em direção às cidades, 
mas também em direção a outros “lugares” em que o antigo modo 
de existência não pode ser reproduzido. Esses movimentos vêm 
sendo discutidos pela literatura científica, sobretudo a geográfica, 
como movimento de des re teritorialização como bem trabalhado 
por Haesbaert em vários de seus estudos.  

No Roteiro podem ser mencionadas como principais 
comunidades tradicionais vulneráveis como os remanescentes 
quilombolas, remanescentes indígenas e ribeirinhos. No Mapa 1 
deste trabalho podem ser observadas as comunidades remanes-
centes quilombolas e indígenas georreferenciadas conforme 
catalogadas pelos órgãos públicos brasileiros, mas muitas outras 
carecem ainda de levantamento e cartografação.  

 

O turismo cultural como proposta de reconversão dos 
territórios 
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Nos últimos anos, o turismo tem assumido o papel de maior 
atividade civil do planeta, sobretudo, em termos de geração de 
renda e de emprego. Segundo dados da Organização Mundial do 
Turismo (OMT), a atividade foi responsável no ano de 2005 por 
cerca de 12% do PIB e 10% dos empregos mundiais, constituindo-
se como uma das maiores atividades econômicas da atualidade 
(SILVA, 2007). Em 2011 os valores gerados por esta atividade 
económica  ultrapassou o milhar de milhão de dólares dos EUA (1 
bilião de dólares EUA). (http://media.unwto.org/es/press-
release/2012-05-14/los-ingresos-por-turismo-internacional-
sobrepasan-el-billon-de-dolares-en-2). Silva e Pereira (2009, p. 277) 
reforçam esta ideia, afirmando que “o turismo é uma mais-valia para 
qualquer região [...] e a rentabilização dos vastos recursos 
ambientais e patrimoniais contemplando a vertente turística é [...] 
um dos eixos de intervenção para a promoção do desenvolvimento 
local”. O espaço geográfico correspondente á área do Roteiro da 
Missão Cruls, apresenta pela sua história diversas possibilidades 
que poderão permitir o desenvolvimento  do turismo. De facto uma 
das estratégias possíveis para motivar sustentabilidade dos 
territórios e  fomentar o desenvolvimento endógeno dos territórios é 
o turismo, nomeadamente, o turismo interpretativo e cultural. 
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Mapa 1 – As comunidades tradicionais no roteiro da Missão Cruls 
(Pedrosa, 2014) 

 
É nesta perspectiva inovadora dos territórios enquanto produto 

turístico e uma visão de turismo como eixo de mobilização de atores 
locais e dinâmicas de desenvolvimento endógeno que se torna 
necessário aprofundar o conhecimento histórico-cultural dos 
“lugares”.  
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Patrimônio na área do Roteiro da Missão Cruls 
A evolução do conceito de patrimônio imbui-o de conotações 

cada vez mais complexas (VECCO, 2007): foi assimilado pelos 
processos de definição e afirmação identitários, associou-se à 
preservação da memória, transformou-se em pertença do povo e da 
nação. A sua proteção passa a ser competência dos órgãos de 
governo e administração, desde a escala internacional à escala 
local. Desvincula-se da ideia de propriedade. Hoje, o discurso sobre 
o patrimônio não está centrado na noção de posse. Pelo contrário, 
imperam as referências aos conceitos de gestão, proteção, 
preservação, classificação, divulgação, valorização. Nesse contexto, 
o patrimônio adquire o estatuto de recurso econômico, 
frequentemente sob a égide do desenvolvimento endógeno e 
sustentável, muitas vezes não se encontrando  claramente balizado 
o direito da sua exploração.  

Sintetizando, o conceito de patrimônio – na acepção 
contemporânea que lhe é conferida pela cultura ocidental – torna-se 
polissêmico, por vezes ambíguo, e passível das mais díspares 
aplicações (PEREIRA, 2012). 

Baseado na Conferência Geral da UNESCO de 16 de Novembro 
de 1972, é possível tornar “valores” naturais em patrimônio, em que 
se considera patrimônio natural: “os monumentos naturais 
constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos de tais 
formações com valor universal excepcional do ponto de vista 
estético ou científico”, bem como “as formações geológicas e 
fisiográficas […] com valor universal excepcional do ponto de vista 
da ciência ou da conservação” (UNESCO, 1972). Esta indubitável 
referência ao valor patrimonial dos elementos geológicos e 
geomorfológicos, testemunhos da história natural da Terra e dos 
processos evolutivos atuais, ao nível da geodinâmica interna e 
externa, complementa-se com o reconhecimento da importância dos 
exemplos notáveis ou paradigmáticos da “interação humana com o 
meio ambiente” e “da criação de paisagens” (UNESCO, 1972).  

No Roteiro da Missão Cruls existem vários parques e áreas de 
conservação que têm o status de patrimônio natural e vários outros 
que podem vir a ser classificados como tal (Mapa 2).  
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Mapa 2 – As unidades de Conservação no Roteiro da Missão Cruls. 

(Pedrosa, 2014). 

Merece destaque o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, 
visitada pelos pesquisadores da Missão Cruls, em 1892. Dada sua 
biodiversidade, poderíamos acrescentar sua geodiver-sidade, foi 
classificado, em 2001, como patrimônio da Unesco com o nome 
oficial de “Áreas Protegidas do Cerrado: Parques Nacionais da 
Chapada dos Veadeiros e das Emas”. Entre as espécies da fauna 
que habitam o parque, cerca de cinquenta são classificadas como 
raras, endêmicas ou sob risco de extinção na área. No tocante à 
flora, já foram identificadas 1476 (um mil quatrocentas e setenta e 
seis) espécies de plantas no parque, das 6429 (seis mil 
quatrocentas e vinte e nove) que existem no bioma do cerrado. 
Para além da relevância ambiental que possui, apresenta também 
um forte sentido místico não apenas pelas suas exuberantes 
paisagens e abundantes aflorações de quartzo, mas também pelo 
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facto da Chapada ser cortada pelo Paralelo 14, o mesmo de Machu 
Picchu. 

Para além do patrimônio natural temos de considerar todo o 
patrimônio construído, entendido como o conjunto de sítios 
arqueológicos ao qual podemos associar todos os edifícios que pela 
sua história, arquitetura, monumentalidade, quer sejam de ordem 
militar, civil ou religiosa, mostrem-se importantes para a 
compreensão e definição da identidade do território e do povo que 
nele habita (CRIADO BOADO, 1999). Eles podem contar a evolução 
da ocupação do espaço em que se inserem e os contextos sociais, 
civilizacionais, culturais e econômicos em que foram construídos. 
Para se usar um conceito de Milton Santos, que aqui poderia ser 
aplicado, poderíamos falar nas rugosidades, enquanto u fenômeno 
que expressa bem esse efeito da paisagem enquanto um reflexo 
bem marcado da história humana.  

O inventário detalhado de uma área com importância histórica 
numa base de dados georeferenciada permite o desenvolvimento 
de uma infinidade de pesquisas por diferentes especialistas de 
forma a que se produza informação para posterior divulgação. 
Paralelamente, para além desse efeito direto e mais pragmático, 
digamos assim, é possível ainda criar as condições necessárias 
para atitudes conservacionistas e de valorização. É a história e a 
identidade de um povo e de um território que estamos a valorar. 

Na área Roteiro da Missão Cruls existe um diversificado 
patrimônio histórico cultural tombado por diversos organismos. 
Podemos salientar a cidade de Goiás, classificada como patrimônio 
mundial da UNESCO, em 2001.  

 
Goiás testifies to the occupation and colonization of the lands of 
central Brazil in the 18th and 19th centuries. The urban layout is an 
example of the organic development of a mining town, adapted to 
the conditions of the site. Although modest, both public and private 
architecture form a harmonious whole, thanks to the coherent use of 
local materials and vernacular techniques (UNESCO, 2001, p. 134). 
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Goiás, em verdade, é o último exemplo de ocupação do interior 
do Brasil conforme praticado nos séculos XVIII e XIX. Exemplo tanto 
mais admirável na medida em que a paisagem que a rodeia 
permaneceu praticamente inalterada. A cidade testemunha a 
maneira como os exploradores de territórios e fundadores de 
cidades, portugueses e brasileiros isolados da mãe pátria e do 
litoral brasileiro, adaptaram à realidade difícil de uma região tropical 
os modelos urbanos e arquitetônicos portugueses e tomaram de 
empréstimo aos índios, diversas formas de utilização dos materiais 
locais. 

Mas, para além, da cidade de Goiás existe outro tipo de 
património construído também tombado por diferentes organismos 
brasileiros. Na cidade de Pirenópolis – um dos pontos fulcrais da 
Missão Cruls para a delimitação do Quadrilátero Cruls – para além 
de ter sido tombada como conjunto arquitetônico, urbanístico, 
paisagístico e histórico pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, em 1989, apresenta vários exemplos de 
edifícios religiosos e civis edificados no século XVIII que constituem 
um importante valor patrimonial. 

A Ponte Pênsil Affonso Penna, em Itumbiara – GO é fruto do 
traçado da antiga Companhia Mogiana de Estrada de Ferro (CMEF) 
e foi classificada como Patrimônio Cultural Brasileiro, devido ao fato 
de ser “testemunho vivo” (DM.COM.BR) da participação mais 
significativa do estado de Goiás na vida socioeconômica do Brasil 
em meados do século XIX. Foi considerada como o  

 
primeiro artefato da modernidade a chegar ao estado de Goiás, 
levando o progresso e a inclusão na vida socioeconômica do país. 
Ela significa ainda a integração centro-sul na era da Revolução 
Industrial e, ainda hoje, é considerada como um dos símbolos mais 
importantes da cidade de Itumbiara e do estado de Goiás. 

 
Para além do valor histórico e cultural que transcendem os 

limites do lugar, um patrimônio dessa ordem apresenta ainda um 
valor especial ligado à sua própria evolução histórica. Nesse 
sentido, deve-se ter em conta e existência de bens culturais que 
terão de ser entendidos nos respectivos contextos, já que pelo seu 
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valor testemunhal, possuem uma relação interpretativa e informativa 
apenas entendível na conjuntura em que se desenvolveram. 
Nesses casos estão inseridos os valores das culturas tradicionais 
inerentes a cada região, de modo a que se assegure a transmissão 
de uma herança, cuja continuidade e constante enriquecimento 
contribuíram e contribuem para unir as gerações. O patrimônio 
imaterial, como vem sendo chamado esse tipo de patrimônio, 
permite promover e dignificar a pessoa humana, possibilitando a 
democratização da cultura, entendida como esteio da identidade 
cultural de um povo ou de povos (RODRÍGUEZ BECERRA, 1997; 
STOFFLE, 2000; PEREIRÓ, 2006; VECCO, 2007).  

A cidade de Goyaz apesar de ter sido classificada em função do 
seu patrimônio arquitetônico e urbanístico, apresenta também 
diversas manifestações culturais de forte impacto e que resultam 
das “nobres tradições de Goiás” (CORALINA, 1980) e resgatam as 
memórias dos vilaboenses (DELGADO, 2005). A procissão do 
Fogaréu que se realiza nas celebrações da Semana Santa é citada 
por Fonseca (2003) como exemplo de patrimônio imaterial e que 
deveria ser tombado pelo Iphan. É dos eventos que atrai mais 
turistas à cidade de Goiás (CARNEIRO, 2005; DELGADO, 2005) e se 
fosse classificado como patrimônio imaterial ou intangível, conforme 
Fonseca (2003) propõe, contribuiria para a efetivação do projeto da 
identidade ou memória coletiva da cidade (DELGADO, 2005). A 
Procissão do Fogaréu circula entre os pontos turísticos do centro da 
cidade, desde o ponto de partida – que é o mesmo da chegada – e 
todos os pontos de passagem e parada no transcorrer da 
caminhada são “lugares simbolicamente definidos”. Isso faz 
valorizar os “seus principais templos religiosos, contribuindo ainda 
para valorizar determinadas especializações arquitetônicas das 
habitações” (SOUSA, 1992). 

Outros exemplos de patrimônio imaterial ou intangível presentes 
na área do Roteiro podem ser mencionados como as chamadas 
populações tradicionais – hoje em situação bastante crítica perante 
o processo de modernização técnica experimentado na área o que 
permite colocá-las enquanto comunidades vulneráveis. Essas 
populações ou comunidades tradicionais relacionam-se a uma vasta 
diversidade sociocultural, constituída nos vários séculos da história 
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da ocupação do interior do território brasileiro e à qual corresponde 
uma organização muito própria da estrutura econômica, cultural e 
social. 

As comunidades indígenas e os remanescentes de quilombos 
formam os núcleos com maior visibilidade que se expressam nas 
chamadas “terras de índio” e “terras de preto”. Essa visibilidade se 
deve em parte ao esforço pela demarcação de seus territórios, 
sobretudo a partir da Constituição de 1988 nos marcos da 
democratização do país. Existem, todavia, outras formas fundiárias 
distintas vivenciadas por comunidades inseridas nos mais diferentes 
biomas, como as de açorianos, babaçueiros, caiçaras, jangadeiros, 
caboclos, etc.(LOWËN SHAR, 2005) 

Interessa-nos, no quadro deste trabalho, discutir não só o 
patrimônio imóvel (sítios arqueológicos e construções de cariz e 
monumentalidade diversa), mas também o móvel (objetos de 
diversa ordem que pode ir de obras de arte a objetos de uso 
comum, utilizados pelas diferentes sociedades) e o imaterial 
(memórias, tradições, usos e costumes, maneiras de ser, estar e 
fazer...).  

O patrimônio ou patrimônios não devem ser encarados numa 
perspectiva isolada, mas devem ser entendidos como parte de um 
espaço e a sua compreensão e valorização só se torna possível 
quando enquadrados na evolução histórico cultural das sociedades 
e dos territórios que lhes pertencem. Uma das formas de se 
conseguir fazer os seu estudo integrado é a sua inserção na 
paisagem já que apesar de exprimir um conceito polissémico possui 
um domínio de significância extremamente vasto, integrando o 
léxico de diversas ciências e possuindo múltiplas dimensões 
(PEDROSA & PEREIRA, 2013) 

O estudo da paisagem, quando entendida na sua acepção mais 
vasta, permite uma abordagem integradora da realidade física e 
humana, potenciando a convergência e interligação dos vários 
domínios do saber que contribuem para a sua compreensão plena 
(PEREIRA & PEDROSA, 2007). O conceito de paisagem evoluiu 
associado à epistemologia das ciências e, em particular, da 
geografia, mas em síntese pode-se afirmar que “foi evoluindo desde 
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uma posição muito próxima da geografia física, até revelar maiores 
preocupações com os processos económicos e culturais, 
procurando abarcar a totalidade de fenómenos no espaço 
estudado” (SALGUEIRO, 2001). Pode-se, então, considerar que se 
verificou uma integração progressiva dos fatores antrópicos, 
enquanto forças de construção, transformação e modelação da 
paisagem. É desta evolução que surge o conceito de paisagem 
cultural entendida como “uma obra conjugada do homem e da 
natureza” (UNESCO, 1972). 

Deste modo as paisagens culturais traduzem a evolução das 
sociedades humanas e da ocupação e apropriação do meio físico 
ao longo dos tempos, sob a influência de condicionantes e/ou 
oportunidades estabelecidas pelo ambiente natural e pelas 
sucessivas forças sociais, económicas e culturais, de ordem interna 
ou externa. O termo paisagem cultural engloba, deste modo, um 
conjunto diversificado de manifestações resultantes da interação 
entre o Homem e o meio ambiente (PEDROSA, 2012, 2013a).  

Para além das paisagens culturais já classificadas na área do 
Roteiro da Missão Cruls é necessário inventariar e propor a criação 
de outras, nomeadamente nos territórios que refletem a aplicação 
secular de técnicas sustentáveis de uso do solo, adaptadas às suas 
características naturais e que servem de suporte às comunidades 
humanas e às suas atividades. Esta ideia não significa que 
defendemos um modelo conservacionista obsoleto e desajustado 
de uma visão dinâmica dos sistemas ambientais e antrópicos, mas 
pelo contrário que estas paisagens são construções sócio-
ambientais e culturais resultantes de determinados contextos de 
tempo e de espaço e, como tal, estão em contínua mudança e 
evolução. Deste modo, pensamos que é importante definir e 
equacionar estratégias e modelos de conservação da paisagem 
construída, que não impliquem manter inalterados estilos de vida, 
usos do solo e processos produtivos arcaicos. Pelo contrário, deve-
se procurar potenciar a evolução sustentável a longo prazo destes 
territórios, harmonizando valores paisagísticos, ambientais, 
patrimoniais e socioeconómicos. 

Estes espaços mantiveram uma relação multissecular entre os 
processos naturais e as atividades antrópicas que possibilitou o 
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desenvolvimento de um equilíbrio dinâmico, assente numa estrutura 
de interdependência e complementaridade de funções. Por isso, 
esta paisagem cultural pode ser considerada uma paisagem viva, 
cuja continuidade só poderá ser garantida através da manutenção 
do seu papel social, associado à preservação e evolução 
sustentável dos modos de vida e processos produtivos tradicionais, 
mas procurando novas funcionalidades de modo a garantir a sua 
sustentabilidade em moldes mais atuais. 

 
Estratégias para a implementação da proposta de turismo 
cultural no Roteiro da Missão Cruls. 

Uma das estratégias possíveis para implementar o turismo 
cultural pode passar pelo desenvolvimento do turismo interpretativo, 
sensorial e cultural. Para a sua implementação de forma sustentável 
é necessário a infra estruturação do território e a promoção de 
diversas atividades relacionadas com o turismo cultural. 

A infra estruturação dos espaços tem como objetivo facilitar o 
acesso do turista, assim como, a sua satisfação em termos de 
atendimento. Para além das vias de comunicação que poderão ser 
melhoradas ou implementadas é necessário o aparecimento de 
hóteis, unidades de turismo rural e agroturismo. Assim deve ser 
pensada uma rede de hotelaria organizada e que possa servir 
diversos vetores do turismo. Os hotéis existentes são poucos e 
necessitam de um forte investimento para atingir os padrões de 
qualidade necessários para servir os diferentes tipos de turista.  
Uma ideia importante seria a recuperação dos casarões antigos, 
muitos deles em estado de degradação avançada, e transformá-los 
em restaurantes, em casas de turismo rural, de agroturismo e/ou 
hotéis rurais, que seria uma forma de se reaver o investimento que 
é necessário fazer para a sua recuperação. Para certa classe de 
turistas, a ideia de usufruir de prédios históricos possibilita a 
exploração desta via turística, criando condições de permanência 
na região de um maior número de turistas potencializando o 
aparecimento de outro tipo de serviços e permitindo um 
desenvolvimento com forte sustentabilidade.  
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Nas questões de marketing territorial pode desenvolver-se rotas 
turísticas que envolvam todos os agentes da região. De fato, rotas, 
percursos ou trilhos constituem valiosos guias que orientam a 
descoberta de um território desconhecido (PEDROSA & PEREIRA, 
2008, PEDROSA, 2013b). A exploração de um espaço geográfico e a 
compreensão da sua identidade é um processo que implica uma 
relação longa e exigente entre o observador e o território. Este 
processo de conhecimento requer disponibilidade para permanecer, 
percorrer, ver, cheirar, sentir, interpretar, relacionar elementos, 
apreender padrões, identificar contrastes. Devido à morosidade e 
exigência deste processo, a riqueza e diversidade de uma 
paisagem permanecem frequentemente ocultas face ao olhar do 
turista. É precisamente este o papel desempenhado por uma rota 
turística, conduzir e motivar o olhar interpretativo sem, no entanto, 
condicionar a liberdade de opção e o interesse pessoal do turista. 
Nesse sentido, uma rota turística não deve restringir-se ao traçar de 
um dado trajeto, tendo por missão dar visibilidade a todas as 
dimensões da paisagem e contribuir para a compreensão da 
interação de fatores que se encontra na sua génese (PEDROSA & 
PEREIRA, 2012; BENTO, L. et al., 2012). 
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: A CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO 
 
A EDUCATIONAL POLITICAL PROJECT: CONSTRUCTION OF 
KNOWLEDGE 
 

SANTOS, Dalma Aparecida1 
AZEVEDO, José Roberto Nunes de2 

 
Resumo: Um projeto político-pedagógico voltado para construir e 
assegurar a gestão democrática se caracteriza por sua elaboração coletiva 
e não se constitui em um agrupamento de projetos individuais. Nesse 
sentido deve envolver um compromisso político que traga 
necessariamente o engajamento de professores, alunos, pais e gestão 
escolar, uma vez que esta em foco construir a própria identidade da escola 
a qual visa o bem comum de toda a comunidade escolar. Desta forma, 
projeto deve romper com o isolamento dos diferentes segmentos da 
instituição educativa e com a visão burocrática, atribuindo-lhes a 
capacidade de problematizar e compreender as questões postas pela 
prática pedagógica. 
 
Abstract: A political-pedagogical project aimed to build and ensure 
democratic management is characterized by its collective elaboration and 
does not constitute a grouping of individual projects. In this sense must 
involve a political commitment that necessarily bring the engagement of 
teachers, students, parents and school management, since this focus on 
building their own school identity which seeks the common good of the 
entire school community. Thus, the project should break the isolation of the 
different segments of the educational institution and the bureaucratic vision, 
giving them the ability to discuss and understand issues pertaining to 
teaching practice. 
 
Palavras-chaves: Projeto, Gestão escolar, comunidade.  
 
Keywords: Project, School management, community. 
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1. Introdução  
O Projeto Político Pedagógico define a identidade da escola e 

indica caminhos para ensinar com qualidade. Desse modo, deve 
constituir-se como referência para todos membros da equipe 
escolar, haja vista por exemplo, que deve englobar a participação 
dos membros da escola, considerando sua diversidade, de tal forma 
que seja sistematizado em coletivo as principais demandas da 
comunidade. 

A escola pública é objeto de muitas discussões acaloradas 
acerca de sua função social. Neste sentido, ganhou peso a questão 
da qualidade social da educação, uma vez que formar cidadão 
implica em garantir a aprendizagem compulsória para a vida, a 
partir de um currículo que satisfaça as necessidades do cotidiano. 

Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir 
e sonhos a realizar. O conjunto dessas aspirações, bem como os 
meios para concretizá-las, é o que dá forma e vida ao chamado 
projeto político-pedagógico - o famoso PPP. As próprias palavras 
que compõem o nome do documento dizem muito sobre ele. 

De fato, os objetivos educacionais são indispensáveis para o 
trabalho docente, já que a prática educativa é socialmente 
determinada, pois responde as exigências e expectativas dos 
grupos e classes sociais existentes na sociedade, ou seja, a prática 
educativa atua no desenvolvimento individual e social dos 
indivíduos, proporcionando-lhes os meios de apropriação dos 
conhecimentos e experiências acumuladas pelas gerações 
anteriores, como requisito para a elaboração de conhecimento 
vinculada a interesse da população majoritária da sociedade. 

É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar 
durante determinado período de tempo. Ou seja, “[...] podemos 
afirmar que projeto garante o desejo, o sonho, a proposta ideal, a 
utopia” (MINGUILI; DAIBEM: 2012, p. 03), de tal forma que “pensar um 
projeto pedagógico implica primeiramente em se ter um projeto de 
vida humano” (Idem, p. 03). 

É político por considerar a escola como um espaço de formação 
de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão 
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individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que 
ela vai seguir. 

Isto é particularmente importante na visão de Minguili e Daibem 
(2012, p.03), as quais ressaltam ainda que o Projeto Político 
Pedagógico deve ser: [...] “instrumento necessário para se evitar a 
alienação e fragmentação dos sujeitos envolvidos nessa construção 
docentes, alunos e servidores.”. 

É pedagógico porque define e organiza as atividades e os 
projetos educativos necessários ao processo de ensino e 
aprendizagem. Do mesmo modo como bem ressalta Gadotti (2000), 
envolve uma direção política na qual considera-se uma finalidade, 
sem contudo ser necessariamente um projeto acabado onde não 
existam mudanças no decorrer do tempo. 

Ao juntar as três dimensões, o PPP ganha a força de um guia - 
aquele que indica a direção a seguir não apenas para gestores e 
professores mas também funcionários, alunos e famílias. Ele 
precisa ser completo o suficiente para não deixar dúvidas sobre 
essa rota e flexível o bastante para se adaptar às necessidades de 
aprendizagem dos alunos. 

Durante muitas décadas podemos perceber a escola como parte 
integrante de uma realidade para jovens que viam na mesma os 
caminhos para ascensão, a escola era o espaço em que estudar 
era vencer obstáculos. 

Não podemos negar que durante determinado período ter 
conhecimento era prioridade de poucos. 

A escola passou a ser o momento onde a educação se faz 
presente e para muitos ainda é vista como o caminho para a 
ascensão social, enquanto os liceus ensinam atividades didáticas, 
mas não das atividades reais da sociedade.  

A transmissão de conhecimentos, valores e costumes mantinha 
por si só uma ligação bilateral com a escola, pois ela determinava 
os elementos culturais a serem incorporados aos métodos que 
atendam os interesses e a necessidade operaria.  

Como bem assevera Lenhard (1977, p. 106): 
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O ensino é sempre uma atividade social de interação entre o 
professor e os alunos. Neste sentido estudar é participar, mas o 
educando não participa daquele processo social a que o 
conhecimento, o valor, o costume a serem aprendidos, se referem e 
em cujo contexto tem o seu verdadeiro sentido. 

 
Entende-se que o Projeto Político-Pedagógico é uma ação 

intencional e o resultado de um trabalho coletivo, que busca metas 
comuns que intervenham na realidade escolar. Traduz a vontade de 
mudar, pensar o que se tem de concreto e trabalhar as utopias; 
permite avaliar o que foi feito e projetar mudanças. 

A escola tem o papel de promover o desenvolvimento e a 
aprendizagem do aluno, e a instituição social que tem por objetivo 
educar, onde se ensina de forma sistematizada, prática esta que 
será definida no Projeto Político Pedagógico. 

O problema educacional se coloca como chave da solução do 
problema humano tanto no aspecto individual como da sociedade, 
mesmo por que a “ciência é também política, e o cientista deve 
saber porque é utilizada, como é utilizada e em favor dos interesses 
de quem ela é utilizada” (ANDRADE: 2008, p.13). 

A atualidade marcada por sucessivas transformações, a 
educação, na qualidade de uma prática social, contribui 
positivamente no processo de democratização da sociedade 
brasileira. Deste modo, evidencia-se que a busca da qualidade na 
educação representa o desejo de prestar um serviço eficiente, no 
sentido de contribuir na formação de homens e mulheres capazes 
de compreender a sociedade em que vivem. 

  
2. Eixo norteador do projeto político pedagógico 

O ensino é um dos processos de formação humana mais 
importante para a construção de seu sujeito social, consciente e 
comprometido com a realidade que o cerca, sendo essencial sua 
contribuição para sociedade vigente rumo à superação das 
desigualdades, em especial do ponto de vista do ensino e da 
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aprendizagem, haja vista o seu caráter dinâmico como prática 
social. 

A educação tem papel fundante no desenvolvimento humano, 
pois além de facilitar o acesso a sua formação básica, contribuirá 
para o desenvolvimento de habilidades como a seleção e o 
processamento de informação, a autonomia, a capacidade para 
poder decidir, liderar grupos. 

Rodrigues (1988) ressalta que a educação formal compreende a 
materialização da contradição, pois se de um lado cumpre bem sua 
função de formar consciências, preparar lideranças, difundir valores 
e, principalmente preparar as pessoas, homens e mulheres, ao 
mercado de trabalho, por outro atropela as ideologias e impede a 
plena atuação da liberdade. 

Como bem ressalta Luckesi et. al. (2001), o conhecimento, como 
compreensão da realidade e como necessidade para o ser humano, 
pode ser utilizado como mecanismo para romper com toda 
opressão, de tal forma que se tenham sujeitos independentes e com 
plena autonomia. 

Todas essas questões para a necessidade de repensar a escola 
e suas funções a frente as exigência da sociedade atual e dos 
desafios que se colocam a educação. Subtende-se que é preciso 
construir um PPP (Projeto Político Pedagógico) que envolva a 
realidade, sem mascarar as mazelas latentes. 

Diante disto, se faz necessário que o professor tenha clareza de 
suas convicções políticas e pedagógicas em relação ao trabalho 
escolar: o que pensa sobre o papel da escola na formação de 
cidadãos ativos e participantes na vida social, sobre a relação entre 
o domínio de conhecimentos e habilidades e as lutas sociais pela 
melhora das condições de vida e pela ampla democratização da 
sociedade. 

Assim, é importante novamente trazer ao debate o fato que é 
necessário a participação efetiva nesse processo do alunado, uma 
vez que estes devem protagonizar, devem ser sujeitos de sua 
própria aprendizagem, sendo que envolve diretamente projetos de 
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vida em que  a participação propriamente dita, pertence à natureza 
do ato pedagógico. (GADOTTI:2000). 

Nesse sentido, como fazer para derivar dos objetivos amplos 
aqueles que correspondem às tarefas de transformação social, no 
âmbito do trabalho pedagógico concreto nas escolas e nas salas de 
aulas?  Reavaliando os objetivos e conteúdos previstos no 
programa oficial em função de objetivos sociopolíticos que 
expressam os interesses do povo das condições locais da escola. 

O Projeto Político Pedagógico é antes de tudo a expressão de 
autonomia da escola no sentido de formular e executar sua 
proposta de trabalho. É um documento juridicamente reconhecido, 
que norteia e encaminha as atividades desenvolvidas no espaço 
escolar e tem como objetivo central identificar e solucionar 
problemas que interferem no processo de ensino e aprendizagem. 

Esse projeto está voltado diretamente para o que a escola tem 
de mais importante “o educando” e para aquilo que os educandos e 
toda a comunidade esperam da escola – uma boa aprendizagem.  

A capacidade de o professor selecionar noções básicas, evitando 
a sobrecarga é a garantia de maior solidez e conhecimentos 
assimilados pelos alunos. Ressaltando a ideia de que no processo 
de ensino não se pode apressar, sem o estudo ativo e persistente 
do aluno e desenvolvimento das capacidades cognoscitivas não 
ocorre uma verdadeira aprendizagem.  

O Projeto Político Pedagógico é um caminho traçado 
coletivamente, o qual se deseja enveredar para alcançar um 
determinado objetivo. Deste modo, ele deve existir, antes de tudo, 
porque define-se como ação que é anteriormente pensada, 
idealizada.  

Se a educação escolar deve exercer a sua contribuição das lutas 
pela transformação da sociedade, os conteúdos sistematizados 
visam instrumentalizar as crianças e jovens das camadas populares 
para a sua participação ativa no campo econômico, social, político e 
cultural.  

É tudo aquilo que se quer em torno de perspectiva educacional: 
a melhoria da qualidade do ensino por meio de reestruturação da 
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proposta curricular da escola, de ações efetivas que priorizem a 
qualificação profissional do educador, do compromisso em 
oportunizar ao educando um ensino voltado para o exercício da 
cidadania, etc.  

Neste sentido, por exemplo, se enquadram as propostas 
curriculares, as quais carecem de perfil menos técnico e mais 
político-pedagógico, concorrendo para isso a viabilidade de um 
pensamento autônomo. 

Portanto, é preciso que a escola entenda seu papel social e sua 
função numa sociedade de grupos muito diferenciados. É o 
momento de se rever estudando e adequando a população a quem 
deve servir as normas e práticas prejudiciais. 

Do mesmo modo, atentar aos critérios de promoção absurdos, 
maus currículos, exigências arbitrárias de avaliações, professores 
despreparados, guias e orientações inadequadas, e impostos de 
cima para baixo, medidas administrativas impensadas e/ou parciais, 
etc. 

É por meio de sua existência que a escola registra sua história, 
pois é conhecido como um conjunto de diretrizes e estratégias que 
expressam e orientam a prática político-pedagógica de uma escola. 

É um processo inacabado, portanto contínuo, que vai se 
construindo ao longo do percurso de cada instituição de ensino. O 
projeto se dá de forma coletiva, em que todos os personagens 
direta ou indiretamente, pais, professores, alunos, funcionários, 
corpo técnico-administrativo são responsáveis pelo seu êxito. 
Assim, sua eficiência depende, em parte, do compromisso dos 
envolvidos em executá-lo. 

Somente a educação, compreendida como processo de 
conscientização é que traduz realmente a natureza humana. Isto é, 
dito de outra forma, afinal meio para desvendar as máscaras 
sociais, políticas, econômicas e culturais possibilitando ao alunado 
saber pensar o espaço. 

O profissional em educação deve ter capacidade de fazer uma 
leitura e de interpretar a realidade intervindo diretamente. 

Veiga (2001, p. 110), define o Projeto Político Pedagógico como: 
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Além disso, explicita uma filosofia e harmoniza as diretrizes da 
educação nacional com a realidade da escola, traduzindo sua 
autonomia e definindo seu compromisso com a clientela. É a 
valorização da identidade da escola e um chamamento à 
responsabilidade dos agentes com as racionalidades interna e 
externa. Esta ideia implica a necessidade de uma relação contratual, 
isto é, o projeto deve ser aceito por todos os envolvidos, daí a 
importância de que seja elaborado participativa e democraticamente. 

 
A dimensão política, a forma social é a forma coletiva, na qual 

alunos, professores, supervisores, orientadores, funcionários e 
responsáveis por alunos discutem o Projeto Político Pedagógico, 
aqui pode ser entendida como uma maneira de pensar e agir. A 
Pedagogia como ciência da educação, compreende um conjunto de 
doutrinas e princípios teóricos que visam subsidiar e orientar a ação 
educativa. Tem-se nela um movimento da teoria à prática e da 
prática à teoria.  

Todos planejam o dia-a-dia, sistematicamente ou não. É por 
meio das discussões e das necessidades individuais, tornadas 
coletivas, que o Projeto Político Pedagógico passa a ser desenhado 
na cabeça das pessoas.  

O projeto político pedagógico tem um caráter dinâmico e não 
acontece porque assim desejam os administradores, mas porque há 
uma preocupação com o destino das nossas crianças, da escola e 
da sociedade e ansiamos por mudanças.  

Nesse contexto não é fazendo avaliação que a educação vai 
mudar. É preciso uma solução rápida, algo concreto, em que a 
realidade seja colocada a mesa e as soluções se façam verdade e o 
principio da isonomia prevaleça.  

Porém o Estado precisa de políticas públicas, em que a 
valorização dos docentes e as condições de trabalho se façam 
presente. Só assim se garantirá qualidade no ensino e o pleno 
exercício do direito à educação às crianças, jovens e adultos. 
Investir em educação implica, de maneira lógica, ter uma sociedade 
melhor e organizada no futuro. 
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A construção do Projeto Político Pedagógico surge a partir da 
necessidade de organizar e planejar a vida escolar, quando o 
improviso, as ações espontâneas e casuais acabam por 
desperdiçar tempo e recursos, os quais já são irrisórios.  

Sendo o Projeto Político Pedagógico  a marca original da escola, 
ele pode propor oferta de uma educação de qualidade, definindo ou 
aprimorando seu modelo de avaliação levando em consideração os 
principais problemas que interferem no bom desempenho dos 
alunos. 

Logo, é preciso estabelecer e aperfeiçoar o currículo voltado 
para o contexto sociocultural dos educandos; apontar metas de 
trabalho referentes à situação pedagógica, principalmente no que 
se refere às experiências com metodologias criativas e alternativas.  

Em função disso, é que se considera importante estruturar os 
princípios que norteiam as práticas educacionais.  

Para Pretto (1996, p.98), é necessário: 
 

[...] uma escola que possa superar a atual, ainda calcada nos velhos 
paradigmas da civilização em crise e que não conseguiu solucionar 
os problemas propostos pela própria modernidade”, ou seja temos 
que romper com a escola “fundamentada apenas no discurso oral e 
na escrita, centrada em procedimentos dedutivos e lineares. 

 
Ao se empreender uma investigação em sua totalidade e de se 

considerar a democratização do processo de gestão e organização 
da escola pública em especial nos aspectos comunitários para que 
deste modo tenha-se uma estrutura de sociedade capaz de abarcar 
os principais processos interativos do saber. 

O Projeto Político Pedagógico é um meio eficaz para a 
superação da ação fragmentada tanto na educação quanto na 
escola, motivando e reanimando toda a comunidade escolar, em 
que cada um tenha o sentido da pertença, sentindo-se 
corresponsáveis pelo crescimento e pela melhoria do ensino.  
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O compromisso do professor é grande, podendo contribuir para 
que a escola seja um lugar de crescimento e humanização. Assim, 
é importante primar pela sua atualização constante, buscando 
referências e apoios didáticos que servirão de subsídios para inovar 
sua prática docente; trabalhar coletivamente, priorizar espaço onde 
possa vivenciar e fazer troca de experiências, revisando sempre sua 
formação. 
 

2.1. Para que serve o projeto politico pedagógico? 
Ao desenvolvê-lo, por meio de um planejamento participativo, as 

pessoas ressignificam suas experiências, refletem suas práticas, 
resgatam, reafirmam e atualizam valores, explicitam seus sonhos e 
utopias, demonstram seus saberes, sua visões de mundo, de 
educação e conhecimento, dão sentido aos seus projetos 
individuais e coletivos, reafirmam suas identidades, estabelecem 
novas relações de convivência e indicam um horizonte de novos 
caminhos, possibilidades e propostas de ação. 

É ele que indicará a direção, o norte, os rumos da escola. 
Retrata a cara da escola, sua identidade como é compreendido por 
Oliveira (1990). O projeto pedagógico da escola é, por isso mesmo, 
sempre um processo inconcluso, uma etapa em direção a uma 
finalidade que permanece como horizonte da escola. 
 

3. A importância do trabalho coletivo para a formação da 
Instituição escolar. 

Em seu dia-dia, por um lado, a escola influencia todos os que 
dela participam; por outro lado, estes são, ao mesmo tempo, 
construtores de sua história. Aluno, professor, pedagogo, gestor, 
funcionário administrativo e de apoio, pais, representantes da 
comunidade, constroem coletivamente a história da instituição.  

O fato de todos colaborarem nesta construção gera um 
sentimento de pertença, de comprometimento, um querer 
concretizar o projeto da escola ou reformulá-lo, se assim for 
necessário.  
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Nesse sentido, o trabalho do professor deve estar voltado para a 
formação de qualidades humanas, modos de agir em relação ao 
trabalho, ao estudo, à natureza, em concordâncias aos princípios 
éticos, tais como: desenvolver qualidades de caráter, com 
honradez, a dignidade, o respeito aos outros, a disciplina, a 
urbanidade, e cortesia, etc. desenvolver a consciência de 
coletividade e o sentimento de solidariedade humana, etc. 

Salienta-se como objetivo educacional no que se refere à 
instituição em processos participativos, envolvendo todas as 
pessoas que diretamente ou indiretamente se relacionam com a 
escola: diretor, coordenador de ensino, professores, funcionários, 
alunos, pais. 

Nestes termos, a gestão democrática da escola consolida-se por 
meio de suas Instâncias Colegiadas: Conselho Escolar, Conselho 
de Classe, Associação de Pais, Mestres e Funcionários e o Grêmio 
Estudantil. Estes mecanismos de participação legitimam o processo 
democrático, incentivando a eleição de diretores e a 
democratização dos processos de decisão, embora a eleição de 
diretores escolares não seja suficiente e nem garantia de uma 
escola democrática.  

Para que ocorra a democratização dos processos de decisão é 
fundamental a participação dos segmentos representativos da 
comunidade, especialmente na ação de planejar, executar e avaliar 
o Projeto Político- Pedagógico.  

Participação, autonomia, democracia e cidadania exigem 
aprendizado. As instâncias colegiadas, principalmente o Conselho 
Escolar, considerado o órgão máximo de gestão, no qual contempla 
todos os segmentos escolares na sua composição pode ajudar na 
construção destes saberes. 

O aprendizado só ocorrerá se houver maior participação de 
todos os membros do Conselho nas decisões escolares, tornando a 
escola mais democrática, onde todos possam exercer o direito da 
cidadania.  

Ao discutir o trabalho pedagógico da escola é preciso levar em 
conta os espaços/tempos disponíveis, inclusive para a participação 
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dos pais e alunos nas reuniões. Suas vozes são pouco ouvidas, 
tanto nas instâncias de participação, quanto na própria sala de aula. 
Os pais ainda não se sentem a vontade ou quase não falam nas 
reuniões, até porque eles desconhecem quase que totalmente as 
questões pedagógicas, e poucos tiveram acesso ao Projeto Político-
Pedagógico da escola em que seus filhos estão matriculados. 

 
 

3.1. Gestão escolar democrática 
Há bem pouco tempo, falava-se em administração escolar, que 

compreendia as atividades de planejamento, organização, direção, 
coordenação e controle. 

 “A gestão, por sua vez, envolve estas atividades 
necessariamente, incorporando certa dose de filosofia e política. O 
que existe é uma dinâmica interativa entre ambas”. (LUCK, 2006, p. 
99). 

 No tocante a crise que a administração sofreu, pois tais teorias 
jamais foram capazes de conduzir a uma teoria satisfatória do que 
seja administrar, não obstante, surgiu à necessidade de um 
conceito mais abrangente que descrevesse a administração e suas 
alternativas. Daí o conceito de gestão. 

Como ilustra Luck, (2006, p. 99): 
 

[...] a gestão não deprecia a administração, mas supera as suas 
limitações de enfoque dicotomizado, simplificado e reduzido, para 
atender as exigências de uma realidade cada vez mais complexa e 
dinâmica. 

 
Por sua vez, de acordo com Andrade (2004, p. 17): 
 

A expressão gestão escolar em substituição à administração 
escolar, não é apenas uma questão semântica. Ela representa uma 
mudança radical de postura, um novo enfoque de organização, um 
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novo paradigma de encaminhamento das questões escolares, 
ancorados nos princípios de participação, de autonomia, de 
autocontrole e de responsabilidade. 

 
Depois de um longo período de regime militar de exceção, é 

preciso reaprender a praticar a democracia. Para tanto, é preciso 
ampliar a democracia com a participação ativa da sociedade nos 
diversos espaços sociais.  

No entanto, a escola é um desses espaços, pois a gestão 
escolar democrática é uma forma de democracia participativa que 
favorece o exercício da cidadania consciente e comprometida com 
os interesses da maior parte da sociedade. 

Dirigir uma escola era considerada há bem pouco tempo uma 
tarefa rotineira e cabia ao diretor zelar pelo bom funcionamento da 
escola. Atualmente, essa situação mudou. 

Vale salientar que a partir de 1980 o paradigma do autoritarismo 
passou a ser duramente criticado. As grandes e contínuas 
transformações sociais, científicas e tecnológicas passaram a exigir 
um novo modelo de escola e consequentemente, um novo perfil de 
dirigente, com formação e conhecimentos específicos para o cargo 
e a função de diretor-gestor. 

Participar da gestão democrática da escola significa que todos se 
sentem e efetivamente são partícipes do sucesso ou do fracasso da 
escola em todos os seus aspectos: físico, educativo, cultural e 
político. 

Uma gestão democrática precisa da participação ativa da 
comunidade escolar, no momento de partilhar o poder e tomar uma 
decisão. Implica a efetivação de novos processos de organização e 
gestão baseados em uma dinâmica que favoreça os processos 
coletivos e participativos de decisão. 

Nesse sentido a participação e a própria gestão democrática na 
escola constitui uma das bandeiras fundamentais a serem 
implementadas pelos diferentes atores que constroem o cotidiano 
escolar. 
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A função primordial do gestor escolar, baseada na liderança e 
competência, é manter a escola em atividades harmoniosas, 
participativas e produtivas, delegando, acompanhando e exigindo 
tarefas com autenticidade e ponderação, transformando o discurso 
em ação. “Assim como a essência da gestão é fazer a instituição 
operar com eficiência, a eficácia da gestão depende, em grande 
parte, do exercício da liderança”. (ANDRADE, 2004, p. 17). 

Como bem indica Luck (2006, p. 15): “[...] é pela gestão que se 
estabelece unidade, direcionamento, ímpeto, consistência e 
coerência a ação educacional, a partir do paradigma, ideário e 
estratégias adotadas para tanto”.  

Em suma, aperfeiçoa-se e qualifica-se a gestão para maximizar 
as oportunidades de formação e aprendizagem dos alunos. A boa 
gestão é, pois identificada, em última instância, por esses 
resultados. 

Gerir democrática e participativamente a escola significa usar de 
todas as oportunidades que ela oferece, tanto para realizar práticas 
como para aprender condutas com elas. Mais importante do que os 
resultados práticos imediatos da gestão democrática é a 
aprendizagem para vida pessoal e social. 

 Afinal, a escola não é uma oficina produtiva, mas sim um lugar 
de aprendizagem e desenvolvimento, sendo que: “O mais 
importante na vida escolar não é o ganhar ou o perder, mas o 
aprender a ser e o aprender a viver juntos, para o bem-estar de si 
mesmo e do outro, com qualidade” (LUCKESI, 2007, p. 15). 

A Lei de Diretrizes e Bases redirecionou as formas de 
organização e gestão. A esse respeito à lei estabelece o princípio 
da gestão democrática, ou seja, a necessidade de que a gestão das 
escolas se efetive por meio de processos coletivos envolvendo a 
participação da comunidade local e escolar.  

Assim, por gestão democrática entende-se a garantia de 
mecanismos e condições para que espaços de participação, 
partilhamento e descentralização do poder ocorram. 

Desse modo, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) ao encaminhar 
para os sistemas de ensino as normas para a gestão democrática, 
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indica dois instrumentos fundamentais: a elaboração do Projeto 
Político Pedagógico da escola e a participação das comunidades 
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

 
4. Considerações finais 

Um projeto político-pedagógico voltado para construir e 
assegurar a gestão democrática se caracteriza por sua elaboração 
coletiva e não se constitui em um agrupamento de projetos 
individuais, ou em um plano apenas construído dentro de normas 
técnicas para ser apresentado às autoridades superiores. Mas o 
que é mesmo projeto político-pedagógico? 

Segundo Libâneo (2004), projeto político-pedagógico é o 
documento que detalha objetivos, diretrizes e ações do processo 
educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das 
exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e 
expectativas da comunidade escolar. 

Na verdade, o projeto político-pedagógico é a expressão da 
cultura da escola com sua (re)criação e desenvolvimento, pois 
expressa a cultura da escola, impregnada de crenças, valores, 
significados, modos de pensar e agir das pessoas que participaram 
da sua elaboração. 

Sem a pretensão de concluir, é preciso entender que o projeto 
pedagógico é caracterizado como ação consciente e organizada. O 
projeto deve romper com o isolamento dos diferentes segmentos da 
instituição educativa e com a visão burocrática, atribuindo-lhes a 
capacidade de problematizar e compreender as questões postas 
pela prática pedagógica. 

A elaboração do projeto político-pedagógico sob a perspectiva da 
inovação emancipatória é um processo de vivência democrática à 
medida que todos os segmentos que compõem a comunidade 
escolar e acadêmica participam dela, tendo compromisso com seu 
acompanhamento e, principalmente, nas escolhas das trilhas que a 
instituição irá seguir.  

Dessa forma, caminhos e descaminhos, acertos e erros não 
serão mais da responsabilidade da direção ou da equipe 
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coordenadora, mas do todo que será responsável por recuperar o 
caráter público, democrático e gratuito da educação estatal, no 
sentido de atender os interesses da maioria da população. 

Para modificar sua própria realidade cultural, a instituição 
educativa deverá apostar em novos valores. Em vez da 
padronização, propor a singularidade; em vez de dependência, 
construir a autonomia; em vez de isolamento e individualismo, o 
coletivo e a participação; em vez da privacidade do trabalho 
pedagógico, propor que seja público; em vez de autoritarismo, a 
gestão democrática; em vez de cristalizar o instituído, inová-lo; em 
vez de qualidade total, investir na qualidade para todos. 

É fundamental que se entenda, de maneira tão clara quanto 
possível, a natureza geral dessa forma de conceber o projeto 
político-pedagógico, fundado na concepção de inovação 
emancipatória ou edificante.  

Por um lado, o projeto é um meio que permite potencializar o 
trabalho colaborativo e o compromisso com objetivos comuns; por 
outro, sua concretização exige rupturas com a atual organização do 
trabalho e o funcionamento das instituições educativas. 

As noções de inovação e projeto político-pedagógico assumidas 
neste artigo diferem da concepção conservadora e regulatória como 
rearranjo de situações externas à situação inovada sendo que 
nesse cenário cabe justamente aos educadores e pesquisadores, o 
papel fundamental no sentido de clarear e desvelar as concepções 
que respaldam as lógicas de inovação e do projeto político-
pedagógico. 
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O QUE SÃO COTAS? ELAS POSSUEM ALGUMA 

FUNÇÃO? 
 

SOLIZ, Victor Hugo1  
 

Com certeza todos já ouviram falar em cotas, seja social, seja 
étnico-racial, mas o que seria esta tal cota? Segundo Michaelis: 
“Determinada porção”2. Ou seja, as cotas servem para garantir a 
determinada porção de cada um. No caso das universidades 
públicas, ela visa garantir o acesso a todas as camadas sociais, não 
apenas as mais abastadas (ricas). 

As classes mais ricas dizem que a cotas são inconstitucionais 
porque quebram o artigo quinto3 da constituição brasileira que diz 
que todos são iguais, mas esta interpretação se baseia na 
igualdade de leis e não de direito. Esta elite financeira, que se 
pretende a ser intelectual também, se esquece que esta concepção 
de Estado vem do Estado de direito de Hegel que tinha por 
obrigação manter a liberdade e igualdade de todos os cidadãos já 
que nem uma, nem outra era natural . A constituição diz que se 
deve tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma 
desigual de acordo com sua desigualdade, ou seja, quem possui 

                                                             
1 Engenheiro mecânico graduado na UNESP, técnico em shiatsuterapia, 
pós-graduado em acupuntura e atualmente cursando história – 
victor_hugo_soliz@hotmail.com.  
2 MICHAELIS. Dicionário de português online. Acesso feito no dia 02 de 
outubro de 2013: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues
-portugues&palavra=Cota 
3 “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade”. Acesso feito no dia 05 de outubro de 2013:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
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maiores obstáculos devem receber auxílio para transpor estes 
obstáculos.  

Acesso a uma educação de qualidade é um direito de todos e 
também está na constituição. A universidade faz parte desta 
educação e embora não existam vagas nas universidades públicas 
para todos que queiram estudar, ainda assim é necessário garantir 
o acesso dos mais diversos segmentos sociais que fazem parte da 
sociedade ao terceiro grau. Quando se fala em segmento social se 
quer dizer homens, mulheres, negros, indígenas, brancos, 
heterossexuais, homossexuais, etc. 

Pode se perceber facilmente que na verdade quando se fala de 
cotas é lutar por uma sociedade onde o dinheiro não seja o maior 
diferencial, tanto que discurso comum anti-cotas é aquele de ‘roubo 
de vaga’, como se as vagas das universidades públicas fossem 
apenas para aqueles que estudam em escolas particulares e pagam 
os melhores cursinhos. Logicamente que alguém pode argumentar 
que antes das cotas, alunos de escola pública também entravam na 
universidade. Isto é verdade, mas não se pode tomar a exceção 
pela regra: se a grande maioria dos alunos ingressantes vem de 
escolas particulares, sendo que apenas uma minoria da população 
tem acesso e estuda nas mesmas, logo fica evidente que existe 
algum problema muito grande com a educação: quem tem dinheiro 
vai estudar em universidade pública e quem não tem, na maioria 
das vezes, ou vai para a particular ou fica sem estudar.  

Ou pior, ao entrar por cotas na USP, dentro do estado mais 
conservador do país4, os alunos cotistas são obrigados a ter um 
ensino diferenciado, humilhante, em uma violência aberta que 
despreza os dados da UFPR, UFRJ e UnB que dizem que os 

                                                             
4 Para mais detalhes: SILVA, Sheyla Suely de Souza; NÓBREGA, Mônica 
Barros da; FONSECA, Cleomar Campos da. HEGEL: SUAS 
CONTRIBUIÇÕES AO CONHECIMENTO, SUA DISCUSSÃO SOBRE O 
ESTADO E A (IM)PERTINÊNCIA DE SUAS ANÁLISES PARA O ESTUDO 
DO ESTADO CONTEMPORÂNEO. In: Qualit@s Revista Eletrônica ISSN 
1677 4280 Vol.1. N°1. UEPB. Monteiro, 2011. 
http://revista.uepb.edu.br/index.php/qualitas/article/viewFile/1030/585 
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alunos cotistas não desistentes possuem resultados até melhores 
que aqueles não cotistas: 

Na média geral, as notas dos alunos cotistas sociais (que estudaram 
todo o ensino fundamental e médio em escolas públicas) são dois 
pontos maior do que a nota dos alunos do sistema universal (63 
contra 61, respectivamente).5  

Mesmo no caso dos desistentes, a evasão além de ser menor 
que dos não cotistas: “Apenas 4% dos alunos que entraram por 
cota racial desistem nos dois primeiros anos. Taxa de evasão dos 
alunos sistema do universal chega a quase 12%”6, não é por 
problema de acompanhamento do curso. Uma proporção 
considerável (embora não seja a maior) das pessoas de baixa 
renda que desistem da universidade por não terem apoio para 
continuar na mesma, ou seja, param para trabalhar e sustentar sua 
casa ou mesmo por não ter o dinheiro da passagem para a 
universidade: 

Ao contrário do que muitos imaginam a carência financeira não é o 
principal motivo para os alunos cotistas abandonarem ou trancarem 
a faculdade. Nem as dificuldades no aprendizado desestimularam os 
alunos. Isso contraria a opinião daqueles que alegam que os alunos 
oriundos de cotas, principalmente os provenientes de escola pública, 
aumentariam e muito o índice de evasão por não conseguir 
acompanhar o ritmo dos demais alunos.7  

                                                             
5 BASSETE, Fernanda. Evasão escolar de cotista é 3 vezes menor do que 
a de não-cotista na UFPR. In: Portal G1 da Globo. Acesso feito no dia 05 
de outubro de 2013: 
http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL27514-5604,00-
EVASAO+ESCOLAR+DE+ 
COTISTA+E+VEZES+MENOR+DO+QUE+A+DE+NAOCOTISTA+NA+UF
PR.html 
6 Idem. 
7 VIEIRA, Augusto; SOUZA, Marina Maximiano Ferreira de; SILVA, Tatiane 
Pinho Dantas Menezes da; CASTRO, Guilherme Caldas de."ANÁLISE 
ESTATÍSTICA DO PERFIL DOS COTISTAS QUE EVADIRAM DA UERJ". 
In: CADERNOS DO IME – Série Estatística, ISSN 1413-9022, volume 22. 
UERJ, Rio de Janeiro, 2007. Páginas 31 a 45. Acesso feito no dia 09 de 
fevereiro de 2014: http://cadest.ime.uerj.br/volumes/vol_22_3.pdf  
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Uma pergunta constante é que se a melhoria da educação não 
tornaria as cotas desnecessárias. Esta é uma questão complexa, 
mas que a resposta certamente é não. A partir do momento que 
existem instituições cuja existência está voltada apenas para 
garantir a entrada dos seus clientes na universidade, este sempre 
será um diferencial para quem tem dinheiro. Ou seja, a total 
transformação do conhecimento em mercadoria, que ocorre nos 
cursinhos, impede que isto seja possível. É evidente que existem 
cursinhos populares de boa qualidade, mas eles são incapazes de 
suprir uma demanda nacional, ou seja, não tem vaga para todo 
mundo que precisa, logo não resolvem o problema estrutural que 
existe. 

Retornando ao ponto sobre o direito de todos os segmentos de 
terem acesso à universidade, acaba-se entrando em outro ponto 
polêmico: as cotas étnico-raciais. Em primeiro lugar, vale salientar 
que elas são uma conquista das lutas por direitos e respeito e 
fazem parte das chamadas políticas afirmativas. Talvez alguém 
pergunte se a cota social por si, não cobriria esta necessidade, já 
que a maioria da população pobre também é negra8. Neste caso 
voltamos na questão do acesso às vagas para todos os segmentos 
da sociedade. Alguém, normalmente o conservador, pode 
perguntar: “então teremos cota gay também?”, em uma falácia para 
tentar desmoralizar as cotas étnico-raciais. A verdade é que ser 
homossexual não tem qualquer relação direta com a questão 
financeira, mas ser negro normalmente implica em ser pobre 
(logicamente com exceções), logo a questão da cor de pele 
influencia, sim. Além do mais qualquer estudo que beneficie um 
determinado segmento, normalmente é feito por um membro deste 
segmento. Em outras palavras, não garantir a entrada de um 
segmento qualquer nas diversas esferas públicas, é negar 
cidadania e dignidade. Em outras palavras, se existisse um 
problema social envolvendo os homossexuais, sendo estes 
                                                                                                                                             
 
8 QUEIROZ, Delcele Mascarenhas; SANTOS, Jocélio Teles dos. Sistema 
de cotas e desempenho de estudantes nos cursos da UFBA. Acesso feito 
no dia 05 de outubro de 2013: 
http://www.ifcs.ufrj.br/~observa/relatorios/DesempenhoCotistasUFBA.pdf 
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impedidos de entrar na universidade, então sim, seria necessária a 
“cota gay”. 

Outro argumento desonesto utilizado até por pessoas favoráveis 
as cotas étnico-raciais é aquele de reparação histórica. Reparação 
histórica é uma grande bobagem que nada tem a ver com as 
políticas afirmativas, ou teriam que retornar o Brasil aos indígenas, 
ou os europeus teriam que devolver todo ouro e prata que pegaram 
do continente americano com juros e correção monetária. Na 
verdade este seria um argumento fácil demais de ser rebatido e por 
isto que é utilizado como argumento pró-cota por conservadores. 
Este tipo de discurso se chama falácia, e neste caso é a falácia do 
espantalho, na qual se busca desviar das reais razões e se ataca 
outra para refutar a ideia. Como os defensores da copa que 
atacando argumentos que não são o cerne do movimento anti-copa, 
convenientemente se esquecendo dos pontos principais: as 
políticas higienistas que estão sendo tomadas, a questão da 
soberania que se esvai frente à fifa, maior gasto do governo com 
copa do que com educação, entre outros pontos mais críticos. 
Então é necessário cuidado ao se defender as cotas com este 
argumento. Alguém pode perguntar: "Por que você acha que não é 
reparação histórica? Os antepassados deles foram escravizados. 
Isso os impediu de terem uma ascensão socioeconômica como os 
demais. Temos uma dívida histórica com eles, e as cotas servem 
para reparar tais injustiças”. Bem, neste caso, abrir-se-ia um 
precedente perigoso: se alguém morresse antes de terminar de 
cumprir a pena a qual foi condenado, o filho teria que continuar na 
prisão após a morte do pai para existir reparação histórica dos 
crimes do pai e isto é um total absurdo. Não existe uma maneira de 
corrigir o passado, apenas o presente. 

Talvez o único argumento honesto contra as cotas étnico-raciais 
é a questão dos brancos pobres que ficariam mais vulneráveis na 
questão do direito, mas ainda assim é necessário lembrar que 
mesmo sendo pobre, o branco tem mais aceitação social e menor 
chance de sofrer violência por parte do Estado, ou seja, o branco 
pobre mesmo com a desvantagem das cotas étnico-raciais não fica 
tão na margem da sociedade como o negro pobre, apesar das 
mesmas. 
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Ao se deparar com a realidade brasileira, onde se tem uma 
maioria de negros na população nacional, mas que se reduz a uma 
minoria na universidade, ou se acredita que os brancos são 
realmente superiores aos negros e por isto eles são mais bem 
sucedidos, ou se percebe que no Brasil existe um racismo 
endêmico, onde as cotas elas não são apenas justas, mas 
necessárias! Mas isto faz parte de uma cultura que acredita que 
cada classe social tem o seu lugar determinado e qualquer 
mudança neste cenário é tratado como uma violência, sendo assim 
com a polêmica dos rolêzinhos9? Então é evidente que para a 
sociedade conservadora não apenas o shopping não é local para 
pobre, mas também as universidades, afinal o pobre, além de não 
ter dinheiro para consumir no shopping, não pode ter acesso ao 
ensino superior. Afinal por que pobre tem que ter oportunidades? 

                                                             
9 Mais uma brilhante tirinha do Ricardo Coimbra: 
http://1.bp.blogspot.com/-
gfXzEh6WPIQ/Ute7jwGKMI/AAAAAAAABq8/RDqVK0m 
Yqu0/s1600/dilema_do_pobre.jpg 
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O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA INSERÇÃO SOCIAL DO 
INDIVIDUO PRESO 

 
SANTOS, Lineu1 

FARIAS, Regina Oliveira de2 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa teve como tema o papel da educação na inserção 
social do individuo preso e analisou a eficiência de aulas 
ministradas a alunos/presos, com vistas ao índice de reincidência 
no crime após ter cumprido pena e passado pelo processo  
educacional que faz vistas a não-reincidência. 

Ajudou-me a entender o papel do estado e dos seus 
representantes no retorno do preso a sociedade, e como o individuo 
preso pode contribuir para sua reinserção social e avaliou o índice 
de reincidência no crime com a apropriação da cultura. 

Sendo assim como problema tivemos a eficácia de aulas 
ministradas à presidiários em uma penitenciaria de Hortolândia-SP, 
pois: 

Em 19 de Junho de 2005, ou seja, há quase oito anos, iniciei 
minha vida profissional, no governo do estado de São Paulo, com o 
cargo de Agente de Segurança Penitenciária, na Penitenciaria III de 
Hortolândia-SP, é comum a homens e mulheres que prestam este 
tipo de serventia a sociedade, a indagação, de  como o individuo 
chega ao encarceramento, o que faz naqueles dias, meses, anos, 
que perduram sua pena, e o que fará quando o dia da liberdade 
chegar? 

                                                             
1 Graduando do Curso de Pedagogia do Centro Universitário UNINTER. 
2 Professora do Curso de Pedagogia do Centro Universitário UNINTER. 
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Alguns autores como Mirabete e Goffman já falaram sobre este 
assunto, mas ansiando pela pesquisa cientifica e crendo também no 
empirismo, percebi que esta pesquisa me ajudou a entender o 
processo que envolve as tentativas de socializar ou ressocializar o 
individuo dentro desta penitenciaria na qual eu exerço minha 
profissão, porém tomando os cuidados necessários em atender a 
objetividade da pesquisa.  

Percebi neste período de trabalho, que muitas falas se misturam, 
se tangenciam. Com a utilização do senso-comum e da falta de 
conhecimento técnico - cientifico os meus pares funcionais por 
vezes criticam o sistema educacional dentro de presídios, outros o 
defendem, psicólogos e assistentes sociais também fazem parte do 
rol de defensores da educação na prisão, seja por convicções 
próprias ou na tentativa de não entrarem em contradição com suas 
formações acadêmicas, ou ambas, o que muitos dos defensores 
acreditam fora encontrado em Goffman. 

[...] Se a estrada do internado é muito longa, 
pode ocorrer, caso ele volte para o mundo 
exterior, o que já foi denominado 
‘desculturamento’, isto é, ‘destreinamento’, o que 
o torna temporariamente incapaz de enfrentar 
alguns aspectos de sua vida diária [...] (Goffman, 
1974, p.23). 

Porém convivemos em sociedade devemos seguir regras, regras 
essas que embora o objeto de nosso estudo não as siga, porém 
este não é o intuito de nossa pesquisa, devemos segui-las sob pena 
de nos colocarmos no mesmo patamar moral destes, dentre estas 
regras a que embasa a educação na prisão a qual encontra-se na 
na Lei 7210 – Lei de execução penal – de 11 de julho de 1984, no 
artigo 10, seção 1, capitulo 2: 

A assistência ao preso e ao internado é dever do 
estado, objetivando prevenir o crime e orientar o 
retorno a convivência em sociedade”. E conforme 
o artigo 11 da mesma lei, uma dessas iniciativas 
para a referida assistência esta a educacional. 
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“Compreendendo a instrução escolar e a 
formação escolar do preso e do internado. 

 
Neste âmbito, vimos que cabe ao estado a ‘devolução’ de um 

individuo novo, pronto a conviver em sociedade, isso é previsto em 
lei, esta pesquisa se justifica no momento em que a violência é 
banalizada, constantemente vemos números informando que a 
população carcerária aumentou, ora, mas o plano de educação em 
prisões que está em vigor desde 11 de julho de 1984, ou seja, 28 
anos, então não funciona? 

Esta pesquisa se justifica também na qualidade das informações, 
pois o sujeito cognoscível, e eu, o sujeito cognoscente, temos um 
bom tempo de convívio, embora separados por convicções e 
atitudes, porém somos parte de um mesmo todo. 

No título preferi utilizar o termo inserção ao invés de qualquer 
outro termo antecedido de re, como estamos acostumados a ver, 
por exemplo, reinserção, ressocialização..., pois constantemente 
percebo que os indivíduos que se encontram privados de sua 
liberdade em sua grande maioria não se apropriaram da 
sociabilidade desejada, não foram inseridos, não foram incluídos 
socialmente, viveram parte de suas vidas as margens da sociedade, 
e agora o estado tenta ‘consertar’, e as ferramentas utilizadas para 
isso foram partes da nossa pesquisa. 

Creio que esta pesquisa servirá obviamente para ampliar os 
meus horizontes sobre o tema, para auxiliar futuros pesquisadores, 
e para elucidar duvidas cotidianas no exercício da minha profissão. 

 
2. O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA INSERÇÃO SOCIAL DO 
INDIVIDUO PRESO. 

Alguns autores como Erving Goffman falam do tema inserção 
social ou reinserção social do individuo preso, em pesquisa 
encontrei várias falas, e percebi como o sistema penal e prisional 
brasileiro busca incansavelmente uma solução para seus 
problemas. Num estado onde o Código Penal data de 1940, onde a 
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Lei de execução penal data de 1984 e o Estatuto do Funcionário 
Público Civil, este que é o agente  responsável  pela fiscalização do 
cumprimento de penas é de 28 de Outubro de 1968, e na eminência 
de uma reforma do código penal, este tema é bastante caloroso, 
causa fervor, discussões intermináveis sobre como deveria ser.  

Sob os olhares das vítimas qualquer pena imposta é pouca e 
branda, sob o olhar do agressor, qualquer que seja a pena é muita 
e árdua, sob o olhar de parte da sociedade, a vitima é o agressor, 
pois cometeu o crime porque não teve outra  oportunidade ou por 
qualquer outro motivo, para outra parte da sociedade, a vitima 
somos todos nós que de uma forma ou de outra iremos arcar com 
as despesas provenientes do custeio do agressor enquanto estiver 
preso.  

Como funcionário responsável pela aplicação e fiscalização dos 
cumprimentos das leis de execução penal, confesso que por vezes 
recorro à leitura, releitura e solicitação de interpretação de várias 
resoluções que regem o dia-a-dia num presídio, constantemente 
esbarro em algumas proibições que estão previstas no estatuto dos 
funcionários públicos civis do estado de São Paulo, Lei 10261 de 28 
de Outubro de 1968, e como pesquisador me deparo com inúmeras 
emendas, resoluções, súmulas, deferimentos e indeferimentos, leis 
e projetos de leis.  

A este trabalho que intitulei de “O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA 
INSERÇÃO SOCIAL DO INDIVIDUO PRESO”, faço referência à 
parte do prefácio que Erving Goffman (2010) escreve ao iniciar sua 
obra intitulada Manicômios Prisões e conventos, onde ele diz 
acreditar que prisioneiros desenvolvem uma vida própria que se 
torna significativa, razoável e normal, desde que você se aproxime 
dela, pois bem, compartilho das palavras deste cientista social, pois 
o mundo prisional é um mundo a parte, e deve ser tratado deste 
modo, o modo de vida de um preso em nada tem a ver com o modo 
de vida de uma pessoa comum. 

O Trecho extraído de Goffman, citada na Introdução é claro 
consenso entre os estudiosos do tema, e o contrário não foi citado 
como objetivo desta pesquisa. 
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Embora saibamos que as leis devem seguir a sociedade, no 
intuito de acompanhar o seu desenvolvimento, suas mudanças e 
anseios, muitas vezes nos tornamos anacrônicos nas interpretações 
dos problemas sociais, a sociedade de ontem mudou, hoje temos 
outra realidade, o preso de 1984 data da criação da lei de execução 
penal, em nada tem a ver com o preso de hoje, quando o autor fala 
desculturamento ou destreinamento ela fala de Homens presos que 
não se adaptaram a sociedade comum, tiveram um desvio de 
conduta, porém tinham um papel na sociedade, papel de pai, de 
marido, ou funcionário de alguma empresa, tinham um lugar social.  

Seria bem danoso a um trabalhador ser preso, e não ter 
nenhuma atividade laborativa, ele perderia, ele sairia destreinado de 
suas atividades, já um preso, que nunca trabalhou, nunca estudou, 
viveu a vida marginalizado, não teria prejuízos, pois ficar sem fazer 
nada o dia inteiro era tudo o que ele queria, a única coisa que ele 
poderia ficar destreinado era do como fazer vítimas, e isso seria 
bom para sociedade.   

Percebi que o sentido que o efeito penal da prisão deveria ter 
sobre o ser não atinge a sua real função, pois por mais que o preso 
almeje sua liberdade, ficar ali entre os seus pares lhe dá uma 
sensação de poder.   

[...]Quando um preso comum é encerrado em 
sua cela, pode sofrer a privação prevista pela 
administração; no entanto, para um inglês de 
classe média superior, lançado entre os piores 
elementos da sociedade britânica, o 
confinamento solitário pode ter um sentido não 
previsto[...](GOFFMAN 2010, p.156.) 

Apesar de todo o anseio deste pesquisador por mudanças, sei 
que a lei segue a sociedade, logo se a sociedade não muda a lei 
não muda,  as mudanças sociais são lentas e as mudanças 
legislativas também.  

Atentei-me para o fato de que a legislação que trata da execução 
penal é de 1984 e acompanhava os anseios da sociedade da 
época, foi criada por homens e mulheres que viam a partir da 
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realidade da época, sentiam a criminalidade na pele deles, na 
maneira deles, e não na sociedade em que estamos hoje pois cada 
um vê com os olhos que tem,  embora após a criação desta lei 
foram criadas várias emendas e resoluções para tratar deste 
assunto, porém todos seguindo o mesmo rito, e criadas por pessoas 
que sentem a criminalidade a sua maneira, leis criadas muitas 
vezes sem a vivência, muitas vezes temerária. 

O objeto do estudo deste trabalho foi a Lei de execução penal, 
especificamente em suas partes a seguir: 

Art.: 10 A assistência ao preso e ao internado é 
dever do estado, objetivando prevenir o crime e 
orientar o retorno á convivência em sociedade.         
Parágrafo único. A Assistência ao egresso será: 
I Material 

                                      II À Saúde 
III Jurídica  
IV Educacional 
V Social 
VI Religiosa (Lei 7210 de 11 de Julho de       
1984) 

Relatou-se que ao estado cabe o dever de assistir o preso, em 
todas as suas necessidades, e o objetivo desta assistência é a de 
prevenir o crime e orientar o retorno á convivência em sociedade, e 
nosso foco foi a assistência educacional. 

Percebi que, o índice de presos que saem da prisão e retornam é 
alto, a maioria, não encontra trabalho, não tem perspectiva de vida 
honesta, e digo isso com conhecimento de causa, e acredito que 
trabalhos de ONG´s, pastorais carcerárias, empresas, e o governo 
desenvolvem dentro dos presídios, é um trabalho paliativo, é 
conditio sine qua non que o apenado passivo de ressocialização 
queira que tal trabalho se desenvolva, também é esperar demais 
dos ressocializadores, que façam tal trabalho num local onde 
deveras abrigar 500 presos e abriga 1592. Ou seja, de inicio 
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percebemos que o estado verticaliza suas imposições e solicita que 
se individualize o cumprimento de pena, porém não dá aos seus 
colaboradores ferramentas necessárias para isso. 

É conveniente evitar que nos estabelecimentos 
fechados o número de presos seja tão elevado 
que constitua um obstáculo á individualização do 
tratamento. Em alguns países, estima-se que o 
número de presos não deve passar de 
quinhentos. Nos estabelecimentos abertos, o 
número de presos deve ser o mais reduzido 
possível (Regras mínimas para o tratamento de 
prisioneiros). 

Quando fala-se de educação em presídios tangenciamos em 
trabalho, por vezes essas palavras se misturam, os autores 
pesquisados muitas vezes tratam do termo trabalho associado ao 
termo educação, pois trabalho é. 

 Atividade física ou intelectual que visa a algum 
objetivo; labor, ocupação.O produto dessa 
atividade; obra. 
Esforço, empenho. (Dicionário on-line de 
Português) 

Por isso, por vezes ao falarmos de educação encontramos a 
palavra trabalho em pesquisas, pois a atividade intelectual, é 
considerada trabalho, e: “71.1 O trabalho na prisão não deve ser 
penoso. .(Regras mínimas para o tratamento de prisioneiros)”. 

Logo aquela imagem do apenado quebrando pedra com uma 
marreta, e com uma esfera de aço amarrado em seu tornozelo é 
apenas ficção, pois. 

57. A prisão e outras medidas cujo efeito é 
separar um delinqüente do mundo exterior são 
dolorosas pelo próprio fato de retirarem do 
indivíduo o direito de auto-determinação, 
privando-o da sua liberdade. Logo o sistema 
prisional não deverá exceto por razões 
justificáveis de segregação ou para manutenção 
da disciplina, agravar o sofrimento inerente a tal 
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situação. (Regras Mínimas Para o Tratamento De 
Prisioneiros). 

Deveria ser assim, a prisão por si só deveria apenar, deveria ter 
um caráter correcional, mas os números mostram que não é 
suficiente, segundo Cezar Peluso, na época ministro do superior 
tribunal federal, 7 em cada 10 presos que deixam o sistema 
carcerário voltam ao crime. 

Mas o preso, não trabalhará ou estudará apenas por vislumbrar 
aprender uma profissão ou ter um futuro melhor, ou para não ficar 
destreinado, mas sim por um beneficio que a lei de execução penal 
lhe dá. 

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em 
regime fechado ou semiaberto poderá remir, por 
trabalho ou por estudo, parte do tempo de 
execução da pena. (Lei de execução Penal). 

 Essa remição de pena, uma espécie de perdão por seus crimes 
praticados porque o delinquente estudará, se dá da seguinte 
maneira. Um (01) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência 
escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive 
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação 
profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; essa regra foi 
acrescentada pela lei 012433 de 2011. 

A educação como forma de diminuir o sofrimento durante sua 
estadia no cárcere, como forma de ensinar uma profissão nova, ou 
como forma de manter a cultura que o apenado tinha, agora ganha 
status de anistia, a atividade laborativa não deverá ser penosa, o 
estudo não ultrapassará 4 horas diárias para fins de remissão, em 
contrapartida locais onde devem ter 500 apenados tem 3 vezes 
mais. 

Porém, o estado busca cumprir com as leis, pois elas são 
reflexos da vontade social.  

40. Cada Estabelecimento Prisional terá uma 
biblioteca para o uso de todas as categorias de 
presos, devidamente provida com livros de 
recreio e instrução, e os presos serão 
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estimulados a utilizá-la.(Regras mínimas para o 
tratamento de prisioneiros) 

E isso é cumprido, as unidades prisionais são dotadas de 
bibliotecas, e até de computadores para o uso dos presos, porém.  

[...] Os Prisioneiros muitas vezes pedem livros, 
não para melhorar sua educação, mas para 
impressionar a comissão de livramento 
condicional, para criar problemas para o 
bibliotecário, ou simplesmente para receber um 
presente [...]( GOFFMAN 2010, p.160). 

E acreditem, essa anotação feita em 1961, ainda é percebida até 
hoje, através da rotatividade populacional que se tem em uma 
unidade prisional, o individuo é preso, demonstra bom 
comportamento, (comportamento esse que se ele tivesse, não havia 
sido preso), começa a estudar, pra passar o tempo, e sair mais 
rápido, e os números mostram que não pretende sair mais rápido 
para utilizar todos os conhecimentos técnicos científicos que 
aprendeu durante sua estadia na prisão para mudar de vida, ou 
para algo construtivo, pois se assim fosse não retornaria.  

Nosso Foco de discussão foi o problema educacional, na 
inserção do preso, porém é válido lembrar-se de uma citação 
atribuída a Paulo Freire em onde ele nos diz: “A educação não 
muda o mundo, ela muda as pessoas, as pessoas é que mudam o 
mundo”, e sabemos que cada um de nós vivemos num mundo, uns 
vivem num mundo de trabalho e responsabilidades, outros num 
mundo de drogas e infrações penais, e cada um deixa as 
influências não só educacionais, mas também da igreja, da família e 
da sociedade influírem em suas vidas como quiserem, pois lá no 
inicio do trabalho percebemos que a assistência educacional, não é 
única assistência prevista no art 10 da LEP, é apenas uma das 
demais assistências, logo não deve levar a culpa por não atingir 
seus objetivos. 

A Metodologia da pesquisa proporcionou métodos para verificar 
as hipóteses, técnicas para realizar corretamente uma pesquisa, 
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mas ninguém encontrou a receita para promover ideias 
cientificamente fecundas (VERA, 1973). 

Classifiquei minha pesquisa como uma pesquisa qualitativa, a 
fim de evitar falácias derivadas do uso incorreto da estatística, ou 
da estatística insuficiente, ou no que o autor chama de argumentum 
ad verecundiam, onde basta que uma pessoa tenha um argumento 
como verdadeiro que seu argumento será verdadeiro. 

Encontraria dificuldades, embora essa era ideia inicial, em ter 
fidelidade nas informações, caso optasse por uma pesquisa 
quantitativa, utilizando questionários,  devido ao meu papel de 
funcionário dentro do presídio, e isso viciaria as informações, 
portanto opto pela leitura, e confronto com observações feitas não 
só no momento de pesquisa, mas como também durante a vivência 
dentro de um presídio, pois  

Assim, na sociologia, como nas ciências sociais 
em geral, diferentemente das ciências naturais, 
os fenômenos são complexos, não sendo fácil 
separar causas e motivações isoladas e 
exclusivas.(MARTINS 2004, p 291). 

Utilizei alguns procedimentos para a escolha das leituras a 
serem feitas para a confecção deste trabalho, inicialmente li alguns 
artigos que tratavam do assunto, e busquei a maior frequência de 
um determinado autor no item de referencias bibliográfica, e o que 
frequentemente figura nessa lista de referências quando o assunto 
é educação e presídio é Erving Goffman, após isso sai a campo 
para encontrar as obras, foi o caso da obra Manicômios prisões e 
Conventos de Goffman, utilizei também alguns conhecimentos 
prévios para tecer os comentários sobre as legislações vigentes e 
consultas sobre suas atualizações. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

A Problematização da pesquisa, foco principal do nosso estudo 
era a eficácia das aulas ministradas á alunos de uma penitenciária 
em Hortolândia – SP, perfazendo um caminho trilhado pela 
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legislação que nutre ainda a ideia de que a  educação é o caminho 
para um país menos violento e que consiga tirar alguém da 
criminalidade com as práticas até então adotadas. 

Percebeu-se durante este estudo que a educação não está 
sozinha, outras práticas obrigatórias por lei, são adotadas para a 
socialização do homem preso, como saúde e trabalho. 

O que se apresentou durante a pesquisa à este pesquisador não 
me causou surpresa, porém abriu-me os olhos para a necessidade 
de aprofundamento do tema com meus pares. Encontrei 
dificuldades em manter a distância necessária entre o pesquisador 
e o profissional, em momentos dessa pesquisa parecia ser 
contraditório, porém foi extremamente prazeroso. 

Surpreso fiquei, quando encontrei outros pesquisadores que 
compartilham da mesma ótica ao abordar tal assunto, senti também 
a necessidade de continuar a pesquisa cientifica, para assim poder 
lançar luz sobre o tema de outro ângulo, para que pessoas, que 
compartilham dos mesmos princípios que eu possam opinar, 
usando-se da práxis em detrimento da falácia.  

Esta pesquisa embora bibliográfica e empirista apresentou 
resultados satisfatórios, pois atingiu seus objetivos mostrando-nos 
que a função real da escola na prisão, que é dar um novo horizonte 
ao homem preso não está sendo atingida, pelo contrário, tem 
caráter apenas remissivo ao condenado. Nessa ótica, por vezes 
durante a realização dessa pesquisa me foi questionado, se eu, 
pesquisador, futuro docente, educador e pai de família, estava 
desacreditado com a educação, porém por vezes durante a 
pesquisa essa pergunta me foi respondida, o descrédito não se dá 
em relação á educação, o descrédito se dá em relação ao homem a 
quem a educação é destinada. 
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RESENHA 
 
MENDONÇA, S. R.; STEDILE, J. P. (Orgs.) A questão agrária no 
Brasil: A classe dominante agrária – natureza e comportamento 
1964-1990. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 
 

Azevedo, José Roberto Nunes1;  
Almeida, Edson Rosa 2 

 
O presente livro trás uma discussão em torno da edificação dos 

órgãos de representação da elite fundiária e dos grupos dominantes 
no Brasil, situando a sua trajetória e discurso no âmbito das 
relações socioeconômicas e suas implicações orgânicas para a 
classe trabalhadora.  

Para tanto faz esclarecimento em um primeiro momento acerca 
das organizações de representação do capital paulista e carioca, 
sendo destaque, respectivamente, a Sociedade Rural Brasileira 
(SRB) e Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), as quais no 
período enfocado (1964-1990) tinham opiniões diferentes em 
relação à questão agrária. Assim enquanto a SRB era totalmente 
contrária a Reforma Agrária a SNA entendia ser possível um projeto 
reformista marcada pelo gradualismo nas relações políticas 
espaciais. 

Contudo, ambas tinham em comum a defesa intransigente da 
manutenção da estrutura fundiária vigente. Objetivamente 
pretendiam ser legitima representante dos anseios da classe 

                                                             
1 Doutor em Geografia pela FCT/UNESP/Presidente Prudente/SP sob a orientação 
do Prof. Dr. Antônio Thomaz Júnior. Membro do CEGeT/CEMOSi/OTIM. E-mail: 
joserobertocosmos@yahoo.com.br 
2 Professor Coordenador do Ensino Médio da Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo. E-mail: era.almeida@ig.com.br  
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dominante nacional sendo que neste contexto é destacado por 
Mendonça (2006), o denominado Estatuto da Terra. 

Este por sua vez ao demarcar um verdadeiro campo de forças 
políticas, midiatizadas pelo Estado e os interesses dos grupos 
capitalistas e pautando-se por duas estratégias distintas, quais 
sejam, uma distributivista tendo em vista a democratização da 
propriedade da terra e outra produtivista, em que se privilegiou a 
racionalidade técnica, típica do período de modernização da 
agricultura promovia o controle do trabalho no campo e dominação 
das massas. 

Neste cenário temos o nascedouro do que convencionou-se 
chamar de empresariado rural, que na realidade veio substituir a 
figura do latifundiário. Por sinal é dada a essa velha personagem 
uma nova roupagem traduzida sob o signo da modernidade como 
exemplo último de: “racionalidade e espírito de criatividade”. 

Assim, estas entidades políticas definem o germe para o que 
teríamos a partir de 1985 no país, mais precisamente em relação ao 
que trata e representa os interesses das diferentes alas da classe 
dominante, especialmente da famigerada União Democrática 
Ruralista (UDR), cujo expoente maior é o Deputado Ronaldo 
Caiado. 

Por sinal, segundo é possível apreender da presente obra de 
autoria de Mendonça e Stédile (2006), por décadas, assistimos um 
êxodo rural forçado pela concentração de terras, onde o pequeno 
proprietário rural vê seu espaço sendo diminuído, e ao mesmo 
tempo a desapropriação o leva para lugares que muitas das vezes 
não condiz com a realidade eufêmica que o mesmo é obrigado a 
aceitar contra a vontade. 

Nesse caminho muitas dificuldades vão surgindo, pois a 
mudança provocada pelo êxodo faz com que um novo modelo de 
cidadão surja nas cidades, à cidade tomada pela especulação 
imobiliária, leva as pessoas de pouco poder aquisitivo a romper com 
seus objetivos e, inúmeras vezes, os migrantes, trabalhadores em 
geral são os principais atingidos pela exorbitância de um processo 
global que marca a cultura e a sociedade na viragem do século XXI. 
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A referida obra é sem dúvidas um excelente material para pesquisa 
e estudo da questão agrária, econômica e política nacional que por 
sua vez merece ser revista à luz dos clássicos da literatura. 
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Decorreu em Coimbra, nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2014, o “I 

Encontro Luso-Brasileiro de Património Geomorfológico e 
Geoconservação”. Organizada com o apoio do Centro de Estudos 
de Geografia e Ordenamento do Território, das Universidades de 
Coimbra, Minho e Porto, do Departamento de Geografia da 
Universidade de Coimbra, do Departamento de Geografia da 
Universidade do Minho, da Associação Portuguesa de 
Geomorfólogos e da União de Geomorfologia Brasileira, contou com 
a presença de mais de meia centena de investigadores oriundos do 
espaço luso-brasileiro, contando ainda com a participação de 
investigadores de outros países, nomeadamente de Moçambique e 
Angola. 

Estudado por geógrafos, geólogos e outros cientistas da Terra e 
da Sociedade, o Património Geomorfológico, além do seu valor 
científico, educativo e cultural, assume, hoje, um significado 
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crescente em termos de atividades de lazer, desporto e turismo, 
importante em termos económicos e de desenvolvimento local. 

O objetivo deste evento foi o de apresentar e discutir 
experiências realizadas no Brasil e em Portugal, ao nível das 
técnicas de inventariação, classificação e cartografia dos elementos 
patrimoniais geomorfológicos, bem como das estratégias de 
geoconservação e geoturismo que valorizem este património e o 
insiram em políticas de desenvolvimento territorial. 

Os trabalhos foram organizados em quatro eixos temáticos:  
1. Classificação e cartografia do património geomorfológico; 
2. Geoconservação, Geoturismo e desenvolvimento local; 
3. Inventariação do património geomorfológico português; 
4. Inventariação do património geomorfológico brasileiro; 
 
Foi também organizada uma mesa redonda onde puderam ser 

discutidos os principais aspetos relacionados com a temática do 
“Património Geomorfológico: avaliação, utilização e conservação”. 

As 51 comunicações apresentadas, reveladoras de grande valor 
científico e do elevado interesse que esta temática tem junto da 
comunidade de geomorfólogos, serão publicadas em formato de e-
book, ficando, em breve, disponíveis para consulta livre na página 
do evento (http://patrimoniogeomorfolo.wix.com/2014). 

O êxito alcançado com este evento, nomeadamente na troca de 
experiências, análise de crítica de estudos de caso e reflexão 
científica, fez com que os participantes apontassem a necessidade 
de realização de um IIº Encontro Luso-Brasileiro de Patrimônio 
geomorfológico e Geoconservação, para 2016, a ser organizado no 
Brasil. 

 
 


