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EDITORIAL COSMOS... 

 

 

Passamos nossos olhos sem-vergonha pelo mundo. De dois dedos de 
prosa e com os palmos estendidos até onde a vista alcançava. Depois 
corremos com os embornais encardidos na multidão de cana-de-açúcar. 
Parecia que o pó vermelho, daquelas terras no Paraná e em São Paulo, 
dominaria o universo. O vento turvo amansava os olhos cansados das 
batidas desmedidas do trabalhador contra a planta que ao cair sentia o 
choro de muitas crianças que, depois, presenciariam alguns dos seus 
sorverem na vontade do doce ou na cachaça. Aquele sol empoeirado 
não permitia a respiração sem espirros. Andava, um tempo depois, de 
casa em casa com a máquina na mão, aquelas máquinas de cortar 
gramas e costurar vidas, pedindo para devorar os matos, implorando 
para retirar as tiriricas, vinham donas tão cheias de certezas. Cortava o 
mato com as pontas do suor. E o mundo me ia... Não pareciam 
pequeno os quintais, eles me contavam histórias e as coisas faladas 
pulavam no meio dos gramados e dançavam como se mostrassem o 
mundo. As pessoas nas casas soluçavam ao entardecer, emudeciam 
quando era para me remunerar, pareciam tão pálidas nos seus 
palácios, tão pouco confortáveis em pagar para alguém que poderia ser 
escravo. Venho da junção do branco, do negro e do índio, uns são mais 
negros outros mais brancos outros mais índios e somos todos da 
mesma família, me parece tão poucas cores para falar da família, para 
colocá-la no mundo. Da parte de meu pai: o tataravô conquistou a 
liberdade, mas trabalhou muito tempo como escravo, depois meu 
bisavô juntou mato nas lavouras mineiras e meu avô apertou canos no 
interior do Paraná. De minha mãe: os italianos e os portugueses, após a 
primeira guerra, foram explorados em São Paulo, explorados no meio 
do mato, com as lavouras cobrindo as almas. Todos dos meus saíram 
do mato, da roça, do campo e eles foram para a cidade encontrar 
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caminhos que os conduziram sempre para o trabalho, mas trabalhos 
arrecadadores de mais-valia, de condições de vida ensaboadas pela 
pobreza. Meu pai na juventude abrigou comunistas chilenos. Sempre 
me contava as histórias daqueles que eram oprimidos, sempre apontou 
como somos oprimidos. Fui para a universidade, cursar Geografia. 
Conheci o José Roberto Nunes de Azevedo, o Zé, aí fizemos 
Geografias, criamos espacialidades. Anteriormente, na faculdade de 
direito – que não concluí – o Elias Coimbra da Silva apareceu, veio 
falando de Dante, de Nietzsche e de Homero, leu alguns poemas 
belgas de Paul Van Ostaijen e criticou um pouco Paul Nougé. Zé 
apaixonado por Machado de Assis, ria comigo na faculdade, antes ele 
esperava na beira da estrada o ônibus de Iepê para Presidente 
Prudente. Zé Roberto costura o mato para que a vida ficasse certa, 
arrancava toco, trabalhava por dia, aprendeu com o pai e a mãe as 
durezas, as asperezas, as certezas e as lutas. Zé leu numa sentada só 
o Manifesto Comunista e descobriu que os desconfortos faziam parte do 
processo e o sol, se não estivesse nublado, surgiria pelas manhãs. 
Elias contava hora de máquinas, via os homens-robôs sendo 
conduzidos pelas máquinas, olhava o movimento dos “bichos” movidos 
a diesel. Frequentou os bares, os saraus, as noites e sempre encontrou 
o tédio e o terror, mas tragou as feridas e escreveu como fazem os 
poetas e venceu aquilo aparentemente inexpugnável. Elias encontrou o 
terror numa noite quente no Mato Grosso do Sul: uma menina ofereceu-
se por comida. Ele aterrorizou-se com a humanidade e com o deus que 
não crê. Ajudou a menina e ficou pensando se outros não topariam a 
troca? Isso causou-lhe asco. Zé Roberto trabalhava por enxadas, 
picotava o mato, arrancava o fato, construía árvores e bebia a água do 
céu. Esses amigos, com suas vidas, fundaram a Cosmos. Fundamos 
uma revista num tempo de áureas dificuldades, de prestimosas cautelas 
e sufocantes ternuras. Tentaram destruir-nos. Apertaram nossos 
pescoços como se isso bastasse. Debruçamo-nos sobre a vida e tudo 
pareceu tão cálido, aí enumeramos as dores e corrompemos o medo, 
destronamos as vestes e mostramos que o rei estava nu. A Cosmos 
surgiu num dia de sol. Por causa das coisas, dos fatos, das cores, da 
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vida, ela ficou dormindo. Despertamos a nós e a Cosmos. Passava pelo 
corredor do Instituto de Geografia um professor com sotaque que se 
apaixonou desde a infância em Portugal pela Geografia, amante nato 
de poesia, cultivador da arte e da cultura, promovedor da crítica 
necessária para a Geografia, apresentou-se António de Sousa Pedrosa. 
Estamos prontos e voltamos para passarmos nossos olhos sem-
vergonha pelo mundo. Sem-vergonha em cobrarmos aquilo que não se 
menciona e nada dizem por cautela – para não ofender os opressores. 
Somos sem-cautelas e sem-vergonhas por dizermos aquilo que precisa 
ser dito. 

 

Tulio Barbosa 

Fundador da Revista Cosmos com José Roberto Nunes de Azevedo 
Editor da Revista Cosmos junto com José Roberto Nunes de Azevedo, Elias 

Coimbra da Silva e António de Sousa Pedrosa.



PEDROSA, A. S.  Rev. Cosmos, v. 6, n. 1, p. 7 - 65, 2013. 
 

7 
 

AS MONTANHAS DO NOROESTE DE PORTUGAL: UMA PAISAGEM 
CULTURAL 
THE MOUNTAINS OF NORTH WEST OF PORTUGAL: A CULTURAL 
LANDSCAPE 

PEDROSA, António de Sousa1 
 

Resumo: Os sistemas montanhosos do Noroeste de Portugal expressam uma 
realidade continuamente construída e reconstruída, resultante da conjugação 
e interação multisseculares entre as características do meio físico e a 
intervenção do Homem. Neste trabalho tentaremos analisar a montanha sobre 
diversos pontos de vista: i) território natural, cujas características são um dos 
aspectos fundamentais para a sua compreensão; ii) espaço construído ao 
longo dos tempos históricos por diferentes tipos de povos e com objetivos 
estratégicos diferenciados; iii) espaço patrimonial e eco-sociológico com um 
potencial significativo para a sua valorização e imprescindível para a sua 
dinamização; iv) espaço de forte identidade. 
Abstract: The mountain systems of Northwest Portugal express a reality 
continually constructed and reconstructed, resulting from the multisecular 
combination and interaction between the characteristics of the physical 
environment and human intervention. This paper will try to analyze the 
mountain at several points of view: i) natural territory, whose characteristics are 
a fundamental aspect for your understanding; ii) space built over the historical 
times by different people, with different strategies; iii ) heritage and eco-
sociological space, with significant potential for its valuation and essential to 
galvanize them; iv) strong identity space. 

Palavras-chave: Montanha, Paisagem Cultural, Património. 

Keywords: Science, Reason, Thought, History, Hierarchy. 

“...Vivo a natureza integrado nela. De tal modo, que 
chego a sentir-me, em certas ocasiões, pedra, orvalho, 
flor ou nevoeiro”. Miguel Torga, in “Diário (1942)”

                                                             
1 Professor da FLUP – CEGOT, Portugal, Professor visitante da Universidade Federal de 
Uberlândia. Bolsista CAPES. Correio eletrônico: aspedros@gmail.com 
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Introdução/objetivos 
 
 Na Europa e, em particular em Portugal, as regiões de montanha 
constituem um património, facto que resulta de terem tido uma apropriação 
diferenciada ao longo dos tempos históricos. Este fato, deve-se ás diferentes 
formas de pressão demográfica e de exploração económica a que foram 
sujeitas e, mesmo, de alguma conotação social que lhe era atribuída, 
permanecendo estes espaços envoltos num ambiente de mistério e dureza, 
face às suas imposições físicas (THIN, 1999; RUIZ, 2001).  
 A identidade das montanhas situa-se entre a sua riqueza e as suas 
fragilidades. São ricas pela importância dos seus muitos recursos naturais, 
pelo valor cénico das suas paisagens, pela variedade da sua fauna e flora, 
que levam à constituição de ecossistemas únicos e, ainda, pela riqueza 
histórica fruto de uma ocupação imemorial e da cultura das populações que 
tantas vezes souberam conjugar o saber tradicional com a inovação e oferecer 
produtos de qualidade e muito apreciados. Ao mesmo tempo apresentam 
fragilidades que se relacionam com constrangimentos naturais, tais como o 
clima, a altitude, o declive e o isolamento, mas também pela sobre-exploração 
que foram sujeitas por diversas atividades humanas ou então, mais 
recentemente pelo abandono populacional, factos que podem levar ao 
rompimento no equilíbrio entre as dinâmicas antrópicas e as dinâmicas 
naturais.  
 Os espaços de montanha ao longo dos tempos históricos tiveram 
diferentes significados e percepções em função da sua acessibilidade, da sua 
exploração, dos seus usos e das suas funções (PEDROSA, 2012b). Deste 
modo, podemos considera-los como paisagens culturais, pois traduzem a 
evolução das sociedades humanas e contam a história 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. Assim no seu território reflete-se, normalmente, a aplicação secular 
de técnicas sustentáveis de uso do solo, adaptadas às características naturais 



PEDROSA, A. S.  Rev. Cosmos, v. 6,  n. 1, p. 7 - 64, 2013. 
 
 

9 
 

dos territórios que servem de suporte às comunidades humanas e às suas 
atividades. 
 Neste trabalho tentaremos analisar a montanha sobre diversos pontos 
de vista: i) como um espaço onde os aspectos e fenómenos naturais são uma 
das características fundamentais para a sua compreensão; ii) como um 
espaço que foi construído ao longo dos tempos históricos por diferentes tipos 
de povos e com objetivos estratégicos diferenciados; iii) como um espaço 
onde  património eco-sociológico possui um potencial significativo tornando-se 
importante a sua preservação, mas também a sua valorização é 
imprescindível, com o intuito da dinamização destes mesmos espaços; iv) 
como um espaço de forte identidade cultural  e cuja revalorização tem de 
promover a melhoria da qualidade de vida das comunidades que aí se 
localizam e os vivenciam. 
 Esperamos, assim, contribuir para a compreensão destes espaços 
como paisagens culturais cuja manutenção, preservação e valorização dos 
recursos naturais, do património, material e imaterial são fundamentais para 
permitir a revitalização destes espaços e, ao mesmo tempo, contribuir para a 
sua sustentabilidade impedindo a sua descaraterização. Pretendemos assim, 
contribuir para vincar, ainda mais, a sua já forte identidade. 
 Não é objetivo deste trabalho, discutir os critérios de definição de 
montanha, apesar de estarmos cientes da não existência de consenso entre 
os investigadores, facto que pode ser atribuído quer às diferenças de escala 
que podem existir entre os diversos maciços entre si, quer ao próprio critério 
altitudinal que apesar de ser importante, não é de forma nenhuma, suficiente. 
Assim, GERRARD (1990) ao efetuar uma analise sobre as diversas definições 
de montanha, chegou á conclusão de que nenhuma é verdadeiramente 
satisfatória, o que se justifica pelo facto de apresentarem uma grande 
diversidade e, como tal poderem ser analisadas e estudadas por diferentes 
tipos de critérios e diversos pontos de vista. 
 Se atendermos a critérios “naturais”, a altitude e declive constituem os 
aspectos mais representativos citados em qualquer definição de montanha, a 
partir dos quais se deduzem outros igualmente importantes, como por 
exemplo, os critérios morfo-estruturais onde se podem destacar as 
deformações tectónicas ou os contrastes existentes entre os diferentes tipos 
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de rochas. As questões altitudinais mostram-se importantes já que controlam o 
comportamento da temperatura e que permite, por exemplo, distinguir 
diferentes andares de vegetação, diversificar os usos do solo e definir 
morfodinâmicas distintas.  Estas últimas empregam-se insistentemente como 
critério para separar a alta, média e baixa montanha, pois considera-se que as 
formas e os processos geomorfológicos refletem de forma sintética aspectos 
dinâmicos que outros critérios não salientam com a mesma intensidade 
(GARCIA-RUIZ, 1990). 
 No entanto torna-se evidente que definir montanha com critérios 
exclusivamente naturais não é suficiente (VEYRET, 2001; CUNHA, 2003, 
RECLUS 1998), considerando-se importantes os critérios relacionados com a 
ação antrópica, onde devem estar envolvidos a análise dos distintos modos de 
vida e as especificidades das pessoas que vivem na montanha. Deste modo, é 
fundamental conhecer a sua identidade como espaço rural, como local de 
desenvolvimento de determinadas práticas agrícolas e silvícolas ou, ainda 
como território onde a prática de pastoreio sempre foi fundamental. Não 
podemos também descurar o sentido estratégico (administrativo, politico e 
militar) que sempre tiveram ao longo de muitas gerações e que, ainda, perdura 
na atualidade.  
 A montanha como objeto geográfico tem sido encarada de diversos 
modos dependendo da época, lugar, dos contextos socioeconômicos e 
culturais, bem como da perspectiva dos autores que escrevem sobre elas 
sendo-lhes atribuídas diferentes funções e significados.  
 De acordo com Y. Veyret (2001) a montanha tem sido vista tanto como 
uma barreira política ou de fronteira, bem como um espaço sagrado de 
identificação e união para os seus povos. Pode ser entendida como algo 
sublime, grandiosa, bonita e romântica, como um espaço purificador e 
estimulante, mas também pode ser encarada como um território estéril e 
assustador, quantas vezes maldita e, mesmo, temida. Há quem considere 
estes espaços como selvagens e vazios, ou então referidos como locais de 
conquista e refúgio. 
 Como tal, devemos entender que os territórios de montanha devem ser 
reconhecidos como espaços diferenciados e cuja paisagem tem de ser 
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entendida nas suas múltiplas dimensões. (PEREIRA, PEDROSA, 2007; 
PEDROSA, PEREIRA, 2008) 
 
 

Montanhas: territórios naturais 
 
 As serras e cordilheiras montanhosas portuguesas encontram-se, na 
sua essência, associadas com a dinâmica tectónica, nomeadamente com a 
orogenia Alpina, embora na maioria dos casos, os movimentos alpinos tenham 
apenas rearranjado eventos mais antigos da idade tardia da orogenia 
hercínica. 
 As montanhas do NW de Portugal situam-se no dominado Maciço 
Antigo cuja estrutura se mostra extremamente complexa em termos litológicos, 
estratigráficos e tectónicos (figura 1). Inserem-se todas na denominada Zona 
Centro-Ibérica que se apresenta como um domínio bastante heterogéneo do 
orógeno Varisco, compreendendo áreas com diferentes graus de 
metamorfismo e abundantes intrusões de rochas granitóides (RIBEIRO et al., 
1979). 
 A sequência longitudinal das serras Arga, Peneda/Gerês, Barroso, 
Cabreira, Alvão, Marão, Montemuro e Caramulo estas duas últimas 
localizadas a sul do Douro, representam, quer pela altitude que estas 
elevações atingem, quer pela sua massa (DIAS, 1949), uma divisão natural 
que determina a mutação na identidade paisagística do Norte e Centro de 
Portugal. Verifica-se uma transformação gradual do carácter atlântico das 
paisagens na área do Minho, refletindo a transição climática resultante da 
alteração do predomínio da influência marítima para a influência continental 
(DAVEAU, 1995).  
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Figura 1 – Localização das montanhas do NW de Portugal. 
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 À exceção da Serra do Marão, composta fundamentalmente por xistos 
e quartzitos, os demais maciços referidos possuem como suporte físico de 
rochas granitóides, cortadas profundamente por alinhamentos de fratura tardi-
hercínicos ou alpinos (FEIO, BRITO, 1950), que condicionam o traçado dos 
principais rios da região e de alguns dos seus afluentes (REBELO, 1992), (foto 
1).  
 Efetivamente, a tectónica fracturante é a principal explicação para a 
génese destas serras. As linhas de água seguem frequentemente direções 
rígidas e, apesar da sua elevada densidade, é ainda possível detectar níveis 
aplanados como os do Gerês, a 1400 metros, da Peneda pelos 1100-1200 
metros, da Cabreira pelos 900-1000 metros e da Serra de Arga a 800 metros 
(FEIO, 1951a). A génese destes maciços montanhosos deve-se assim à ação 
das sucessivas fases orogénicas sobre o Maciço Hespérico, suporte morfo-
estrutural da Região Norte de Portugal. 
 

 
Foto 1 – O vale do rio Vez condicionado por falhas tectônicas 
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 De facto a Norte do rio Douro a separação das Serras minhotas do 
planalto Transmontano faz-se pelas depressões associados á falha tardi-
hercínica de direção geral NNE-SSW que define o desligamento de Verín-
Penacova (FEIO, 1951b, BIROT, 1945, FERREIRA 1991, PEDROSA, 1993, 
MARTINS, 2010). O relevo do Minho é tradicionalmente definido como “um 
amplo anfiteatro virado ao mar” (FEIO, 1951b) apresentam-se como uma 
quadrícula de blocos, separados por duas direções de fraturas: i) uma, ENE-
WSW, que corresponde ás direções dos principais vales minhotos (Minho, 
Lima, Cávado e Homem); ii) outra, entre N-S a NW-SE, em que as fraturas  
seguem as estruturas do soco hercínico ou cortam-nas com fraco ângulo 
(FEIO, DAVEAU, 2004). Segundo J. Cabral (1995) a existirem essas fraturas 
elas corresponderiam “a descontinuidades com cisalhamento muito reduzido 
(...) ou a falhas de movimentação vertical, sem componente de deslocamento 
horizontal significativa”, visto que elas não se traduzem em perturbação 
assinalável dos contatos geológicos, se se tiver como referência a cartografia 
geológica disponível. Independentemente das possíveis a até prováveis 
deslocações verticais em falhas, com reflexos no relevo atual, a tectónica 
condiciona de uma forma indubitável a orientação da drenagem e no 
alargamento dos vales, como, de resto, foi salientado por M. Feio (1951a). 
 Igualmente de origem tectónica e envolvendo diversos tipos de rochas, 
embora com uma importância especial para os granitos, as serras de 
Montemuro, que se desenvolve entre o rio Douro e o troço médio do seu 
afluente rio Paiva e o rio Vouga, e do Caramulo, entre este último e a bacia de 
Mortágua, estão igualmente situadas a oeste do já referido acidente tardi-
hercinico Verín-Penacova, e, como tal, a oeste dos grandes aplanamentos do 
Centro do país. Ultrapassando os 1000 metros de altitude e, tal como as 
serras minhotas, também apresentam níveis aplanados de certa importância a 
diferentes altitudes, relacionados por um lado, com a tectónica e, por outro, 
com as características dos granitos (CORDEIRO, 1986; REBELO, 1992; 
VIEIRA 2001, 2003). 
 É importante salientar que a evolução das áreas montanhosas do NW 
de Portugal, durante o final do quaternário, se relacionou fundamentalmente 
com a ação do frio, sendo este um dos principais responsáveis pelas 
morfodinâmicas nas vertentes. (DAVEAU, 1973, 1978; REBELO, 1975; 
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CORDEIRO, 1986, 1988, 2004; PEDROSA, 1993, 1994c, 2012; PEDROSA et 
al., 2007; MARTINS, 2010). 
 De facto, os processos operantes durante Wurm foram intensos e 
permitiram o desenvolvimento de formações superficiais que ainda hoje 
regularizam muitas das vertentes no Norte de Portugal (PEDROSA, 1993, 
1994a, 2012ª; PEDROSA, MARTINS, 2001, 2011). Assim, é indubitável que no 
final do Quaternário, nomeadamente na fase terminal da glaciação würmiana, 
ocorreram processos morfogenéticos relacionados com o frio, responsáveis 
pela evolução das vertentes, cujos vestígios podem ser de tipo glaciar, 
periglaciar ou tardiglaciar (PEDROSA, MARTINS, 2011). 

Nas serras de Peneda Gerês e Cabreira diversos autores apontam a 
existência de glaciares (GIRÃO, 1958; CARVALHO et. al. 1981; COUDÉ 
GAUSSEN, 1978, 1981; MOREIRA et. al., 1981; 1986; DAVEAU, DEVY-
VARETA, 1985; VIDAL ROMANI et al., 1990, 1999; BRUM FERREIRA et al., 
1992; VIDAL ROMANI, MOSQUERA, 1999; BRUM FERREIRA et al., 1999; 
PEREIRA, BENTO GONÇALVES, 2001; VIEIRA, BENTO GONÇALVES, 
ALMENDRA, 2005), facto que se explica por uma forte descida latitudinal da 
frente polar que pela altura dos 20000 a 16000 BP teria atingido latitudes 
inferiores a 40º N, ou seja, localizar-se-ia um pouco a Sul da cidade de Lisboa 
(CARVALHO, 1983).   
 Mas mais importantes, em termos de efeitos espaciais e mesmo de 
evolução geomorfológica são os fenómenos periglaciares e tardiglaciares 
(PEDROSA, 2012ª).  
 Estes afetaram as regiões de altitude elevada nomeadamente 
naquelas em que se verificaram os fenómenos glaciários, mas a ação 
periglaciar foi muito vasta tendo afetado todas as montanhas do NW de 
Portugal, onde apesar de não se ter verificado a existência de gelo 
permanente, os processos relacionados com o frio e fenómenos de crioclastia 
ocorreram frequentemente tiveram uma ação importante na evolução das 
diversas formas de relevo. Existe um elevado número de trabalhos que 
pretendem evidenciar os resultados dos processos periglaciares em Portugal 
(S. DAVEAU 1973; REBELO, 1975, 1995; CORDEIRO 1990, 2004; 
PEDROSA, 1993, 1994a, 1994b; LOURENÇO 1996, 2008; PEREIRA et.al., 
2008; MARTINS, 2010). As formas que os autores referem como relacionadas 
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com clima de tipo periglaciar, são, círculos de pedra, nichos de nivação 
turfeiras e diversos tipos de depósitos de vertente. Estes últimos são os mais 
comuns e a sua localização demonstra que a ação do frio em Portugal foi 
responsável por uma morfodinâmica muito intensa nestas serras (foto 2). 
 

  
 É evidente que as montanhas do NW de Portugal refletem a 
importância dos elementos geológicos e tectónicos que estão na base da sua 
génese e, ainda os processos morfogenéticos que foram responsáveis pela 
sua evolução. Naturalmente encontramos muitas formas de relevo, 
nomeadamente vales de fratura, escarpas de falha, formas particulares 
associadas ás diversas litologias que as compõem e, ainda vestígios de 
processos morfogenéticos que atuaram nos passado como depósitos 
glaciares, periglaciares e tardiglaciares. Toda esta riqueza de formas contribui 
para a grande geodiversidade que apresentam enriquecendo o valor cénico 
das suas paisagens.  
 
 
 
 

  

 

Foto 2 - Vertentes da serra 
do Marão regularizadas por 
depósitos de vertente, 
vestígios que resultaram de 
um clima mais frio que o 
atual. 
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Montanha: um espaço construído 
 
 Apesar da presença forte dos elementos naturais as montanhas do NW 
de Portugal correspondem a um espaço construído ao longo de milénios onde 
a marca das diversas gerações ficou impregnada na paisagem ora por 
escolhas estratégicas, ora por questões de religiosidade, ora pelos diversos 
modos de vida dos povos que as vivenciaram e, finalmente, por opções de 
ordem cultural, de que podemos salientar as diversas formas de 
comunitarismo, as imensas tradições orais, as distintas singularidades 
linguísticas, entre outros. 
 Sendo assim, não será possível compreender a evolução da paisagem 
das montanhas do NW de Portugal sem entendermos a ocupação deste 
território no período anterior ao Neolítico, momento em que principia a 
desflorestação das montanhas do Noroeste Português em resultado do 
desenvolvimento da agricultura itinerante e do pastoreio de percurso 
(PEREIRA, 2012a).  
 Assim, neste período, a gradual substituição das sociedades 
recolectoras pelas primeiras sociedades produtoras, associada ao surgimento 
da agro-pastorícia, “implicou a substituição dos ecossistemas naturais por 
ecossistemas semi‑naturais (e.g. prados) e agro-ecossistemas (e.g. culturas 
agrícolas)” (AGUIAR, PINTO, 2007). Consequentemente, o Neolítico emerge 
como um momento decisivo para a transformação da paisagem no Noroeste 
Português, principiando pela profunda alteração da paisagem vegetal 
(PEREIRA, 2012ª, 2012b).   
 A ocupação neolítica nas montanhas do NW de Portugal apresenta-nos 
uma perspectiva das primeiras manifestações de engrandecimento e mesmo 
sacralização da paisagem, como forma de demarcação do território pelas 
comunidades humanas que aí habitavam e geriam os seus recursos vitais 
(PEREIRA, 2012a). Proliferam testemunhos consubstanciados, mormente, no 
megalitismo, evidenciando uma forte densidade de ocupação dos territórios de 
montanha. C. Almeida (1983) refere que: “a localização das mamoas e 
respectivos povoados está, quase de certeza, intimamente relacionada com a 
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definição e controle de um potencial território de exploração”. São numerosos 
os vestígios arqueológicos do período neolítico, distribuídos 
fundamentalmente pelos topos aplanados e rechãs das serras do NW de 
Portugal (SILVA, 1986; SILVA, 2010). 
 As desarborizações antrópicas intensificaram-se com o advento da 
economia de produção neolítica. O IV milénio a. C. marca uma alteração 
definitiva na estrutura e na composição da paisagem vegetal do Norte de 
Portugal, sincrónica com o apogeu da cultura megalítica (ALMEIDA, 1993; 
BETTENCOURT, 1994; ACUÑA, 1991). 
 O importante é que nesta fase se verifica uma ampliação dos terrenos 
de uso económico “como ratifican os incrementos da deforestación e da 
erosión que manifestan as análises paleoambientais” (CUÑARRO (coord), 
2005), tendo como objetivo a obtenção de maiores e melhores colheitas. Este 
facto permite a sustentação de uma povoação mais numerosa, o que terá 
provocado uma maior pressão sobre o meio natural e o aumento de tensões 
sociais. De salientar que o desenvolvimento agrário foi uma das causas 
importantes que terá levado à consolidação de sedentarizarão das 
comunidades camponesas e que muitos investigadores consideram 
fundamental para explicar a génese do fenómeno castrejo. 
 A chegada da Cultura Castreja, viria modificar completamente o 
cenário já que esta apresenta uma estrutura de povoamento concentrado, de 
cariz defensivo. Fez desaparecer as comunidades agrícolas típicas da época 
do bronze, que ocupavam alguns fundos de vale e a meia encosta das áreas 
de montanha e, as aldeias não protegidas, alicerçadas em abrigos construídos 
com materiais perecíveis. Nos últimos anos, os arqueólogos tem posto em 
causa a utilização indiscriminada dos termos castro2 e cultura castreja (HÖCK 
1980; MARTINS, 1988; 1990), uma vez que, os povoados do Bronze Final e 
os característicos da Idade do Ferro refletem realidades culturais distintas pelo 
                                                             
2 Tradicionalmente, o termo Castro definia um povoado amuralhado, com construções pétreas, 
localizado geralmente em altura, com um grande desenvolvimento durante a Idade do Ferro 
(LÓPEZ CUEVILLAS 1989). À visão reducionista do passado, opõem-se outras, onde o castro é 
entendido como um território muito mais amplo (CARBALLO ARCEO, 1996; SILVA, 2008), ou 
seja, um povoado fortificado da Idade do Ferro, que incluiu o espaço habitacional, a área 
defensiva e a sua envolvente, caracterizando-se esta como a sua área de influência.  
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que não podem ser tratados da mesma forma e, evidentemente, não podem 
ser englobados numa mesma cultura, como vulgarmente se vinha fazendo 
(SILVA, 2008). 
 Assim, a cultura castreja do NW de Portugal apresenta no quadro da 
proto-história uma marcante personalidade que lhe é conferida pela 
peculiaridade do tipo de povoamento, estereótipo de uma civilização céltica da 
idade do ferro (SILVA, 1995b), sobretudo caracterizada pelo seu povoamento 
fortificado de construções graníticas, que O. Ribeiro realçou como sendo uma 
das primordiais afirmações do atlantismo regional. 
 Segundo A. Silva (1986, 1995a, 1995b) podem distinguir-se três fases 
na evolução do habitat castrejo: i) uma 1ª fase que corresponde á 1ª metade 
do I milénio a. C., altura em que se inicia o processo de povoamento castrejo, 
com emergência em povoados pré-existentes que foram fortificados no 
contexto do Bronze Final Atlântico, cujas caraterísticas demonstram relações 
continentais e mediterrânicas; ii) uma 2ª fase de afirmação do habitat castrejo 
em fácies regionais e sua hierarquização segundo critérios de predominância 
político-económica; iii) uma 3ª fase de pro-urbanização e reordenamento 
territorial no quadro da romanização, com relevância para critérios politico-
militares.  
 Na primeira fase o panorama geral seria de uma sociedade 
segmentada em povoados de reduzido tamanho, mas que levaria ao 
aparecimento de tensões sociais de ordem tribal. Estes primeiros castros 
estariam ocupados por camponeses que combinariam o cultivo de cereais de 
inverno e primavera com a criação de gado miúdo baseado em costumes 
comunitários e, ainda, com a recolecção de landes e outros frutos silvestres e 
o desenvolvimento de algumas atividades artesanais que possibilitariam 
algumas relações de intercâmbio (CUÑARRO (coord), 2005).  
 Na segunda fase, ou seja, aquela que corresponde ao período áureo 
da cultura castreja, a distribuição espacial dos povoados reforça a sua 
localização estratégica e verifica-se um crescimento das atividades 
agropastoris na área de influência da povoação. O reforço das atividades 
agrícolas, principalmente na meia encosta coincidindo com a existência de 
declives mais suaves e a existência de solos potencialmente aproveitáveis 
para a agricultura, é demonstrando por dados paleontológicos e paleo-
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ambientais que confirmam a continuidade da criação de gado através de uma 
complexa atividade agro-pastoril, que vai perdurar muito para além do período 
castrejo (CUÑARRO (coord), 2005), e que se repercute ainda nos nossos dias 
como, por exemplo, na área da Peneda/Gerês e do Barroso (SILVA, 1998, 
1994). De realçar que é um período de aumento da desflorestação motivado 
pelo arroteamento de terras para a área agrícola e também para a obtenção 
de pastagens para o gado. Deve corresponder também a uma organização 
muito particular dos sistemas de irrigação por gravidade que perduram até aos 
nossos dias através do sistema de “rega de lima”, que implica um bom 
conhecimento topográfico do território e uma organização social eficaz para a 
sua manutenção (MALUQUER DE MOTES, 1973; LORRIO, 1999). Segundo 
A. Sampaio (1891), a ocupação castreja terá sido determinante para 
organização dos espaços serranos no Entre-Douro-e-Minho, sendo 
responsável consolidação dos sistemas agropastoris de montanha. O 
desenvolvimento da agricultura e da pastorícia processa-se neste período nas 
áreas de maior altitude, implicando o avanço do desmatamento pelas 
queimadas como explica Castro Caldas (1991): “… praticavam a exploração 
agro-pastoril nas zonas de altitude e meia encosta das montanhas, deixando 
praticamente intacto os vales inóspitos, cobertos de pântanos e de densas 
florestas. (…) Com base nestas influências decisivas a paisagem agrária 
transforma-se totalmente, passando a incluir as culturas arbustivas e arbóreas 
(…) em parcelas demarcadas no espaço cerealícola anterior, junto dos 
povoados.” 
 Na terceira fase, coincidente já com a romanização, o reduto da 
Cultura Castreja permanece nas áreas de maior altitude das montanhas do 
Noroeste de Portugal. Para além das reformas administrativas que se vão 
consolidando nota-se também uma progressiva implantação dos modelos 
romanos de exploração do meio natural o que leva a que a população 
indígena altere de uma forma progressiva o seu modo de vida, levando a que 
muitos castros sejam abandonados. No entanto, a importância dos povoados 
fortificados persiste durante as invasões romanas do século II a.C., 
verificando-se frequentemente a continuidade da sua ocupação, em paralelo 
com o desenvolvimento do povoamento romano, o qual se instala nas áreas 
de vale. A romanização do Noroeste Peninsular traduziu-se numa profunda 



PEDROSA, A. S.  Rev. Cosmos, v. 6,  n. 1, p. 7 - 64, 2013. 
 
 

21 
 

transformação da organização territorial, operada com a criação de uma rede 
de villae e casais agrícolas (ALMEIDA, 1983, 1990, 2003; PEREIRA, 2012a). 
 Em síntese, as características geográficas do NW Peninsular, num 
ambiente onde o relevo desempenha papel preponderante, tornaram-se 
condição propícia ao assentamento de povoados, cuja implantação terá 
obedecido prioritariamente a critérios estratégicos de defesa relacionada com 
uma crescente prosperidade evidenciada pelos numerosos depósitos de 
bronze e ouro demonstrando que a fortificação dos povoados terá sido a 
resposta a uma necessidade de proteção (SILVA, 1993-1994).  No entanto 
segundo o mesmo autor terão existido outros fatores para a optimização da 
escolha do habitat. Com efeito, “o mapa de distribuição das estações 
castrejas, ao registar uma maior densidade em colinas de altitude média, entre 
200 e 500 metros, nas proximidades da costa atlântica e ao longo das bacias 
dos rios, evidenciando um certo ordenamento geral na ocupação do espaço, 
em meios favoráveis à prática de atividades agro-pecuárias e ao 
aproveitamento geral na ocupação do espaço, e ao aproveitamento dos 
recursos marítimos e fluviais, revela que a seleção de locais para o seu 
estabelecimento estava também inteiramente relacionada com a economia de 
subsistência de cada comunidade, sendo também notória a relação de alguns 
povoados com a exploração mineira, designadamente de estanho e ouro” 
(SILVA, 1999 p. 122) 
 Enfim podemos afirmar que as sociedades orgânicas de montanha 
(AGUIAR, PINTO, 2007) desenvolveram técnicas de gestão dos recursos 
naturais e práticas sociais de grande complexidade que levaram à apropriação 
dos recursos nas áreas montanhosas3. 

                                                             
3 No contexto teórico da Ecologia Cultural é interpretável como estratégias culturais adaptativas 
à escassez de meios: i) a propriedade comunitária (baldios): ii) a coletivização de meios de 
produção (e.g. fornos comunitários e boi do povo); iii) a cooperação nos trabalhos agrícolas e 
pastoris (e.g. ceifas, vezeiras e cavadas); iv) a regulação do uso de recursos escassos (e.g. 
água para rega, lameiras e baldios) susceptíveis de uso agrícola com recurso a sistemas 
engenhosos de controlo (e.g. mordomos) e anotação (e.g. talas do gado e da roçada em Rio de 
Onor (Dias, 1953); v) os sistemas comunitários de resolução de conflitos (e.g. «dar pedras» e 
talas) (STEWARD, 1955) . A combinação da apropriação e gestão privada e coletiva dos 
recursos naturais tem também uma explicação económica: é a estratégia mais eficiente num 
território caracterizado por uma enorme diversidade de recursos naturais (RODRIGUES, 2000). 
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 Com a consolidação da romanização no Noroeste da Península Ibérica 
e com a instalação das “Villae romanas foi necessário abater as selvas e 
sanear os pântanos por meio de obras de drenagem nunca antes realizadas” 
(CASTRO CALDAS, 1991, p. 32). Os romanos escolhem para a instalação das 
suas povoações, essencialmente as áreas de vale de menor altitude, próximas 
às linhas de água, com uma topografia menos acidentada e dotada de solos 
mais profundos e mais férteis. Deste modo a ocupação romana vai ser 
importante no processo de desflorestação das áreas de fundo de vale das 
montanhas do Noroeste Peninsular, modificando o padrão de ocupação 
territorial, impulsionando a evolução dos sistemas agroflorestais e 
transformando profundamente a paisagem. Contudo, é igualmente relevante a 
permanência dos povoamentos castrejos nas áreas serranas de maior altitude 
(SILVA, 1986; ALMEIDA, 2003; PEREIRA, PEDROSA, 2007). Deste modo 
subsistem os sistemas e práticas agropastoris típicos das áreas de montanha 
apesar da sua importância político – estratégica ter diminuído, no conjunto do 
território do NW peninsular, mas cuja importância relativa é elevada nas áreas 
de montanha, de mais difícil acesso, com condições climáticas mais adversas 
e onde os solos, menos férteis, não possibilitavam um rendimento agrícola tão 
elevado. 
 Os romanos efetuaram uma profunda reforma estrutural, consolidando 
a propriedade privada e a ideologia do lucro. "Exprimia-se o direito pleno ao 
solo por ‘dominium, proprietas’; o senhor dele por ‘dominus, proprietarius’; às 
duas primeiras corresponderam no neodialecto – ‘domínio’ (...) e – 
‘propriedade’, significando quer o direito quer a terra objeto dele: de ‘dominus’ 
derivou ‘dono’, e ‘dom’ - título honorífico; de ‘proprietarius – proprietário’ que 
se tornou o termo mais corrente para esta espécie. Se duas palavras 
bastaram para designar o poder absoluto do homem em relação à terra, as 
áreas apropriadas tiveram, pelo contrário, uma nomenclatura copiosa; notando 
só a que se usou aqui e passou à nova linguagem, há a mencionar – ‘fundus, 
praedium praediolum, ager agellus, villa villare, villula’". (SAMPAIO, 1979, p. 
37-38) 
 Ao domínio romano segue-se a invasão dos povos vindos da Europa 
Central e do Norte que, despoletaram um largo período de guerra com o 
império romano e com eles próprios, tendo o atual território português ficado 
sob a influência dos suevos e dos visigodos, acabando estes últimos por sair 



PEDROSA, A. S.  Rev. Cosmos, v. 6,  n. 1, p. 7 - 64, 2013. 
 
 

23 
 

vitoriosos. Durante o seu domínio verificou-se a desestruturação da 
sociedade, constatou-se a deslocação do motor vida económica das cidades 
fundadas pelos romanos novamente para o mundo rural. A economia germana 
baseava-se numa agricultura semi-sedentária associada à criação de gado, 
ocupando a pastorícia um lugar de destaque entre estes povos, pelo que mais 
uma vez as montanhas se mostram fundamentais para o exercício das 
atividades agropastoris. Sabe-se que nesta época as populações foram 
fustigadas por numerosas pestes e fomes que, aliadas ao arrefecimento 
climático causaram uma redução e redistribuição demográfica. Assim, este 
período de instabilidade económica e social originou uma "ruralização" com 
efeitos visíveis no território4.  
 No inicio do século VIII verifica-se a incursão árabe cuja presença no 
Norte foi efémera, desaparecendo quase por completo na segunda metade do 
mesmo século. Apesar desse tempo tão curto de ocupação, verificou-se que e 
as populações estabelecidas acima do rio Douro abandonaram  os vales e 
fizeram uma reocupação parcial dos antigos castros da Idade do Ferro, 
juntamente com um interregno na regressão dos bosques e florestas das 
montanhas do Norte e Centro, que só foi retomada com a "reconquista" 
(AGUIAR, PINTO, 2007).  
 A Reconquista Cristã veio trazer uma nova reorganização do espaço, 
relacionado com a intensificação agrícola que teve como consequência um 
recuo da floresta, impulsionando o povoamento do território e o aumento 
demográfico. Assim, a área ocupada pelos bosques e floresta nas áreas 
montanhosas regrediu de novo, face à necessidade crescente de solos 
agrícolas e de pastos (AGUIAR, PINTO, 2007). 
 A consolidação do regime senhorial medieval, promovida pela 
distribuição da presúria da Reconquista por personalidades militares e 
religiosas, reconhecidas pelo Rei sob a forma de “honras” (da nobreza), 
“coutos” (do clero), ou “concelhos” (senhorios coletivos) (CASTRO CALDAS, 
                                                             
4 Segundo Caldas (1991) as invasões Germânicas – ou "Bárbaras" –, que após severas 
investidas puseram termo ao Império Romano no ano de 409, trouxeram consigo uma vaga 
desoladora de destruição e morte, não restando alternativa ao povo submetido e aterrorizado 
senão a do abandono dos campos e da vida sedentária, procurando abrigo nas florestas e 
refúgios montanhosos, deixando para trás um "quadro de ruína de uma agricultura abandonada, 
sem governo ou programa gestionário" (CASTRO CALDAS, 1991, p.41). 
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1991), permitiu o estabelecimento de um sistema de suporte agrário baseado 
na propriedade fundiária, no qual assentou a estrutura da paisagem agrícola e 
florestal portuguesa durante mais de seiscentos anos, extinto, apenas no 
século XIX, pela Revolução Liberal (LOPES 2011). 
 A desflorestação do território conheceu uma aceleração muito 
significativa com a expansão agropastoril e desenvolvimento das trocas 
comerciais no Mediterrâneo, apenas atenuada pelo abandono agrícola, 
provocado pelas vagas de peste negra que assolaram a Europa durante os 
séculos XIII e XIV. Este recuo agrícola teria permitido, segundo Devy-Vareta 
(1993), a reconquista das encostas e vales profundos pelas formações 
arbóreas e arbustivas, mas já não pela floresta pristina, tal como existia na 
Baixa Idade Média. 
 Nas áreas onde os solos eram mais ricos, coincidindo 
fundamentalmente com os fundos de vale ou planícies, a estrutura agrária 
senhorial baseava-se num sistema de aforamento da propriedade, geralmente 
a pequenos lavradores que pagavam uma renda ao grande proprietário, 
senhor da terra, pela possibilidade de exploração do solo. Da produção 
resultante, uma parte era entregue ao Senhorio5, restando uma pequena 
porção que permitia, mas nem sempre, o sustento do lavrador e da respectiva 
família que, em bons anos agrícolas, vendia parte da produção e armazenava 
as sementes. Além da produção de cereais, cultivavam-se hortícolas e árvores 
de fruto e da pastorícia obtinha-se o aprovisionamento de carne e leite 
(CASTRO CALDAS, 1991).  
 Nas áreas serranas, dado a existência de solos mais pobres e de 
condições topográficas mais declivosas e onde o clima se comporta de uma 
forma mais adversa, desenvolveram-se sistemas comunitários e/ou, de 
pequena propriedade privada, não controlada pelos sistemas de aforamento 
vigente nas áreas de solos mais férteis do país e, cuja exploração se fazia por 
famílias que se haviam instalado em pequenos núcleos populacionais 
(aldeias). Os terrenos comunitários desempenhavam, por isso, um papel 
importantíssimo na subsistência das populações, que não tinham tido a 
possibilidade de obter aforamento de terras, noutros locais (DIAS, 1948, 1993; 
                                                             
5 Foro — quantia ou pensão paga anualmente pelo enfiteuta de uma propriedade ao senhorio 
direto. 
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CARVALHO, 2006). As zonas baldias de logradouro comum situavam-se 
geralmente no termo das povoações, depois das áreas de cultivo e 
constituíam áreas que, para além de assegurar o pastoreio do gado, forneciam 
madeira para lenha e construção, matos e carumas para estrumação, 
essencial na fertilização do solo cultivado, e constituíam um complemento ao 
que se obtinha da exploração arrendada. Como afirma F. Baptista (2010): "o 
baldio era, de facto, o suporte do sistema agrário” do sistema produtivo das 
áreas de montanha no NW de Portugal. 
 De facto era o baldio que assegurava "o pastoreio do gado que 
frequentemente, era a principal produção que os povos das áreas serranas 
levavam ao mercado" (BAPTISTA, 2010). O livre acesso a estes territórios 
integrava-se num sistema comunitário mais vasto, baseado na partilha de 
estruturas de utilização pública, como os moinhos, as eiras, os fornos, a forja 
ou o lagar, e em formas de organização e cooperação no trabalho agrícola e 
pastoril, nas quais a gestão  da utilização do solo e aproveitamento dos 
recursos naturais eram decididas por um Conselho (A. LOPES 2011). 
 Pode ainda afirmar-se que o baldio constituía um vínculo determinante 
no ciclo de fertilidade do sistema agropastoril fornecendo matos que serviam 
de cama ao gado estabulado e que, por sua vez, proporcionava estrume para 
adubação da terra. Em certos locais, após a prática de queimadas, algumas 
fracções dos baldios serviam igualmente para o cultivo de cereais, como por 
exemplo, o centeio. O baldio proporcionava ainda lenhas, carvão, madeira e, 
frequentemente, mel (SOUSA, 1914; FONTES, FONTE, 2005; POLANAH, 
1985, 1992; RODRIGUES, 1987). 
 Associado aos baldios desenvolveu-se a atividade de transumância, 
muito protegida e desenvolvida nos séculos XV e XVI, mas que se prolongou 
até ao século XX. A transumância consistia na deslocação dos rebanhos á 
procura de pasto, relacionado com as estações do ano: no inverno desciam 
para as áreas de baixa altitude, enquanto que no verão se deslocavam para 
as pastagens de montanha. Segundo M. Trindade (1995 p.116-117) ”a serra 
de Montemuro recebe nos meses de Maio a Setembro os gados que, nos 
restantes meses do ano, pastam ‘na guamdara junto ao mar amtre aveiro e 
coimbra’”. Para as montanhas do NW de Portugal chegavam a deslocar-se de 
Castela e da Galiza gado para pastorear na serra de Castro Laboreiro 
(TRINDADE 1995). Ainda associado á atividade da transumância surgem as 



PEDROSA, A. S.  Rev. Cosmos, v. 6,  n. 1, p. 7 - 64, 2013. 
 
 

26 
 

Brandas de Gado (Foto 3a) das serras da Peneda e Soajo, que são locais de 
permanência estival, algumas das quais ainda não perderam a sua função. 
“Correspondem a áreas de pastoreio em altitude, que contemplam pequenas 
construções para abrigo dos pastores, denominadas por ‘cortelhos’, (Foto 3b) 
pasto (com herbáceas e matos)” (SILVA et al., 2010). Este património foi 
estudado no campo etnográfico e geográfico por R. Brito (1953), A. Medeiros 
(1984). 
 

 
Foto 3ª) e b)- Branda dos Homens e “cortelho” para abrigo dos pastores (Serra da 
Peneda-Gerês). 

 
 A organização das áreas de montanha do NW de Portugal do século 
XVI até meados do século XX corresponde segundo ARAÚJO (1979) à 
seguinte forma: i) nas áreas de fundo de vale dotadas de solos mais férteis e 
mais profundos, estavam instalados os lameiros e terras lavradas, "onde os 
linhares6 e pequenas searas de trigo, centeio e milho-alvo alternavam com 
paúlos (mais ou menos prolongados) para pasto dos gados e produção de 
fenos7" (ARAÚJO, 1979); ii) as cumeadas e terras altas, desgastadas pela 
colonização pré-histórica, eram usufruídas pelas comunidades para 
apascentar os gados da villa e constituíam aquilo a que se chamava o 

                                                             
6 Terrenos de cultivo de linho. 
7 Com a introdução do milho no século XVI, trazido da América do Sul, verificaram-se a 
substituição de alguns produtos, nomeadamente o trigo e o milho-alvo.  
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"monte"; iii) nas encostas prevaleciam ainda, mais ou menos alterados pelo 
homem, os restos do primitivo coberto arbóreo.  

O clima, a altitude, a configuração do terreno, a extensão e localização 
dos terrenos incultos, apresentam diversas variantes no espaço serrano o que 
também contribui para a grande diversidade de respostas que se encontra na 
organização destes territórios de montanha (GRAÇA, 1996). Desenvolveram-
se, assim, formas comunitárias de organização social, que estando em 
harmonia com os ciclos naturais de circulação de matéria e energia, 
permitiram o desenvolvimento de mecanismos de autorregularão e 
solidariedade que constituíam em si mesmos, a base de subsistência e, em 
certa medida, de governança, em face de uma realidade económica e social 
muito desigual, na qual a atividade comercial era muito limitada e os centros 
urbanos demasiado distantes e inacessíveis. (LOPES, 2011) 
 
 
Montanha(s): património(s) eco-sociológico(s) 
 

As aldeias 
 

 Desde sempre que existência das populações serranas se marcou por 
dificuldades e pouca abundância, tendo desenvolvido modos de vida que se 
relacionam sempre com estratégias de sobrevivência, que persistiriam ao 
longo dos tempos e, que na atualidade muitos se tornaram arcaicos, mas 
sempre baseados num forte sentido de comunidade. O povoamento nas áreas 
serranas do NW resume-se à existência de pequenas aldeias compactas, (foto 
4) marcada pela auto-suficiência e solidariedade entre os seus habitantes face 
à dureza da serra e da terra (MATTOSO, DAVEAU, BELO, 2010). 



PEDROSA, A. S.  Rev. Cosmos, v. 6,  n. 1, p. 7 - 64, 2013. 
 
 

28 
 

 Foto 4 – A
ldeia de P

ena na S
erra do M

ontem
uro. 
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 A aldeia constitui uma unidade onde se desenvolvem vínculos 
indissolúveis, manifestando-se um elevado sentido de comunidade e entre - 
ajuda por parte dos seus habitantes e como afirma O. Ribeiro (1991) "a aldeia 
gera a vizinhança, o rebanho comum guardado à vez pelos donos (vezeira), a 
disciplina colectiva ou a ajuda por ajuda nos trabalhos agrícolas, ceifas, 
malhas, conservação de canais de rega, etc. (...)”. 
 Assim podemos caracterizar a aldeia como “um aglomerado de casas 
que se tocam de perto, separadas apenas por pequenas hortas ou 
logradouros. Normalmente têm um quintal anexo nas traseiras e cortes para 
os animais. Outra fachada, a principal, abre-se à rua ou largo, espaço de 
convívio e partilha da comunidade. Depois alongam-se, seguindo a orientação 
da rua principal ou irradiando pelas suas travessas a partir do centro onde, 
normalmente, se situa a capela ou igreja” (C. M. Boticas s/d). De facto, a 
aldeia serrana até meados do século passado era mais que um ajuntamento 
de casas, era também uma forma de vida social inscrita num modelo onde o 
comunitarismo era a base de sustentação e sobrevivência das comunidades 
rurais (DIAS, 1993). Desenvolveram-se, deste modo uma série de construções 
que se relacionavam com o quotidiano e as atividades fundamentais de 
sobrevivência das comunidades serranas. Assim multiplicaram-se as fontes, 
moinhos de água, fornos comunitários, espigueiros…, que hoje constituem um 
património rural importante e são guardiãs de toda uma memória coletiva que 
importa preservar e valorizar (foto 5).  
Muitas das construções das aldeias inserem-se no que se denomina a 
arquitetura vernacular, baseada, fundamentalmente, na repetição de soluções 
e aprimorada ao longo de sucessivas gerações de artífices, apresentando-se 
como um reflexo de um tempo mais sustentável em que se sabia como lidar 
com os parcos recursos de que se dispunha, o que permitia tirar partido dessa 
aparente desvantagem. Com as tecnologias possíveis e materiais locais, estas 
construções tornaram-se elementos caracterizadores dos lugares assimilando 
“o contexto dos homens e dos sítios” (RIBEIRO, 2008). Na carta sobre o 
património vernáculo este tipo de arquitetura é caracterizado com a 
“expressão fundamental da cultura da comunidade, do seu relacionamento 
com o seu território” representando “a forma tradicional e natural pela qual as 
comunidades habitavam” num “processo contínuo que inclui as necessárias 
modificações e adaptações contínuas como resposta às restrições sociais e 
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ambientais” (AAVV, 1990). Pode então concluir-se que a arquitetura 
vernacular afirma-se como sendo um elemento chave para reatar a discussão 
sobre a identidade e sobre a pertinência de se voltar a uma construção 
intrínseca ao lugar (FERNANDES, MATEUS, 2011) 
 

Foto 5 – Espigueiros do Soajo, património rural que importa preservar e valorizar 
(Serra Peneda-Gerês). 

  
 

Os socalcos agrícolas 
 

 Os socalcos são uma marca recorrente e impressiva nas paisagens 
agrícolas. Encontram-se disseminados por todos os continentes e estão 
presentes nas mais diversas civilizações e culturas. Evidências arqueológicas 
sugerem a existência deste tipo de estruturas de cultivo em idades pré-
históricas, sendo provável que em muitas regiões à escala mundial os 
socalcos agrícolas remontem ao período neolítico, designadamente no 
Sudoeste Asiático, na China, na bacia do Mediterrâneo e no Sudoeste 
Americano, ainda que nas cordilheiras andinas se associem mais 
frequentemente às culturas Maia, Inca e Asteca. É relativamente consensual a 
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idade neolítica do desenvolvimento da tecnologia para a construção de 
plataformas de terra reforçadas que permitissem sustentar com estabilidade a 
edificação em vertentes inclinadas. Contudo, a datação do uso desta técnica 
para a criação sistemas agrícolas em terraços ainda é incerta. Evidências 
indiretas apontam para a identificação dos primeiros socalcos agrícolas na 
Europa Ocidental durante o Bronze Antigo, no Egeu, remontando assim a 
cerca de 3.000 a. C.. A sua antiguidade e a inegável importância que possuem 
na modelação da fisionomia do território, sobretudo em áreas de montanha, 
tornam obrigatório o estudo dos socalcos no âmbito da compreensão dos 
processos de construção das paisagens culturais associados a áreas 
agrícolas. 
 Os socalcos agrícolas são estruturas que contrariam a natureza dos 
declives e permitem ao homem desenvolver as atividades agrícolas nos locais 
mais inóspitos. Ao mesmo tempo, através da permeabilização do solo 
previnem o desencadeamento de riscos naturais, como movimentos de terra 
em vertentes (LOURENÇO (coord), 2006). 
Os geios ou socalcos representam um património cultural de valor inegável 
das paisagens das montanhas nortenhas, construídos pelas mãos dos 
camponeses através de grande esforço e cultiváveis apenas "à enxada", não 
apenas pela exiguidade que alguns exibem, mas também, dada a dificuldade 
que os tratores e outras máquinas de trabalho têm para lá chegar (LEITÃO, 
2011) (foto 6).  
 O espaço agrário nas áreas de socalcos caracteriza-se pela 
fragmentação em pequenas parcelas, dedicadas na sua maioria a uma 
policultura de subsistência com escassa orientação comercial. A maior parte 
destas estruturas está dedicada ao cultivo de produtos hortícolas, vinha em 
enforcado  ou em arjoada  ou árvores de fruto havendo cada vez mais 
parcelas agrícolas abandonadas, sem qualquer tipo de aproveitamento 
agrícola. 

Os socalcos, para além de evitarem o aparecimento de processos 
erosivos, permitiram o aumento de áreas agrícolas em vertentes com forte 
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declive (>20º)8, tendo desenvolvido solos de alta fertilidade que são 
classificados como Antrossolos Cumúlicos Dístricos, ou seja, feitos pelo 
homem através da acumulação de resíduos orgânicos agrícolas e domésticos, 
que permitem um manejo orgânico extremamente eficiente e obtenção de 
produtos e qualidade. 
 

Foto 6 – Socalcos agrícolas no vale do rio Vez: um valor eco-sociológico 
 
  
 De facto, centenas de hectares destes solos de génese antrópica 
localizam-se nas proximidades das diversas aldeias ou ‘lugares’ nas 
                                                             
8 Na vertente Ocidental da serra do Marão, pertencente já à Região Demarcada do Douro 
(RDD), os socalcos agrícolas, com a função principal de produção vitícola, encontram-se em 
vertentes com mais de 35º de inclinação (PEDROSA, 1993). 
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montanhas do NW de Portugal, região geologicamente constituída quase em 
sua totalidade por afloramentos de rochas graníticas, muito pobres em 
elementos nutrientes. 
 Os socalcos férteis são utilizados para cultivo de milho, feijão, centeio, 
trigo, batata, hortaliças, frutas e forragens anuais. As variedades regionais 
dessas culturas e especialmente as forrageiras nativas, que incluem espécies 
importantes como aveia, azevém, capim-lanudo (Holcus lanatus), ervilhaca, 
serradela, trevos e cornichão (Lotus corniculatus), estão adaptadas à 
escassez de elementos nutrientes nos solos originais (ácidos, com alto teor de 
Alumínio) e convivem competitivamente com espécies silvestres como o ‘tojo’ 
(Ulex sp), a ‘giesta’ (Cytisus sp) e as ‘samambaias’ ou ‘fetos’ (Pteridium sp) 
(LOURENÇO (coord), 2006). 
 É importante salientar que os socalcos possuem dois desempenhos 
distintos em função da época do ano. Durante a Primavera e Verão são 
utilizados, fundamentalmente para a produção de cereais e produtos 
hortícolas, base da sustentação de uma agricultura tradicional vocacionada 
para a subsistência enquanto que de Inverno a produção é fundamentalmente 
para a produção de forragens com o objetivo de criação de gado, seja bovino, 
caprino ou ovino.  
 A criação de bovinos, caprinos, ovinos, suínos, aves e equinos, 
igualmente bem adaptados às duras condições locais e regionais, incluem 
uma grande diversidade de raças, algumas delas autóctones9, de grande 
adaptabilidade e alta qualidade de produtos de origem animal, estando em sua 
maioria catalogadas e protegidas como importantes patrimónios genéticos da 
Comunidade Europeia (EU, 2000; PIRES et al., 1994) 
 Apesar da elevada fertilidade dos socalcos e da alta qualidade de 
produtos como a carne10 e o queijo da “Cachena” os montanheses da região 
                                                             
9 Raças autóctones associadas ás montanhas do NW de Portugal:  i) bovinos – Arouquesa, 
Maronesa, Barrosã, Cachena, Minhota; ii) ovinos: bordaleira entre Douro e Minho, churra do 
Minho;  iii) caprinos: bravia; serrana; iv) suína: bísara. 
(http://escolhernacional.blogspot.com.br/2009/09/racas-autoctones.html) 
10 Para saber quais os Produtos de Denominação de Origem (DOP),  os de Indicação 
Geográfica Protegida (IGP), os de Indicação Geográfica (IG) e os de Especialidades 
Tradicionais Garantidas (EGT), consultar o site  http://www.qualifica.pt/ 
 



PEDROSA, A. S.  Rev. Cosmos, v. 6,  n. 1, p. 7 - 64, 2013. 
 
 

34 
 

enfrentam problemas de sustentabilidade económica, devido a três fatores 
limitantes principais: i) a dificuldade de comercialização, em que os animais e 
produtos de qualidade são geralmente vendidos por baixos preços a 
intermediários, devido à seca e falta de pastos no período de verão;  ii) a  
limitação de mão-de-obra devido à grande absorção desta para a capina 
manual das lavouras; iii) a necessidade de irrigação por inundação dos 
socalcos-terraços, segundo custo mais importante de produção e absorção de 
mão-de-obra. 
 Em síntese pode-se afirmar que nas zonas de encostas declivosas das 
áreas de montanha recorreu-se à construção de socalcos para o cultivo da 
terra, caracterizando-se pela sua complexidade de construção, exigindo um 
trabalho humano e animal de grande esforço físico. A prática de agricultura em 
socalcos constituía, não só uma forma de aproveitar ao máximo a área de solo 
fértil em áreas de forte declive, mas também um método de combate à erosão, 
permitindo um melhor aproveitamento da água, ao evitar o seu escoamento 
superficial, utilizando-a para rega. O tipo de uso do solo verificado nos 
socalcos desenvolvia-se em função das características geológicas e 
morfológicas da vertente. (LOPES, 2011) 
 
 

Os lameiros e os prados semi-naturais permanentes 
 

 Os sistemas agro-pastoris das montanhas do NW de Portugal, para 
além das áreas de cultivo associadas a socalcos agrícolas e que se 
desenvolvem nas proximidades das povoações onde predomina a propriedade 
privada, desenvolveram-se mais dois espaços distintos, mas inter-
relacionados e complementares, a saber: i) os lameiros (foto7a); ii) as terras 
do monte, incultas, de propriedade e exploração comunitárias onde 
pastoreiam os gados numa grande parte do ano (foto 7b) (GRAÇA 1995, 
1996). 

Os lameiros são áreas de prados e pastagens irrigadas 
particularidades das zonas de montanha do norte e centro de Portugal. 
Desenvolveram-se integrados num sistema produtivo que visava o mais 
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possível a autossuficiência e eram a base da alimentação do efetivo pecuário, 
sobretudo do gado bovino. Resultam primeiro de uma componente sócio 
económica: relacionam-se com povos agro-pastoris desde tempo imemoriais. 
Foi sempre a atividade principal dos povos que habitaram estas áreas. É uma 
atividade pré-romana que se manteve até aos nossos dias. Em segundo lugar, 
porque apresenta características naturais que interagem entre si, de forma 
particular, contribuindo para a singularidade das paisagens das montanhas do 
NW de Portugal. 
 

Foto 7a) e b) – Os Lameiros (Planalto do  Barroso) e as pastagens semi-naturais 
(Serra do Alvão) 

  
Os lameiros são o exemplo de um sistema produtivo que reflete um 

profundo conhecimento e integração de vários fatores de produção e de 
produções diversas com vista a atingir determinado objetivo: i) a intensidade 
adequada do pastoreio, suficientemente severo para impedir o 
desenvolvimento das espécies menos queridas pelos animais, mas não 
excessivo para não degradar a pastagem; ii) a utilização criteriosa da água de 
modo que a drenagem impeça o desenvolvimento de plantas como juncos; iii) 
a rega da pastagem é feita com águas que atravessam a aldeia e fertilizadas 
com resíduos orgânicos recolhidos nos caminhos. Todos estes parâmetros se 
conjugam para suportar um efetivo pecuário, o mais numeroso possível, e 
organizado segundo um conhecimento desenvolvido e transmitido ao longo de 
séculos, que constitui um exemplo da utilização sustentada dos recursos 
(PEREIRA, SOUSA, 2005). 
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 Este complexo sistema produtivo, tem um grande valor ambiental que 
resulta da sua contribuição para a manutenção da biodiversidade vegetal e 
animal, na proteção do solo e dos recursos hídricos, no grande valor 
paisagístico, na preservação das produções zootécnicas autóctones e até na 
redução do risco de propagação de incêndios pela descontinuidade que 
introduz nas manchas florestais (figura 2), (PEREIRA, SOUSA, 2005; 
PEDROSA, PEREIRA, 2012).  
 
 
  

 

Figura 2 – As principais funções dos Lameiros e das pastagens 
semi-naturais. (Fonte: Pedrosa, Pereira, 2009b) 
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Os lameiros são irrigados durante todo o ano através do sistema de 
“rega de lima”. Esta rega cumpre o objetivo da regulação térmica do solo e da 
vegetação, favorecendo o balanço energético da pastagem: "através de um 
engenhoso conjunto de regadeiras de ordem hierárquica sucessivamente 
menor, o caudal disponível é dividido de forma a que toda a parcela a regar 
fica coberta por uma lâmina de água que é recolhida por outra regadeira a 
jusante e finalmente, a parte que não se infiltra, devolvida ao curso de água 
depois de limar toda a parcela" (PEREIRA, SOUSA 2005). Só por si, esta 
técnica de irrigação ancestral, tem de ser considerada um valor patrimonial, já 
que tecnologicamente se relaciona com uma estratégia de adaptação ao meio, 
e implica um trabalho comunitário, já que exige entreajuda entre todos os 
beneficiários dos canais de irrigação (PEREIRA, et. al. 2008; PEDROSA, 
PEREIRA, 2012), (foto 8). 
 Possui funções agro-ambientais fundamentais relacionadas com a 
regularização térmica do solo, já que durante os meses de Inverno, em dias de 
baixa temperatura, impede a atuação do gelo nos “lameiros” permitindo o 
desenvolvimento das gramíneas necessárias à manutenção das pastagens, 
enquanto durante o Verão repõe os níveis hídricos no solo, necessários ao 
crescimento das herbáceas. Desempenha, assim, uma função económica 
crucial, permitindo uma certa carga de efetivo pecuário ao longo de todo o 
ano. A “rega de lima” é, assim, um dos pilares da sustentabilidade da 
paisagem das pastagens permanentes das montanhas do NW de Portugal, 
assumindo diversas funções, salientando-se as de cariz económico, já que 
constituem a base da alimentação do efetivo pecuário autóctone – a raça 
bovina barrosã, maronesa, arouquesa, cachena e minhota que no passado 
serviam como força de trabalho, sendo atualmente comercializadas como 
carne certificada.  
 Complementarmente as estas pastagens permanentes de irrigação 
juntam-se, ainda, as pastagens semi-naturais de alta montanha, relacionadas 
com os terrenos baldios e de utilização comunitária extensiva, que servem de 
complemento ás primeiras, principalmente no que se refere á criação de gado 



PEDROSA, A. S.  Rev. Cosmos, v. 6,  n. 1, p. 7 - 64, 2013. 
 
 

38 
 

por pastoreio, nomeadamente no que se refere á criação de gado caprino e 
ovino11 (PIRES et al. 2004; POÇAS et.al. 2006).  
 Estes sistemas ancestrais de tradição pré-romana de 
complementaridade entre as áreas de agricultura tradicional relacionadas com 
os socalcos localizados na área envolvente das aldeias com as pastagens 
permanentes tipo “lameiros” os prados comunitários semi-naturais de altitudes 
elevadas, constituem uma das marcas identitárias da paisagem das 
montanhas do NW de Portugal e “conservam os últimos vestígios de velhas 
instituições agrárias que outrora se estenderam a todo o Norte interior” 

(RIBEIRO, 1991b) 
 
A manutenção desta paisagem 
depende da continuação das 
atividades agro-pastoris, já que é 
a única forma de preservar as 
características fitossociológicas 
próprias, e a diversidade botânica 
que este sistema mantém, 
tornando-se, portanto, necessário 
avaliar cuidadosamente os 
impactos destes sistemas, bem 
como, avaliar as consequências 
sociais, ambientais e paisagísticas 
que resultariam do seu abandono. 
“É necessário que o 
reconhecimento da 
multifuncionalidade destes 
sistemas leve a instituir processos 
de conservação e a reconhecer 
procedimentos de financiamento 
que conduzam à manutenção dos 

                                                             
11 Actualmente está a verificar-se, nalgumas montanhas a substituição da criação deste tipo de 
gado pelo gado cavalar (garranos), já que não se torna necessário pastor. Acontece por 
exemplo, na serra d´Arga, Peneda, Cabreira. 

Foto 8 – Pormenor da “rega de lima” 
(Alto Barroso) 
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lameiros e prados de lima e impeçam a morte das aldeias que, ao longo de 
séculos, os criaram e valorizaram deixando-nos uma herança que seria 
estultícia desprezar” (PEREIRA, SOUSA, 2005). 
 A manutenção de níveis mínimos de ocupação do solo e a 
conservação, ao nível da exploração agrícola, de determinados componentes 
da paisagem, são, assim, fundamentais para a preservação da biodiversidade. 
A protecção da paisagem rural e da qualidade e riqueza ambiental que lhe 
está associada só é possível através da manutenção das populações no 
espaço rural - requisito que tem vindo a ser posto em causa pelo progressivo 
despovoamento desses territórios (PEREIRA, PEDROSA, 2007).  
 A identificação do risco de perda deste património sócio-ecológico, 
coloca-nos perante o desafio de encontrar novas formas de rentabilizar estas 
estruturas ligadas à agricultura tradicional que suportem estratégias de 
conservação auto-sustentáveis. Essa auto-sustentabilidade passará 
necessariamente pela diversificação ou reconversão produtiva e funcional. 
Estas potenciais soluções passam não só pela sua classificação e proteção 
legal, mas também pela concepção de projetos de desenvolvimento ligados à 
certificação das produções tradicionais e à criação de novos produtos 
turísticos (PEDROSA, ANDREIA, 2009ª, 2009b; PEREIRA, PEDROSA, 2010).  
 
 

Os espaços silvestres 
 

 Tradicionalmente a floresta constitui a fracção mais importante dos 
espaços silvestres, entendidos como terrenos ocupados com floresta, matos e 
pastagens ou outras formações vegetais espontâneas e, aquela que se atribui 
maior valor económico (BENTO GONÇALVES, 2006)  
 A floresta que se desenvolve em áreas montanhosas desempenha um 
importante papel na manutenção da estabilidade dos sistemas montanhosos e 
é parte integrante e central do desenvolvimento local, podendo ser um suporte 
para as populações, participando ainda na criação de receitas e empregos 
locais, com alguma estabilidade. A sua conservação e gestão geram um vasto 
leque de produtos e serviços, uteis não só para os seus proprietários, mas 
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para toda a sociedade. Esse conjunto, que desde sempre inclui a madeira e as 
lenhas, a proteção à fauna ou a conservação do solo, vê hoje alargada a 
procura social para outros bens e serviços, como a manutenção da 
diversidade biológica, a produção de recursos hídricos ou a criação de 
espaços de elevado valor cultural e paisagístico. (BENTO GONÇALVES, 
2006).  
 As dinâmicas do coberto florestal e do próprio território são 
indissociáveis do "entrelaçar de influências mediterrâneas e atlânticas", 
descritas há mais de 50 anos por Orlando Ribeiro, em que apenas o Noroeste 
escapa ao excesso de secura estival e em que o fogo é o principal fator 
ecológico da sua evolução. Como se tem referido, desde o Neolítico que as 
florestas têm regredido e expandido sucessivamente, de acordo com as 
queimadas e arroteamentos, por um lado, e o abandono agrícola e 
regeneração natural, por outro. Estes avanços e recuos da floresta têm sido 
essencialmente orientados de acordo com o contexto socioeconómico e com 
as variações demográficas das sucessivas comunidades humanas que foram 
ocupando e organizando este território. Um dos períodos de maior impacto 
negativo sobre a floresta portuguesa coincidiu com a época dos 
descobrimentos e a necessidade de possuir um “frota” de embarcações que 
assegurasse o domínio dos mares. Assim, durante o século XIV e seguintes 
inicia-se um “... desequilíbrio entre oferta e procura das madeiras nacionais vai 
intensificar-se e a regeneração tornar-se-á cada vez mais difícil. Nos meados 
de Quatrocentos, quando Portugal inicia a sua política de expansão, a crise 
agudiza-se, marcando assim o declínio da floresta medieva que vinha a 
esboçar-se desde os começos do século” (DEVY-VARETA, 1986). Desde 
essa altura que a floresta portuguesa sofreu importantes mutações ora por 
tentativas de reflorestação por parte do estado português (DEVY-VARETA, 
1986; BENTO GONÇALVES, 2006) ora pela sua destruição relacionada com o 
número elevados de incêndios que se tem a vindo a verificar em tempos mais 
recentes. Deste modo a floresta atual não reflete mais a diversidade da 
floresta autóctone, mas, pelo contrário, demonstra a monotonia associada a 
espécies alóctones, plantadas pelo homem em grandes extensões 
monoculturais, com poucas preocupações ecológico-ambientais. 
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 É, no entanto, nas serras do NW de Portugal que encontramos as 
maiores e mais bem conservadas manchas autóctones de carvalhal12 de 
Portugal, onde se incluem ainda várias espécies de árvores e de arbustos, 
como o azevinho, o zangarinho, a lamagueira, o salgueiro e o vidoeiro, estes 
últimos ocupando as áreas mais húmidas. É este tipo de floresta, agora 
residual, que proporciona a maior diversidade ecológica e, ao mesmo tempo, 
aquela que se mostra mais adequada às condições edafo-climáticas e, possui 
um valor cénico elevado. 
 Nos nossos dias, o reconhecimento da multiplicidade de funções da 
floresta de montanha não se traduz em politicas estruturadas de 
acompanhamento, conservação e valorização. As existentes, nem sempre, ou 
raramente, têm sido corretamente aplicadas e muito dificilmente são 
complementares entre proteção do ambiente, valorização patrimonial e 
manutenção de um conjunto de atividades socioeconômicas locais. 
 A imbricação de todas estas funções, e bem de outras, explica outra 
característica marcada da floresta de montanha: mais do que noutros locais, 
esta floresta tem uma multiplicidade de papéis essenciais e frequentemente 
presentes ao mesmo tempo e no mesmo local.  
 
 
 
 
 

                                                             
12 Saliente-se a importância simbólica do carvalho entre os celtas já que era adorado como a 
“árvore do conhecimento”, e que assume um papel central no sistema de crenças. Plínio, o 
Velho, no volume XVI da sua “História Natural”, descreve o significado mitológico e ritual dos 
bosques de carvalho na cultura celta: “Groves of hard oak are chosen even for their own sake, 
and the magicians perform no rites without using the foliage of those trees, so that it may be 
supposed that it is from this custom that they get their name of Druids, from the Greek word 
meaning ‘oak’; but further, anything growing on oak trees they think to have been sent down 
from heaven, and to be a sign that the particular tree has been chosen by God himself.” 
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Montanhas: valores culturais  
 
A singularidade dos valores culturais serranos  

 Todos estes aspectos contribuem para a construção da forte identidade 
das áreas montanhosas do NW de Portugal. No entanto são as marcas vivas 
que continuam a dar vida a esta paisagem e continuam a sua contínua 
construção e evolução. 
 Muitas das atividades comunitárias que ainda se observam nesta 
região, tal como a própria rega de lima são heranças de culturas ancestrais 
relacionados com os diversos povos que foram habitando as áreas de 
montanha. Foram os celtas que introduziram e desenvolveram os sistemas de 
socalcos, de forma a aproveitarem as vertentes de forte declive para a prática 
agrícola necessária à sua sobrevivência. Foram, ainda, responsáveis pela 
instalação dos sistemas de irrigação por gravidade de que, a rega de lima é 
uma especificidade. A utilização da vezeira na pastorícia é também uma 
herança de tempos imemoriais onde os trabalhos nas aldeias serranas eram 
fundamentalmente comunitários. A marca da cultura celta é tão forte que há 
castros que nunca foram abandonados e chegaram aos nossos dias e 
continuam na sua intemporalidade (PEDROSA, PEREIRA, 2012) 
 A própria linguagem usada pelos povos serranos acaba por refletir 
muitas das características das diversas civilizações e culturas que povoaram 
estas montanhas. Segundo P. Gonçalves (2008) “o grau de cultura intelectual 
de um povo manifesta-se logo pelo estudo da língua porque ela é a expressão 
do pensamento e é, por isso, a melhor chave para entrar no campo psíquico e 
moral dos povos. (…) Mas a língua, evolucionando com o povo, é um 
documento para a reconstituição desse povo, aparecendo nela mais do que 
simples factos históricos: o progresso espiritual de uma sociedade”. Como 
exemplo podemos citar Rui Guimarães (2002) que ao referir-se á linguagem 
usada no Alto Barroso constata que a “comunidade rural em situação de 
montanha configura também uma comunidade sociocultural e linguística muito 
ligada a valores tradicionais e matriciais de antanho, às origens mais remotas, 
visível ainda em topónimos, léxico característico do falar local, pronúncia de 
alguns fonemas, na literatura popular de transmissão oral, nas crenças e nas 
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lendas, no imaginário popular, que a individualizam em relação a outras zonas 
...”. 
 Assim da cultura do homem serrano nasceu uma linguagem ligada à 
vida prática, aos fenómenos naturais, às coisas do dia a dia, ao 
transcendente, ao psiquismo, aos valores, criando um léxico específico do 
falar local (GUIMARÃES, 2002).  
 A riqueza e a singularidade dos usos e costumes, crenças, 
superstições, certos rituais, e de um «falar» local que, dentro da região 
montanhosa, incluindo o léxico, varia de aldeia para aldeia faz com que nasça 
e renasça um património de transmissão oral inesgotável e uma vastíssima 
componente lexical específica do peculiar e expressivo dialeto serrano, 
variante linguística local, que mantém vivo o sagrado no imaginário deste 
povo, descendente de culturas ancestrais, que nos faz reviver os mitos e ritos 
feitos desde a antiguidade, e que apesar de mascarados pela cultura cristã, 
perduraram até nós. 
 Um outro aspecto que advém diretamente dos valores tradicionais 
relaciona-se com a existência de produtos agrícolas e agroalimentares 
específicos destas regiões montanhosas que se até há pouco tempo eram 
quase ignorados, tem-se convertido no centro das atenções de políticos, de 
técnicos, de investigadores e outros profissionais ligados ao sector agrícola e 
agroalimentar e ao desenvolvimento rural em geral (TIBÉRIO, CRISTÓVÃO 
2001). Muitos, na atualidade são considerados produtos de qualidade 
superior, que resulta de uma decisão da União Europeia, em proteger os 
produtos agrícolas e agroalimentares identificáveis pela sua proveniência 
geográfica e, cujas características qualitativas se devem quer à sua origem, 
quer ao seu modo particular de produção. Este aspecto constitui o ponto de 
partida de uma política europeia de qualidade relacionada com produtos 
agrícolas e agroalimentares tradicionais. 
 Independentemente do tipo de certificação de produtos regionais em 
causa, encontra-se sempre presente, de modo explícito ou subjacente, a 
referência a um meio biogeográfico específico. Este traduz-se em condições 
territoriais particulares de produção e na aplicação de métodos tradicionais 
e/ou artesanais, reflexo da cultura e saber-fazer local, repercutindo-se na 
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originalidade de todo o processo de produção e transformação de bens 
gerados a partir de recursos naturais e humanos endógenos. 
 

A sacralização dos territórios montanhosos 
 

 Muitas das tradições culturais que se mantêm vivas, nos povos 
serranos, resvalam na ancestralidade. Apesar do povo possuir uma forte 
religiosidade associada naturalmente á igreja católica preponderante desde os 
tempos medievais, algumas manifestações culturais atestam uma forte ligação 
ao profano e á natureza que só pode ser entendida pela forte influência de 
culturas ancestrais, nomeadamente a cultura celta. A celebração em 
Montalegre, no Alto Barroso, das “sextas feiras 13 – dias das bruxas” ou o 
Congresso de Medicina Popular em Vilar de Perdizes, são exemplos vivos 
dessas tradições ancestrais que se perpetuaram e continuam na memória 
coletiva do povo. De facto os barrosões “situados numa zona montanhosa, 
longe de tudo e de todos, crentes no sobrenatural, (…) acreditavam que as 
ervas, as orações, rezas ou benzeduras, eram também remédio para o 
tratamento de muitos problemas que afectavam os nossos antepassados” 
(GONÇALVES 2008). 
 Os celtas acreditavam em vários deuses, “existem evidências de mais 
de 360 nomes de deuses no mundo celta, mas só uns vinte são referenciados 
mais do que uma vez, entre os quais: Lugos, Cernunnos, Esus, Sequana, 
Brigantia, Epona e Matrona” (CHEERS, 2003), que deram origem, em certos 
casos, a topónimos, principalmente em Portugal, Espanha e Irlanda 
(SAINERO, 2009). A religiosidade panteísta que caracterizava estes povos 
estava associada às forças da natureza e aos seus ciclos; adoravam 
especialmente as Águas e o Sol (VASCONCELOS, 1988, 1989; SAINERO, 
1998), cultos considerados tão antigos como a humanidade, celebrados de 
seis em seis meses (LOBO, 2009). 
 Por exemplo, no Concelho de Ponte da Barca/Terras da Nóbrega 
(Briga), embora cristianizado, continuam a celebrarem-se diversas festividades 
relacionadas com as fases lunares que representam quatro cultos Celtas: i) o 
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dia de Samhain que coincide com o dia 1 de Novembro13; ii) o Imbolc14, que 
representa o  início da Primavera celebrando-se no Lindoso (Gerês) o 
Carnaval  onde se queima o Inverno na figura alegórica do Pai Velho e se 
exaltada a Primavera na figura alegórica do Carro Primavera; iii)  Beltane15, 
celebra-se no dia 1 de Maio, estilizado sob a forma de disco solar (Maios) ; iv)  
no mês de Agosto (Lughnase ou Lugnasad )16, a tradição religiosa celebra no 
dia 24, S. Bartolomeu, embora a matriz desta festa se mantenha profana. 
 Da mitologia romana também se encontram resquícios relacionados 
nomeadamente com a Diana, deusa dos bosques, que se banha nas águas 
cristalinas das fontes, que ama a solidão dos bosques e percorre os planaltos 
durante a noite. Diana é a evocação dos montes, dos bosques e das serras. O 
poder de simbolizar, Diana está presente nas águas da Fonte Santa de 
Bravães, nas águas da Fonte do Leite de S. Tomé do Vade e nas águas da 
Fonte de S. João e nas águas do Rio Lima; protetora, respectivamente, das 
doenças do corpo, das doenças na gravidez e das doenças de amor e do 
nascimento. 
 Na Idade Média S. Martinho de Dume refere-se aos povos de 
montanha como adoradores do diabo e de demónios já que falavam com eles 
«no cimo dos montes, e nos bosques frondosos, oferecendo-lhes sacrifícios e 
honrando-os como a Deus» (MARTINHO, 1803, p.243-244).  
 Nos cimos dos montes, os homens sempre procuram aproximar-se dos 
deuses. É ainda o arquétipo da transcendência que se manifesta nos altares 
da Península Ibérica e, quiçá, na Torre de Babel, nas pirâmides dos Egípcios 
e dos Maias. (LOBO, 2009) 
 P. Fleckeler (1999) chama a atenção para o enaltecimento os cultos de 
montanha, já que os mesmos atingem sua eficácia máxima na paisagem, 
quando levam à construção de estruturas religiosas, quer seja sobre a forma 
                                                             
13 1 de Novembro, marca o fim do Verão e coincide com o dia das Bruxas (Halloween) e com a 
matança do gado antes do Inverno. 
14 1 de Fevereiro, pensa-se que incluía rituais centrados nos ovinos e no leite e representa o 
início da Primavera. 
15 1 de Maio, Belinos o Deus do Fogo, a data marca o início do Verão e julga-se que animais, 
especialmente vacas, eram conduzidos entre dois fogos. 
16 Lughnase ou Lugnasad, 1 de Agosto, marca a festa das colheitas e os rituais centram-se no 
casamento entre a deusa da terra e o deus Sol. 
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de capelas, cruzeiros, túmulos ou mosteiros. Assim o binômio religião e 
paisagem constitui a tónica da nossa compreensão, associada á emergência 
dessa forma espacial incrustada numa paisagem natural, direcionada para um 
entendimento nos quais as instituições humanas criam monumentos 
conjugando-os assim uma intima relação com a natureza (COONEY, 1994) 
 Se os fenómenos religiosos estão frequentemente presentes na 
paisagem, representados pela inserção de formas construídas, inúmeros são 
os exemplos que evidenciam os impactos das crenças religiosas sobre a 
mesma (foto 9). Assim, pode afirmar-se que a paisagem também se encontra 
relacionada com um sistema de representações, resultando num conjunto de 
práticas que incorporam as relações sociais, imbuídas de valores e crenças, 
segundo diversos sistemas simbólicos.  
 Os lugares elevados como as montanhas foram sempre considerados 
lugares sagrados desde os tempos mais remotos17 (PARK, 1996). Várias 
manifestações contidas nos textos sagrados do cristianismo revelam a 
montanha como cenário de ocorrência de revelações, sacrifícios e 
peregrinações18. O impacto simbólico da paisagem montanhosa pode também 
induzir a um sentido de conforto e satisfação (APPLETON, 1996) como se a 
imagem representada pela paisagem evocasse uma estrutura simbólica que 
anuncia um refúgio e que aproxima o sujeito do seu microcosmo.  
 Assim entendemos que numa determinada paisagem se estabelece 
uma relação com o sagrado através das relações sociais de um grupo que 
experimenta, compreende e interpreta o território que habita. Num território de 
montanha esta afirmação é pertinente. K, Mandoki (1998) argumenta que os 
estabelecimentos humanos não são apenas determinados pela consideração 
de suas práticas, semelhante à utilização dos recursos materiais, mas, além 
disso, são constituídos de camadas de significados e enriquecidos através do 
tempo.  
 É elevado o número de elementos naturais como montanhas, grutas, 
cavernas, rios, lagos, florestas, entre outros, que compõem um elenco de 
lugares pleno de significados simbólicos e simbolismos reconhecidos por um 
                                                             
17 Podemos citar como exemplos o Monte olimpo (Grécia) – morada dos deuses, o  Monte Fuji 
(Japão) considerado sagrado para os adeptos do Xintoísmo 
18  São disto exemplo o Monte Horeb, as montanhas de Efraim, o Monte Tabor e Moriá.  
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grande número de crenças, como sítios sagrados, refletindo assim a influência 
do ambiente na evolução das diferentes religiões e que, encoraja a 
preservação de paisagens enquanto paisagens sagradas (PARK, 1996).  
 Podemos afirmar sem qualquer margem para dúvidas que as 
paisagens atuais não são apenas formadas pelos elementos construídos 
através da ação humana. Elas acabam por estruturar-se nas suas múltiplas 
dimensões, em valores simbólicos e simbolismos relacionados com 
imaginários sociais, permeando também atitudes pessoais em relação aos 
lugares de afetividade e reencontro (COSTA, 2003, 2010) enfatizando assim 
as relações existentes entre o símbolo e o lugar.  Estas relações são 
mediatizadas pelos símbolos que podem ser uma realidade material na qual 
de unem a uma ideia, um valor ou um sentimento. 
 

 

 
Foto 9 – Santuário da Senhora da Graça, localizado no cimo do Monte Farinha, 
Mondim de Basto (Serra do Alvão) 
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Os patrimônios ou os diferentes tipos de patrimônio. 
 

 A noção de património corresponde, na sua essência, à atribuição de 
significado e valor, enquadrada num determinado contexto histórico, 
económico e sociocultural. O conceito de património é indissociável do ato de 
reconhecimento, quase sempre coletivo, e de uma lógica de transmissão 
inter‐geracional, ancorada na ideia de herança ou legado (Pereira, 2012ª). 
 O conceito de património encerra, na acepção contemporânea que lhe 
é conferida pela cultura ocidental, diversas dimensões de significação o que o 
torna polissêmico e, por vezes, ambíguo e passível das mais díspares 
aplicações. 
 Assim o termo património possui conotações cada vez mais 
complexas: é assimilado pelos processos de definição e afirmação identitários, 
associa‐se à preservação da memória, transforma‐se em pertença do povo 
e da pátria. A sua proteção passa a ser competência dos órgãos de governo e 
administração, desde a escala internacional à escala local. Imperam as 
referências aos conceitos de gestão, proteção, preservação, classificação, 
divulgação, valorização. Neste contexto, o património adquire o estatuto de 
recurso económico, frequentemente sob a égide do desenvolvimento 
endógeno e sustentável, não se encontrando, muitas vezes, claramente 
balizado o direito da sua exploração. 
 Na região serrana do NW de Portugal, entendo o conceito de 
património como polissémico é possível inventariar uma riqueza patrimonial 
vastíssima que pode ser enquadrado desde o património natural resultante da 
diversidade geomorfológica, climática e ecológica, passando pelo património 
construído que reflete a diversidade de povos e civilizações que ocuparam e 
marcaram este espaço, até ao património cultural intangível.  
 Assim, nesta área o património natural relaciona-se com diversos tipos 
de formas geomorfológicas cujo interesse cientifico é indiscutível, mas cujas 
características fazem parte e contribuem para a valorização cénica da 
paisagem serrana. Passam pela existência de blocos tectónicos em sistemas 
de graben e horst, vales de fratura, escarpas de falha, até formas de menor 
dimensão como thors, marmitas de gigante, dobras, entre outros. Em termos 
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ecológicos pode salientar-se a importância da vegetação nativa que ainda 
predomina neste espaços de montanha, quer seja arbórea de que se 
destacam os carvalhos, quer seja arbustiva e subarbustiva, cujo papel na 
manutenção da biodiversidade é fundamental. O património associado ás 
diversas gerações de populações que ocuparam o território é muito rico e 
muito dele encontra-se classificado pelos órgãos competentes (figura 3).   
 Passa por vestígios arqueológicos de diverso tipo (mamoas, castros, 
minas de ouro e de cobre, cidades romanas, pontes romanas e medievais), 
pela riqueza do património religioso de diferentes épocas e estilos 
arquitetônicos (igrejas, mosteiros, capelas, cruzeiros, alminhas), pelo 
património militar onde se inserem vários tipos de castelos medievais e 
oitocentistas e, pelo património civil de que podemos destacar palácios, 
quintas e mesmo aldeias. De destacar também o património associado ao 
mundo rural de que salientamos: i) construções como espigueiros ou conjunto 
de espigueiros, fornos comunitários ou, ainda, os inúmeros moinhos que 
aproveitam de diferentes formas a energia hidráulica dos cursos de água; ii) 
utensílios agrícolas, já desativados ou alguns deles ainda em uso; iii) técnicas 
agrícolas como por exemplo os socalcos ou a irrigação por gravidade de que 
se destaca a rega de lima. O patrimônio cultural intangível é também enorme e 
extremamente diversificado e relaciona-se com lendas, superstições, dialetos, 
festas e romarias onde o profano e o sagrado convivem e contribuem para 
uma forte identificação cultural dos povos serranos.  

Todos estes aspectos contribuem para a forte identidade da paisagem 
serrana das montanhas do NW de Portugal. É do respeito e da interação de 
todos estes patrimónios, alguns dos quais são ainda marcas vivas da 
sociedade serrana, que resulta a contínua construção e evolução da destes 
territórios que não podem ser entendidos como um passado fossilizado. 
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Valores patrimoniais
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Fig. 3 - Património classificado nas Serras do NW de Portugal (Fonte: www.igespar.pt) 

 
   
 
Montanhas do NW de Portugal: uma Paisagem Cultural. 
 

Os sistemas montanhosos do Noroeste de Portugal expressam uma 
realidade continuamente construída e reconstruída, resultante da conjugação 
e interação multisseculares entre as características do meio físico e a 
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intervenção do Homem, destacando-se de uma forma clara a modelação da 
paisagem pelas atividades agropastoris.  

Esta relação multissecular entre os processos naturais e as atividades 
antrópicas possibilitou o desenvolvimento de um equilíbrio dinâmico, assente 
numa estrutura de interdependência e complementaridade de funções 
(PEREIRA, PEDROSA, 2007, 2008) 

Se entendermos a paisagem cultural como um território que evoluiu 
organicamente e como tal a sua génese e desenvolvimento resulta da 
interação entre o meio natural e a atuação do homem nas condicionantes de 
ordem social, económica, administrativa, religiosa e/ou simbólica (PEDROSA, 
PEREIRA, 2008; PEREIRA et. al, 2008; PEREIRA, 2012c) então os territórios 
de montanha que aqui analisamos enquadram-se dentro deste conceito. Não 
entendemos, no entanto, que esta paisagem corresponde a uma herança 
cultural estática, ou seja, cuja evolução foi interrompida num dado momento, 
ou período histórico, mas pelo contrário, deve ser entendida como realidade 
dinâmica em transformação contínua, 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 tradicionais. Entendemos, no entanto 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 arcaicos, devendo, pelo contrário, 
procurar potenciar a evolução sustentável a longo prazo destes territórios, 
harmonizando valores paisagísticos, ambientais, patrimoniais e 
socioeconómicos 
 Os espaços de montanha têm conhecido diferentes significados e 
percepções em função da sua acessibilidade, exploração, usos e funções 
(PEDROSA, 2012b). Sendo percebidos como áreas de grandes imposições 
físicas e de fortes condicionalismos ao desenvolvimento de atividades 
económicas, especialmente as médias montanhas mediterrânicas, registaram 
desde meados do século XX uma significativa desarticulação produtiva e 
social, que se traduziu numa perda de mais de metade da sua população, no 
abandono das atividades agro-pastoris e no encerramento de numerosas 
unidades fabris. Esta situação, durante parte do século XX, incrementou a 
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marginalização e fragilidade destes espaços, relativamente às áreas urbano-
industriais.  
 A manutenção de um significativo património eco-cultural, a par da 
valorização das áreas de grande integridade ambiental, leva a que estes 
espaços sejam alvo de um interesse crescente das comunidades urbanas, 
nomeadamente para o seu usufruto ao nível do recreio e lazer. Assiste-se, na 
atualidade na Europa, a uma revalorização dos espaços de montanha, cuja 
fragilidade e especificidade implica a existência de intervenções no sentido do 
seu ordenamento, por forma à manutenção de velhos e novos usos e funções. 
Assim concordamos com J. Rivera (2004, p.278) quando afirma que “la 
búsqueda de armonías y equilíbrios entre la conservación y ampliación del 
patrimônio el crecimiento económico y el desarrollo cualitativo y complejo de 
uma sociedade es tarea fundamental em la que debe procurarse, por una 
parte, la protección sin congelación progressiva y catalogación patrimonial de 
nuevas formas de hacer cultura territorial”. 
 As montanhas são realidades físicas e objetivas, mas também podem 
ser analisada sobre o ponto de vista da evolução histórica do seu território, na 
perspectiva de eixos socioculturais e, ainda de análises simbólica-sagradas. A 
análise pluridisciplinar e transdisciplinar da complexidade destes espaços 
pode ser chave para a compreensão das paisagens como síntese de 
patrimônios naturais e culturais na sua interpretação complexa que contêm 
pelo menos uma componente sensorial, uma componente analítica e uma 
componente convivencial (RIVERA, 2004).  
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Resumo: Viemos por meio deste texto trazer para o debate alguns aspectos 
da atual configuração do campo e da problemática camponesa, em particular 
para o território sul-mato-grossense, tendo em vista o contexto de expansão 
da agroindústria canavieira e das relações de poder e dominação expressas 
no território, bem como sinalizar para proposições tendo em vista o alcance de 
condições dignas e soberanas de vida a partir da reforma agrária. 
Abstract: We come by means of this text to insert to the debate some 
considerations of the present configuration of the country and of the peasant 
issue specifically to the territory of Mato Grosso do Sul as seen the context of 
expansion of the sugarcane’s agri-food industry and of power relations and the 
domination that express themselves in the territory, as well like to point 
towards propositions considering to the reach of sovereign and dignified living 
from the agrarian reform. 
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A realidade do campo brasileiro é extremamente complexa, sendo 
marcada pela diferencialidade sócio-territorial, ou seja, por características 
diferentes no que diz respeito a estruturação do seu espaço rural quer seja no 
tocante a distribuição da população, dos produtos, atividade econômica 
predominante, etc. Na mesma medida, é possível distinguir a existência de 
uma condição estrutural para sua conformação que é sua concentração 
fundiária, marca que carrega arraigada desde os períodos coloniais, que por 
sua vez, ampara uma classe dominante historicamente constituída no território 
brasileiro, a qual, é símbolo das relações de dominação e poder na ordem 
econômica do país.  

Verificamos um campesinato em movimento3 o qual pode ser 
apreendido mediante as diferentes frentes de luta pela terra4 e da reforma 
agrária, empreendida por sua vez em nível escalar nas diferentes regiões do 
país, no contexto das dificuldades que passam os arrendatários, parceiros e 
meeiros em relação à posse da terra, além da problemática dos que, em tendo 
a posse, consigam ater-se a mesma e, da mesma forma, tenham condições 
de respirar frente à competição desigual com os latifundiários: visto a lógica 
perversa da expansão das culturas de grande monta como, por exemplo, a 
cana-de-açúcar, na medida em que, segundo Antonio (1992, p.01), o objetivo 
da expansão da agricultura capitalista é “integrar e incorporar territórios ao seu 
desenvolvimento econômico”. 

Neste contexto, não podemos esquecer que a atividade canavieira 
conforme Andrade (1994, p.17) "marca o processo de formação e 
consolidação do país desde o período colonial", sendo de fundamental 
importância para a compreensão da gestão empreendida no território no 
                                                             
3 Conforme Shanin (1983, p.68), o campesinato pode ser definido como “um conjunto de 
pequenos agricultores que com a ajuda de equipe simples, seu próprio trabalho e de sua 
família, produção principalmente para o seu próprio consumo e para satisfazer as obrigações 
impostas pelos que ostentam o poder político e econômico, alcançando um grau de auto-
suficiência social quase total dentro do marco de uma comunidade”. 
4 Segundo Oliveira (1997), os conflitos sociais no campo no Brasil são marcas do seu 
desenvolvimento e processo de ocupação, o qual desde os seus princípios foi estruturado a 
favor da classe dominante e veiculado, naquele momento, a Portugal. 
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decorrer do tempo. Entretanto, como destaca Prado Jr. (1979, p. 28), “a 
rentabilidade da grande exploração rural não tem relação necessária com a 
melhoria das condições de trabalho”. 

Logo, assistimos historicamente no Brasil ao duplo mecanismo que 
marca de um lado a exploração da natureza para fins mercantis, os quais 
foram adaptados aos desígnios político-econômicos da classe dominante para 
garantir o status quo, e de outro a exploração da classe trabalhadora que vive 
sob o domínio, portanto, da produção capitalista, caracterizada por uma troca 
desigual sinalizada pela venda da força de trabalho, a qual em última instância 
configura-se como mercadoria paga pelos salários. 

Aliás, de acordo com Harvey (2005, p. 43), “A acumulação é o motor 
cuja potência aumenta no modo de produção capitalista. O sistema capitalista 
é, portanto, muito dinâmico e inevitavelmente expansível”. 

Tal fato se evidencia nos diversos empreendimentos, dos quais 
queremos destacar a incorporação do capital canavieiro sobre novas áreas do 
centro-oeste, particularmente, no Mato Grosso do Sul, na medida em que 
temos o avanço de uma outra – e não nova – monocultura e de suas práticas 
pelo espaço nacional, isto é, a partir da necessidade de se integrar o território 
em redes de produção destinadas a atender fundamentalmente o mercado 
internacional. Via de regra, isso acontece em detrimento dos pequenos e 
médios proprietários rurais e das suas necessidades sociais, econômicas e 
culturais; e mesmo num território no qual a geração de alimentos é feita 
preponderantemente através das pequenas unidades de produção 
camponesa, pois elas são, contraditoriamente, as mesmas que sofrem com a 
falta de financiamento agrícola, subsídio à sua produção, etc. Prefere o 
governo, na maioria das vezes, importar gêneros alimentícios a ter que 
produzi-los no próprio pais, como bem nos lembra Oliveira (2003), quando 
aponta que exportamos para poder importar! 

Segundo Oliveira (2001), em se tratando da lógica do campo, nos dias 
atuais devemos considerar a existência de relações capitalistas de produção 
as quais permitem o monopólio do capital em relação à produção no campo, 
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tendo em vista a reprodução ampliada do capital, a qual se completa a partir 
do estabelecimento de relações sociais não capitalistas nesse mesmo espaço. 
Para o autor a agroindústria açucareira (e alcooleira5), “representa um dos 
exemplos mais avançados do desenvolvimento de relações sociais capitalistas 
de produção no campo” (p. 11). 

Entendemos assim que agricultura e indústria estão relacionadas na 
medida em que são constituídas por atividades complementares e auto-
dependentes, isto é, a cana-de-açúcar enquanto produto agrícola está 
diretamente ligado ao processamento industrial na planta fabril, não podendo 
esta última funcionar sem a utilização deste ou doutro produto gerador dos 
subprodutos (pião-manso, girassol, soja, etc.), oriundos mediante o 
processamento industrial do produto in natura pela fábrica. Na mesma 
proporção, não faz sentido a produção de cana-de-açúcar simplesmente para 
atender às necessidades da própria agropecuária, ou melhor, na condição de 
forrageira sem que consideremos o seu destino final ligado a geração de 
mercadorias. Logo, não é possível pensar uma relação de exclusão entre tais 
ambientes de produção, ou seja, campo e cidade, indústria e agricultura. 

De fato, compartilhamos com Oliveira (2001, p. 24), na medida em que 
este destaca, “nas usinas ou destilarias, indústria e agricultura são partes ou 
etapas de um mesmo processo. Capitalista da indústria, proprietário de terra e 
capitalista da agricultura têm um só nome, são uma só pessoa, para produzir 
utilizam o trabalho do assalariado, dos bóias-frias”.  

Contudo em relação à expansão do modo capitalista de produção no 
campo é necessário estarmos atentos ao seu significado principal que é, 
segundo Martins (1981, p.152), o fato dos “trabalhadores se transformam em 
trabalhadores livres, isto é, libertos de toda propriedade que não seja a 
propriedade da sua força de trabalho, da sua capacidade de trabalhar”, na 
medida em que “o capitalismo está em expansão tanto no campo quanto na 
cidade, na agricultura e na indústria” (Ibidem).  

                                                             
5 Grifo nosso. 
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Conforme Prado Jr. (1979, p. 25), o sucesso da exploração agrária no 
Brasil está diretamente ligado “à larga disponibilidade de terras em cuja 
apropriação não concorreu com o número relativamente reduzido dos 
empreendedores da exploração agrária no país, e que se tornaria a sua classe 
dominante [...]” e, a “disponibilidade de força de trabalho, fornecida aos 
grandes proprietários pela massa da população rural que se formou e 
constituiu, precisamente para este fim de proporcionar mão-de-obra [...]”. 

Neste contexto, para entendermos a configuração do espaço agrário 
do país parece-nos importante observar as transformações que ocorreram na 
estrutura fundiária do Brasil, tendo em vista que existe uma relação entre o 
acesso a terra pelos sujeitos, a expropriação camponesa6 e o aumento das 
áreas com lavoura temporária. Temos assistido nos últimos anos um maior 
acesso à terra, fruto principalmente, da luta dos camponeses através dos 
movimentos sociais que lutam pela possibilidade de tirar da terra o seus meios 
de sobrevivência, sendo que ao mesmo tempo que ocorre a despossessão 
dos mesmos em algumas áreas do território nacional ocorre a sua recriação 
em outras porções do país, isto é, o campesinato contraditoriamente se refaz 
conforme destaca Oliveira (2001). Por outro lado, vimos a expansão das áreas 
de agricultura modernizada baseada na intensa mecanização do território, a 
qual tem sua expressão no agronegócio e suas mazelas. 

Vejamos a seguir a Tabela 1 que demonstra a condição do produtor e 
utilização de terras no país. 

 

 

 

                                                             
6 Conforme Marx (1987), esse processo se faz desde os fins do século XIV e, 
fundamentalmente no século XV, a partir do momento em que ocorre o fim da servidão, a 
dissolução das relações feudais, dando origem ao modo capitalista de produção o qual tem na 
expropriação dos meios de produção por parte dos camponeses uma das bases para a 
apropriação da sua força de trabalho. 
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TABELA 1: CONDIÇÃO DO PRODUTOR E UTILIZAÇÃO DAS TERRAS NO BRASIL 
Brasil: Confronto dos resultados dos censos 1970, 1975, 1980, 1985, 1995/96 

Características 1970 1975 1980 1985 1995/96 

Estabelecimentos 4.919.089 4.993.251 5.139.850 5.802.206 4.859.865 

Condição do 
Produtor (%) 

     

Proprietário 62.9 64.1 65.7 64.6 74.2 

Arrendatário 12.9 11.4 11.4 9.9 5.5 

Parceiro 7.7 6.0 6.2 7.7 5.7 

Ocupante 16.5 18.5 16.8 17.8 14.6 

Utilização das 
Terras (mil ha) 

     

Área Total 294.116 323.894 364.853 374.925 353.611 

Lavoura 
Permanente 

7.976 8.385 10.472 9.903 7.542 

Lavoura 
Temporária 

12.911 15.320 19.265 42.244 34.253 

Lavoura em 
Descanso 

- 2.206 8.914 10.663 8.310 

Pastagem 
Natural 

103.573 125.951 113.897 105.094 78.048 

Pastagens 
Plantadas 

29.909 39.701 60.602 74.094 99.652 

Matas Naturais 56.221 67.858 83.152 83.017 88.898 

Matas Plantadas 1.658 2.889 4.991 5.967 5.396 

Produtivas Não 
Utilizadas 

33.404 30.637 24.796 24.519 16.360 

Área Média (ha) 59.8 64.9 70.7 64.6 72.8 
FONTE: IBGE  - CENSO AGROPECUÁRIO 1995/96/SPA/MAPA. ORG.: AZEVEDO, (2007) 
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 Conforme podemos observar a partir da Tabela 1 em relação à 
condição do produtor, ocorreu o aumento dos proprietários e diminuiu o 
porcentual de arrendatários, parceiros e ocupantes no país entre os anos 1970 
e 1995/96, sendo que paralelamente o número de estabelecimentos diminuiu 
sensivelmente após um período de elevação entre os anos de 1975/85. Por 
outro lado, quanto a utilização das terras no Brasil percebemos que a área 
total saltou de 294.116 para 353.611, a lavoura permanente sofreu uma 
pequena queda após um período de ascensão, enquanto a lavoura temporária 
cresceu em termos absolutos entre 1970 e 1995/96 embora tenha retraído no 
último período.  

 Neste contexto, diminuiu a área destinada a pastagem natural 
enquanto aumentou significativamente aquelas plantadas, bem como se 
ampliaram as áreas com matas naturais que saltaram de 56.221 em 1970 para 
88.898 em 1995/96.  

 Parece-nos que o Estado, ancorado juntamente aos proprietários 
rurais, sobretudo os grandes produtores e os empresários rurais e urbanos, 
não vêem, ou melhor, preferem não ver que a questão central não está na 
troca de um produto por outro, como por exemplo, da pastagem ou da soja 
pela cana-de-açúcar ou mesmo ao eucalipto, mas sim na mudança da base da 
produção e das relações de trabalho empreendidas no território do capital. 
Nesse aspecto, faz-se necessário destacar a participação do Estado, o qual 
segundo Thomaz Jr. (2002), tem a intenção deliberada de não admitir a 
existência da luta de classes no campo, atuando com o intuito de harmonizar 
as relações entre o capital e o trabalho, sendo que para tanto, empreende 
diversas ações com diferentes enunciados e conteúdos.  

 Conforme Oliveira (1997), o Estado busca desarticular os movimentos 
sociais, seja através da ação repressiva junto aos mesmos tal qual ocorreu de 
forma intensa, sobretudo no período ditatorial no Brasil, como também, por 
meio da camuflação da realidade, ou seja, do fingir-se de morto para não atuar 
em prol da resolução dos conflitos sociais no campo. Semelhante fato é 
particularmente importante, quando se considera que “os movimentos sociais 
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têm construído espaços de luta e resistência conquistando e ampliando o 
exercício da cidadania. (FERNANDES, 1992, p.02). Daí se fazer necessário 
re-pensar as relações de produção tendo em vista uma sociedade alternativa. 

 Assim o que se observa é mais uma justificativa para usurpar dos 
pequenos e médios proprietários rurais a sua fonte de renda e de trabalho e, 
na contramão disto, permitir a subtração da renda da terra pelos capitalistas 
famintos e ansiosos em arrecadar terras para sua empreitada rumo à 
acumulação de capitais. É nesse sentido que nos preocupa também a 
aquisição de terras por particulares, principalmente, por empresas 
estrangeiras que, associadas ao capital nacional, se percebem sem barreiras 
para incorporar novas glebas ao seu patrimônio. 

 Desta forma, conforme Marx (2006, p. 94), “grandes industriais 
buscarão adquirir grandes propriedades agrárias de modo a tentar conseguir 
de forma direta, e não de segunda mão, pelo menos uma parte das matérias-
primas indispensáveis para a sua indústria”. Tal posicionamento vem de 
encontro com a ação de algumas agroindústrias canavieiras do Mato Grosso 
do Sul7. 

 É preciso atentar também para a teia de relações de dominação 
política, que tem como elo de sustentação o Estado e, como principais sujeitos 
sociais envolvidos e prejudicados, os trabalhadores, os quais são utilizados 
enquanto mão-de-obra barata para o capital. Sendo assim, é importante 
estabelecer relações como, por exemplo, no caso da Usina Dourados onde 
temos a utilização de mão-de-obra indígena, da aldeia Bororó, das etnias 
Guarani e Caiuá, as quais conforme nos relatou seus representantes Nelson, 
Silvio e Daniel “trabalham por que é preciso, se não tiver emprego não tem 
crediário, não dá pra comprar coisas na cidade”; sendo que asseveram, 
contrariamente ao gerente agrícola da empresa – que, por sinal, tem uma 

                                                             
7 A título de exemplo podemos destacar a usina Laguna de Batayporã/ MS a qual conforme 
pudemos averiguar em trabalhos de campo possui a maioria das terras próprias como 
estratégia para não ficar dependente de fornecedores de cana-de-açúcar. 
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história de mais de 22 anos com o setor canavieiro –, que “é sofrido, não dá 
para tirar quase nada, mas é o que tem pra nós”.  

Quando nos é apontado que os ditos trabalhadores tiram em torno de 
R$ 850,00 ou mais mensalmente, de outro, vimos que os mesmos recebem 
salários na maioria das vezes inferiores a R$ 300,00 reais. Isto é, “a genti as 
vezes conforme o tipo de cana consegue cortar até bastante mais é 
discontado de noventa a noventa e cinco reais da alimentação, depende, 
incluindo o domingo que a gente não trabalha, mais eles cobra, e outras 
coisas que nos nem sabe, no fim tem vez que recebemos duzentos, trezentos 
reais [...]”. Luciano que chega até a roda onde estávamos acrescenta que 
“quando o cara é bom dá pra tirar até R$ 400,00”. Contudo é importante 
ressaltar que o piso salarial dos trabalhadores rurais no Mato Grosso do Sul é 
de R$ 430,00, conformando-se ilegalmente o pagamento de tais valores.  

 É válido destacar ainda, conforme observado neste trabalho de campo 
que “não pode reclamar por que se não eles manda embora [...] outro dia 
mandaram um de nóis porque reclamou do preço da cana, tem que ficar 
quieto”, aspecto este que configura-se, nitidamente, como uma forma de 
controle físico e moral dos trabalhadores citados. Entretanto, devemos lembrar 
que, segundo o engenheiro agrônomo e gerente agrícola que nos encaminhou 
aos canaviais, “não se assuste com o que os índios dizem porque eles tem o 
hábito de reclamar de tudo, falam mal de tudo, nada esta bom...vocês vão 
ver”.  

 A referida empresa que está em fase de preparação da planta fabril 
(terraplanagem), com plantio adiantado de cana-de-açúcar com destino para 
usina de Maracajú até completar a área total para funcionamento da usina que 
será de 40 mil hectares em 2009, nos assegura que “se não for índio não 
vamos contratar ninguém, já falamos isto e aí vamos mecanizar tudo, é uma 
pena porque nós [...] pelo menos eu penso assim, que é importante garantir o 
emprego para essa gente, então mecanizaremos tudo e vão fazer o que essas 
pessoas que tiram um salário digno hoje?” 
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 Não podemos omitir o fato que cimenta a relação inicialmente 
destacada, ou seja, o Estado, que neste caso em particular financiou 80% do 
empreendimento, o que deve ser visto com atenção, pois conforme o gerente 
agrícola “não é fácil conseguir apoio, nós conseguimos porque tínhamos terra 
para dar de garantia o que não acontece com muitos grupos por aí, só que eu 
acho pouco ainda, tinha que ajudar mais, afinal vai beneficiar todos de 
Dourados e região”. Vê-se neste contexto, a ampla relação entre as esferas 
estatais e empresariais, cujas sustentam as teias de dominação do capital que 
segundo Ribeiro (2001, p. 284/285), passam pela: 

 
[...] concatenação de novas formas de realização do valor amparadas 
na subjugação o capitalização de formas de relações de trabalho 
preexistentes ou coexistente ao capitalismo “moderno”; nestas novas 
formas de auto-realização do valor (especulação) se fundem as 
“arcaicas” e ou que se sustentam no trabalho acumulado (como a 
escravidão dos índios, exploração da agricultura camponesa, de 
mulheres, aumento do trabalho terceirizado, precarizado e “informal”, 
etc.), seja pela extração da renda ou outras formas de expropriações 
da mais-valia do trabalhador que se conectam a economia global [...] 

 
Sendo assim, podemos entender o agronegócio como o atual meio de 

mistificação do capital, o qual faz alusão a um processo de dominação 
historicamente constituído e que no atual momento se reveste de 
modernidade para expressar velhos personagens. 

Sobre estes sujeitos – trabalhadores em geral - e sua trajetória de 
expropriação, D’Incao (1984, p.09) destaca a impossibilidade de se pensar os 
mesmos como um todo homogêneo, na medida em que: 

 

Eles existem de formas diferenciadas que vão desde o pequeno 
produtor insuficiente, que complementa a sua renda assalariando-se 
nas empresas agrícolas, até o trabalhador totalmente expropriado da 
terra e residente na cidade, cuja única alternativa de sobrevivência é o 
assalariamento nos períodos de pico de demanda de força de trabalho 
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na agricultura e os pequenos “bicos” que consegue nos períodos de 
entressafra. 

 

Interessante apontar que conforme já observamos em diversas 
entrevistas realizadas nesses últimos meses de pesquisa, é 
predominantemente destacado que a produção canavieira não será 
responsável pela diminuição das áreas de pastagem, nem mesmo, de soja; 
vindo a cana-de-açúcar, neste sentido, a propiciar a recuperação da terra 
degradada desde décadas que, agora mediante massivos investimentos a 
realizar-se pelas agroindústrias canavieiras, estarão aptas para quaisquer 
outras culturas após a entrega da terra ao proprietário, inclusive à agricultura. 
 Do ponto de vista da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 
do Mato Grosso do Sul (FAMASUL), conforme contato com Eduardo Corrêa 
Riedel, vice-presidente da referida entidade de classe: 

 

A Famasul enxerga com bons olhos a participação do setor sucro 
alcooleiro no Estado, uma vez que gera oportunidades de renda ao 
produtor rural, e este é um dos nossos principais focos. Estamos 
trabalhando no sentido de fazer com que o produtor tenha 
participação efetiva neste processo de desenvolvimento do setor e 
possa estar crescendo junto com ele, não apenas arrendando terras, 
mas principalmente participando ativamente do plantio e entrega do 
produto.  

 

Ao inquirirmos sobre um possível avanço do capital canavieiro sobre 
as áreas de pastagens e demais cultivares no Estado, Riedel aponta: 

 

Não temos muito receio da ocupação de espaço desta nova atividade 
em detrimento a outras culturas, e na verdade isto é saudável que 
ocorra dentro de certos limites. O MS tem 25 milhões de ha de pastos 
e 2 milhões de ha de agricultura (aproximados) e para esta safra irá 
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cultivar 260 mil ha de cana, com previsão para em 2015 estar com 1 
milhão de ha da cana, de maneira que não haverá a substituição na 
escala que se comenta. Uma preocupação que nós temos é que o 
setor tenha um crescimento pautado pela consciência ambiental e 
trabalhista e atuamos também no sentido de estimular esta situação. 

 

Não se trata aqui de questionar apenas a substituição de um tipo de 
cultura por outra, como no caso do pasto pela soja e estas pela cana-de-
açúcar, mas questionar o caráter desta monocultura. Independentemente da 
sua origem e das suas características fisiológicas, teremos o seu 
concentracionista embutido nas suas raízes e o expropriatório que possui 
estreita relação com a miséria presente no campo e na cidade na medida em 
que ambos estão imbricados por relações de pertencimento, identidade, e, 
sobretudo, (inter) dependência. Daí a nosso ver, não ser relevante discutir 
qual dos cultivares merece maior destaque no âmbito da agropecuária 
nacional afinal o que de fato é importante é justamente conseguir obter da 
terra, em proporções justas, os diferentes gêneros alimentícios dos quais 
temos precisão, inclusive para exportar o excedente. 

Ao que nos parece, é possível perceber a ampliação das relações de 
dominação no campo pelo capital canavieiro, tendo em vista a recente 
incorporação de terras destinadas à reforma agrária para fins comerciais. Isto 
num momento caracterizado segundo Oliveira (1997), pelo crescimento no 
número de ocupações de terra e do número de famílias presentes nas 
ocupações.  

Aliás, é válido destacar neste sentido que segundo Fernandes (2000, 
p. 281), “a ocupação é um processo sócio-espacial e político complexo que 
precisa ser entendido como forma de luta popular de resistência do 
campesinato, para sua recriação e criação”.  

Vejamos alguns aspectos condizentes a expansão do capital e a 
transformação da terra de trabalho em terra de negócio na lógica capitalista de 
produção e possíveis formas de reprodução camponesa. 
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A incorporação dos assentamentos e dos trabalhadores 
acampados/assentados ao circuito do capital canavieiro 

 

 Um dos aspectos que nos chamou a atenção no decorrer da pesquisa 
é a incorporação dos assentamentos ao circuito produtivo da cana-de-açúcar 
e, por extensão, dos trabalhadores junto a esta atividade econômica no Mato 
Grosso do Sul. Tal fato se faz interessante na medida em que, conforme 
destaca Alentejano (2004, p. 118), se considerarmos a distribuição da 
população brasileira, sobretudo a que se localiza no campo, vê-se que “é na 
região Centro-Oeste que se tem a maior intensidade da luta pela terra na 
atualidade”, sendo que é caracterizada, ainda segundo o mesmo autor, como 
“região do país com maior índice de concentração fundiária”.  

 Conforme entrevista com um integrante do Aldeia I – José Vieira dos 
Santos, o qual é assentado a 8 anos, a situação é difícil tanto no que diz 
respeito ao acesso à terra como na permanência na mesma na medida em 
que para consegui-la é preciso muita luta e neste sentido “tem que se ter 
opinião porque se não, não consegue”. O mesmo ocorre quando a terra já 
está sob seu domínio, pois nesse caso tem que se tirar o sustento para a 
família apesar de todos os contratempos da natureza e do mercado. 

 O referido assentado possui 45 cabeças de gado e uma renda de 400 
a 500 reais mensais. Possui 1 filho estudando na escola local e outro que 
trabalha em propriedade rural vizinha. Seu José acredita que condições 
melhores virão, afinal apesar de estar na terra, e de forma alguma pensar em 
vendê-la – visto a luta que foi consegui-la –, ainda assim ele e os demais 
assentados encontram grandes problemas, sendo a fertilidade da terra uma 
delas. Neste sentido relata as perdas que obteve, por exemplo, quando 
plantou mandioca posto que, quando a plantou o preço estava bom, mas ao 
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comercializar a safra, o preço do mercado tinha caído e não conseguiu o 
suficiente para saldar as dívidas.  

 Entendemos assim que “a territorialização do capital significa a 
desterritorialização do campesinato e vice-versa” (FERNANDES: 2000, p. 
281), sendo que “no interior do processo de territorialização do capital há a 
criação, destruição e recriação do trabalho familiar” (p. 281). 

 Tal fato nos remete a situação do camponês durante a idade média 
que ao cair sobre a dependência do mercado passou a sofrer as 
consequências das grandes produções agrícolas, na medida em que estas 
eram “invendáveis”. Assim, conforme Kautsky (1968, p.28) “justamente o que 
lhe fora antes uma benção, tornava-se um flagelo: Uma boa colheita.” 

Outro exemplo desta situação foi percebida a partir da entrevista com o 
Sr. Reinaldo José dos Santos, o qual é do mesmo assentamento, porém com 
uma história de luta –  de acampamento – menos degradante em comparação 
ao entrevistado anterior; mas nem por isso menos significante. 

O entrevistado destacou como uma das principais dificuldades, 
conseguir saldar os compromissos, dado o endividamento dos assentados. 
Diz que poderiam ser mais bem assistidos pelas autoridades, as quais, muitas 
vezes, nem ligam para seus problemas, apesar de estarem sempre cobrando 
melhores condições nos assentamentos, tendo em vista a permanência na 
terra. 

Outra vez lançamos mãos das reflexões de Kautsky (1968, p.28) 
quando destaca que “juntamente com a sua necessidade de dinheiro, 
desenvolvia-se e crescia igualmente a das forças que exploravam o 
camponês, os senhores feudais os príncipes e outros detentores da 
autoridade pública”. Não obstante, na atualidade os responsáveis por tal 
exploração são outros agentes sociais como, por exemplo, o usineiro e o 
grande proprietário rural, que vê na força de trabalho barata do 
assentado/acampado uma forma de economizar custos.  
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Também não podemos esquecer que muitos 
assentamentos/acampamentos encontram-se próximos às unidades 
produtivas de açúcar e álcool o que, de fato, é interessante ao capital 
canavieiro que outra vez tem à sua disposição – e sem maiores sacrifícios – o 
exército de reserva sequioso por ceder um dia de serviço para os 
empresários, em troca, pois, de dinheiro com o qual possa saldar suas 
dívidas, inclusive com o próprio banco, que por vezes é o agente financiador 
de operações em geral8. 

Os trabalhadores entrevistados acreditam que a instalação da Usina 
Itaguassú no município de Bataguassú será positiva para todos os 
assentados/acampados, os quais vivem em dificuldades, pois não conseguem 
tirar o sustento da terra e acabam vivendo de bicos aqui e ali – diárias 
principalmente. Como exemplo, destacamos a contratação, pela citada usina, 
de trabalhadores do assentamento no momento de se fazerem mudas; 
quando vários deles, por cerca de duas semanas, puderam trabalhar e 
receber o salário.  

Presenciamos a incorporação de trabalhadores assentados e/ou 
acampados em destilaria de álcool no município de Brasilândia, onde fizemos 
entrevista com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sr. José 
Leite de Noronha, a frente do sindicato a 18 anos, o qual apontou a existência 
de trabalhadores rurais dos seguintes locais: Fazenda Santa Maria, Mutum, 
Acampamento esperança I e Acampamento Esperança II. Além destes, 
inquirindo o sindicalista sobre um acampamento à beira da rodovia que dá 
acesso ao referido município no momento da nossa chegada, o entrevistado 
destacou que o mesmo é de fachada, uma vez que os acampados trabalham 
em vários locais, não ficando nos barracos – neste caso, somente no ato das 

                                                             
8 Temos como exemplo, o caso da linha de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF), a qual visa proporcionar o aumento da produção agrícola, 
melhoria da renda, maior qualidade de vida para os agricultores, etc., mas que não poucas 
vezes acentua uma situação de endividamento dos mesmos sem que isto reverta em melhorias 
de fato para o seu público alvo. 



AZEVEDO, J. R.; THOMAZ JR., A. Rev. Cosmos, v. 6,  n. 1, p. 67-90, 2013. 
 

82 
 

reuniões.  Destes trabalhadores, parte significativa são funcionários da 
Debrasa. 

Em entrevista com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dourados 
pudemos apreender uma visão a respeito desta última área apontada, isto é, a 
porção de Brasilândia, Bataguassú, Santa Rita do Pardo, em relação ao 
arrendamento de terras para usinas e destilarias, quando destaca: 

 

Eu acho que dependendo dos assentados que tem lá eu acho melhor 
arrendar mesmo. Os projetos lá é grande 22 alqueire, 30 alqueire eles 
não dão conta de tocar tudo aqui lá porque aquela terra é tudo ruim, 
investimento naquela terra que é de terceira, fraca ela deu 4,5 de ph 
deu 100 de alumínio e mais 100% de cupim então é melhor eles 
arrendar para plantar cana e quando tiver 5 anos 4 anos a usina 
entrega a terra e ela esta no ponto para receber qualquer coisa9 

 

Em Anaurilândia pudemos averiguar outros exemplos, como estes a 
partir de entrevista com Sr. Carlos Augusto, do setor administrativo da Usina 
Aurora em 01/08/2007, segundo o qual a usina tem arregimentado 
trabalhadores dos assentamentos Barreiro, Santa Helena e também de Vila 
Quebracho10, no momento do plantio.  

Ainda, conforme pudemos apreender em Anaurilândia, através de 
entrevista realizada com o Sr. Edmar Rodrigues de Lima, Secretário de 
Desenvolvimento Econômico em 16 de agosto de 2007, ocorre o predomínio 
da pecuária extensiva no município, sendo a pecuária leiteira pouco 
expressiva e característica das pequenas áreas. Na referida área existem 2 re-
assentamentos sendo o Santa Rosa com módulos de 5 hectares  e o Santa 
Ana com módulos de 30 a 35 hectares. Também há ocorrência de 1 

                                                             
9 Transcrição de entrevista realizada em agosto de 2007, p. 06. 
10 Trata-se de distrito do município de Anaurilândia, o qual conforme pudemos constatar por 
várias vezes apresenta péssimas condições de infra-estrutura, empregos, lazer, etc. 
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assentamento realizado pelo INCRA: Santa Irene, bem como 2 pré-
assentamentos: Esperança (mais antigo) e Barreiro.  

Sobre a utilização da mão-de-obra na usina o secretário afirmou com 
veemência: “Os trabalhadores dos assentamentos serão incorporados pela 
usina com certeza. Hoje o Barreiro e o Santa Irene11 já fornecem mão-de-obra 
e a tendência é aumentar o número conforme o adiantamento das obras”. 

Tal posicionamento foi apreendido ainda em entrevista no mesmo 
município com as lideranças sindicais, os quais apontaram que “trata-se de 
uma forma de garantir a mão-de-obra necessária para tocar as atividades da 
usina e também uma opção de trabalho para as pessoas da redondeza antes 
sem emprego”.  

Em Batayporã, conforme o STR, existem 3 assentamentos que são, a 
saber, o São Luiz, São João e Mercedina, sendo que os mesmos têm cedido 
mão-de-obra para usinas da região, conforme mostra o trecho da entrevista a 
seguir: 

 

E já tem trabalhadores vindo trabalhar nas usinas? No plantio, nesta 
fase mais inicial ou ainda não? 
_Quando a usina pegou umas pessoas pegou do assentamento 
também [...] 
O senhor não tem idéia de quantos mais ou menos? 
- Não tenho, mas sempre a base é uns 40 por aí que ia trabalhar lá. 

 

Além dos contatos realizados junto aos assentados de diferentes 
porções do Estado, também pudemos entrevistar acampados e obter deles o 
posicionamento quanto à expansão da cana-de-açúcar, bem como em relação 
a sua incorporação à agroindústria. Neste sentido gostaríamos de chamar a 

                                                             
11 Conforme entrevista realizada em 11 de novembro de 2007 com Sr. Samuel Passos, 
trabalhador do grupo Aurora, o assentamento Santa Irene é o que reúne o maior número de 
trabalhadores vinculados a empresa, sobretudo, na fase de plantio e preparação de terras, haja 
vista a proximidade com a área produtora da matéria-prima. 
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atenção para entrevista realizada em 31 de outubro de 2007 junto a 
acampados ligados a Central Única dos Trabalhadores (CUT) em 
Ivinhema/MS. 

Conforme o Sr. Sebastião, atualmente eles reúnem apenas 90 
pessoas. Embora a quatro anos e meio, quando formaram o núcleo de luta 
pela terra, estivessem em 600 trabalhadores, incluindo homens e mulheres; 
sendo que o resultado reflete as dificuldades constantes a que estão 
submetidos cotidianamente, como, por exemplo, as condições de infra-
estrutura – moradia precária/provisória principalmente –, alimentação,  
derivada – segundo o entrevistado, sobretudo do que conseguem plantar nos 
locais em que se situam temporalmente, até o momento de receberem o lote 
em definitivo –, daquilo que extraem da natureza como frutas, além dos 
animais de pequeno porte como galinhas e porcos que criam para sua própria 
reprodução e subsistência. 

Escola que por sinal “é sempre um problema” já que as crianças, às 
vezes, encontram-se em locais de difícil acesso e/ou não se enquadram no 
universo dos demais estudantes citadinos. São enquadrados como desiguais/ 
diferentes sofrendo preconceitos, na medida em que são vistos em especial 
através de piadas e brincadeiras que menosprezam os pequenos, fragilizando 
ainda mais sua condição de sem-terra despossuído, o que implica, segundo 
reforça o entrevistado, não poucas vezes, na desistência destes em relação 
aos estudos.  

Para outro entrevistado, o qual se denomina como “cirço” e que está 
na luta pela terra desde a constituição do movimento, é destacada a relação 
de indiferença da prefeitura local e do governo estadual quanto à condição a 
que estão postos, além da ação dos próprios fazendeiros que não poucas 
vezes “contratam guardas para não deixar que a genti entre na fazenda e 
tome posse do que é nosso por direito”. Segundo o mesmo entrevistado “tem 
um monte de gente aí que não tem documento das terras nessa região, aqui 
mesmo ao lado é uma [...] é tudo grilado”. 

Questionamos acerca da implantação das unidades produtivas de 
açúcar e álcool no Estado do Mato Grosso do Sul, fato que foi visto 
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diferentemente pelos nossos interlocutores, isto é, enquanto para o Sr. 
Sebastião será uma “coisa positiva porque vai gerar emprego pra gente”, para 
o seu Cirço algo indefinido – o que é expresso quando questiona “será moço 
que isso vai ser bão mesmo para nóis?” 

Conforme os sujeitos com que conversamos, neste fim de tarde, do 
acampamento que fazem parte apenas 2 pessoas trabalhavam numa usina. 
Mas estes, quando tiveram que sair da área em que se encontravam (Nova 
Andradina/MS), deixaram o movimento para permanecer no emprego. 
Interessante notar o fato de que vários acampados me questionarem em 
relação ao pessoal que vai lá perguntar sobre sua situação – jornalistas, 
fotógrafos e inclusive professores, [...], mas que não fazem nada por eles, 
sendo que no seu modo de ver, poderiam ajudá-los, pelo menos mostrando a 
condição em que se encontram e também mostrando que não são do mal, 
pessoas perigosas e bandoleiras como muitos pensam, já que “estão apenas 
em busca de um pedaço de chão para viver”12. 

É notável a necessidade de se promover a reforma agrária e combater 
o modelo do agronegócio, o qual é marcadamente expropriatório e desumano, 
sem contar que se estrutura a partir de relações de poder historicamente 
constituídas: baseadas no latifúndio improdutivo/produtivo e nas relações de 
exploração do trabalho em diferentes contextos espaços-temporais.  

Faz-se importante repensar e questionar a validade do processo em 
curso de incorporação dos trabalhadores acampados e assentados às 
agroindústrias canavieiras, especialmente na etapa do corte da gramínea, em 
virtude não somente das condições a que estão expostos os trabalhadores 
envolvidos como também pelo compromisso com a reforma agrária. 
Paralelamente, se deve dar condições ideais aos assentados para produzir e 
viver com dignidade no campo e, por extensão, na cidade.   

Neste sentido, é imprescindível a coesão dos movimentos sociais e 
fundamentalmente dos trabalhadores do campo e da cidade13, no âmbito da 
                                                             
12 A este respeito ver a obra: FARIAS, M. de F. L. de. Acampamento América Rodrigues da 
Silva: Esperanças e desilusões na memória dos caminhantes que lutam pela terra. Dourados: 
Fundo de Investimentos Culturais de MS; Dinâmica, 2006. 
13 Este aspecto é particularmente importante devido ao fato de expressivo número de 
trabalhadores envolvidos em atividades produtivas no campo terem sua localização, sua família 
já despossuída, na cidade, em um processo que é marcado por constantes idas e vindas pelo 
território, no qual, como as próprias andorinhas, saem à procura de garantir a sua reprodução. 
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luta pela terra, na medida em que é na pluralidade de contextos e situações 
que se vislumbra a saída da “crise”. Neste caso, tal envolve políticas públicas 
que vão além da exclusiva distribuição de terra aos camponeses, os quais não 
possuem o direito à terra e sua permanência na mesma, conforme pudemos 
observar através de séculos de privação e expropriação no Brasil. 

Daí a necessidade em se pensar numa reforma agrária14 solidária cuja 
característica fundamental seja a coesão de ações pelos camponeses num 
contexto em que a “terra de trabalho15” seja um ideal perseguido e as relações 
produtivas não sejam dependentes do capital canavieiro, por exemplo; ou de 
qualquer outra natureza. É importante também que as forças produtivas, 
sobretudo o próprio homem, estabeleçam uma relação de reciprocidade com a 
natureza na qual se encontre. 

Vejamos, pois, alguns aspectos da reforma agrária e de preposições 
para garantir uma realidade diferente da que temos observado para os 
camponeses sul-mato-grossenses, hoje. 

 

 

A reforma agrária: Algumas questões 

 

A reforma Agrária não se resume ao recebimento via órgão público, de 
terra. É necessário ampliar a visão parcial em relação à terra e sua 
apropriação, ou melhor, a terra e os homens que dela desfrutam e retiram 
suas potencialidades em pelo menos duas classes distintas, quais sejam: a) 
aqueles que se servem dela para retirar a renda da terra através da 
                                                                                                                                                                  
Portanto, são vidas migrantes e não poucas vezes condicionadas pelo capital que, por sua vez, 
se apropria da sua condição migratória para explorar a sua força de trabalho de forma ainda 
mais veraz. 
14 Oliveira (1986), demonstra em seu livro aspectos interessantes sobre a relação entre 
Reforma agrária e a ação do Estado no interior da lógica capitalista, chegando a conclusão que 
“as reformas agrárias têm sido movimentos conjunturais para tentar atenuar as pressões sociais 
advindas da concentração da terra” (p. 81). 
15 José de Souza Martins demonstra, em diversos escritos, a transformação da terra de trabalho 
para terra de negócio no âmbito do modo de produção capitalista, ao passo que, a terra passa a 
ser percebida enquanto mercadoria. 
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monopolização do território, tendo em vista a acumulação de capitais 
reinvestidos na indústria e b) aqueles sujeitos sociais que vêem a terra como 
forma de manutenção do seu modo de vida, o qual ampara-se numa produção 
de cunho autônomo e soberano, de caráter policultor e não agressor da 
natureza, ou seja, que busque outras formas produtivas onde homem e 
natureza formem uma unidade dialética não excludente.  

Concordamos, portanto, com Oliveira (1986, p.81), quando destaca 
que “a luta pela terra não se pode restringir apenas e especificamente, à luta 
pelo direito do acesso à terra; deve, isto sim, ser a luta contra quem está por 
trás da propriedade capitalista da terra, ou seja, o capital”. 

Logo, conforme Santos (2002, p. 24), “uma das tarefas urgentes 
consiste em formular alternativas econômicas concretas que sejam, ao mesmo 
tempo, emancipatórias e viáveis e que, por isso, dêem conteúdo específico às 
propostas por uma globalização contra-hegemônica”, tendo em vista a busca 
de alternativas “que apontem para práticas e formas de sociabilidade 
anticapitalistas” (p. 25). É importante que tenhamos formas de produção 
autônomas baseadas na realidade do camponês enraizado na terra e pela 
terra, haja vista que este deve estar inserido em uma comunidade de 
interesses que abranja um sistema de valores predominantes, que por sua vez 
se caracterize pela solidariedade da família na medida em que esta “oferece o 
marco básico de ajuda mutua, controle e socialização” (SHANIN: 1983, p.279). 

É importante combater, pois o processo expropriatório em que o capital 
se alicerça, no âmbito do atual modo de produção, cuja característica 
marcante é justamente a produção de desigualdades de recursos e de poder, 
na medida em que conforme Santos (2002, p. 27), “a separação entre capital e 
trabalho e a apropriação privada dos bens públicos agem como motores que 
produzem rendimentos desiguais e relações sociais marcadas pela 
subordinação do trabalho ao capital”.  

Talvez a utilização do sistema de parcerias, via cooperativa de 
trabalhadores entre os assentados, seja algo a se pensar na medida em que 
estes podem obter os meios necessários para se manterem com a devida 
dignidade na terra. 

 Em suma, são necessárias atitudes propositivas que visem qualidade 
de vida para todos, via a distribuição de renda e de terras, as quais passam, 
necessariamente, pela reforma agrária, como também, pela reforma urbana, 
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tributária, etc. e que, em primeira instância, permita que o trabalho, entendido 
enquanto a relação entre homem e natureza, não se estabeleça como meio de 
exploração de uns sobre outros, mas como ações integradas e solidárias de 
produção dos meios de subsistência, nas quais os trabalhadores encampem 
uma luta anti-capitalista na qual todos tenham condições iguais de 
desenvolver suas potencialidades. 
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NOTA PARA UMA RELATIVIZAÇÃO (DAS VIRTUDES) DA 
CIENTIFICIDADE. 

PAPER FOR A RELATIVIZATION (OF THE VIRTUES) OF THE 
SCIENTIFICITY. 

DA SILVA, Elias Coimbra1 

 

Resumo: Repetição exaustiva, tradição e práticas semelhantes tendem a 
corroer a pesquisa. Mormente na área que denominamos Ciências Humanas, 
é fundamental que a reflexão sobre os procedimentos e métodos seja 
permanentemente realizada para que nossa pesquisa não se torne estéril ou 
no mínimo fútil. Nesse sentido, o presente texto põe em debate o próprio 
cerne da pesquisa considerada científica: a idéia de Razão. Mais do que uma 
definição, que se mostraria contraditória justamente pela natureza racional de 
toda e qualquer definição, busca-se aqui apontar as fraturas da Razão e, num 
certo sentido, à genealogia bastarda dessa, auto-declarada, filha da Verdade. 

Abstract: Exhaustive repetition, tradition and similar practices tend to erode 
the research. Especially in the area which we call the Humanities is critical that 
the reflection on the procedures and methods, shall be permanently made up 
so that our research does not become sterile or even futile. Accordingly, this 
paper proposes to discuss the very core of what we consider scientific 
research, the idea of Reason. More than one definition that would show up 
contradictory, owing to the rationality of any definition, we seek to indicate the 
fractures of Reason and, somehow, indicate to the bastard genealogy; of this 
self-declared daughter of the Truth. 
 

Palavras-chave: Ciência, Razão, Pensamento, História, Hierarquia. 

Keywords: Science, Reason, Thought, History, Hierarchy. 

                                                             
1 Mestre em Geografia pela Univ. Fed. Grande Dourados–MS e Doutorando em História Social 
pela Univ. Fed. Uberlândia–MG. Correio eletrônico: coimbraelias@hotmail.com 
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“Definir não é sempre limitar?” 

(Marc Bloch2) 

I – Duas breves proposições 

 

Cientificidade, ou melhor, Geografia e cientificidade. O tema não é 
novo. E, de fato, ele deve responder a um percentual nada desprezível de 
tudo que se escreve em Geografia – o geógrafo tem uma quase mania de falar 
sobre método e coisa do gênero; o que me parece um hábito muito saudável. 

Por outro lado, não constituindo numa novidade, o debate ôntico sobre 
cientificidade se desdobra incomensuravelmente ao sabor das (novas) ondas: 
as vanguardas; entre outros fatores. Também, nunca é demais lembrar que a 
ciência é uma atividade “consciente” e como tal, requer do cientista essa 
vigília. Aqui temos duas proposições simples: a primeira de que a ciência de 
desdobra; a segunda de que é uma atividade consciente; é o bastante para se 
escrever um texto. Comecemos do fim. 

 

II – As razões da Razão 

 

A Historiografia das “ciências”3 impõe as mais diversas leituras, 
expondo certos autores, certas idéias, pari passu encobre outros e outras. 

                                                             
2 A Sociedade Feudal. Tradução de Emanuel Lourenço Godinho. Lisboa: Edições 70, 1985. P. 
248. 
3 Há pelo menos duas grandes “províncias” de teoria que respondem ao título de “científicas”: 
as Humanidades e as Ciências Naturais (ou Duras). Seria uma completa desatenção ou mesmo 
ignorância, da minha parte, não atentar o leitor para o fato de que basicamente tudo o que eu 
escrever aqui acerca de “ciência”, mesmo sem especificar, trata-se de “Humanidades”. Já sobre 
a Historiografia e para que o leitor compreenda (a partir) de que lócus eu estou falando, cito os 
trabalhos de: John Dewey, The quest for certainty (1929); Karl Popper, Logik der Forschung 
(1935); Bertrand Russell, Wisdom of the West (1959); Thomas Kuhn, The structure of Scientific 
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Nada de estranho nisso, pois escrever tudo é impossível, assim cabe ao 
historiador escolher entre suas fontes (em si mesmas, fragmentos da 
realidade) aquilo que deve ser dito e o que deve ser calado, afim de que a 
função de orientação da vida humana possa ser atingida (RÜSEN, 2012). 
Ainda assim, num ponto essa vasta Historiografia responde em uníssono: o 
pensamento deve ser racional. 

O problemático conceito de Razão, em si mesmo, demonstra como a 
atividade historiográfica é plena de silêncios (DE CERTEAU, 1999). Quem 
narra essa história somos nós, os comedores de batatas do Quincas Borba; os 
filhos da vitória: “Todos os que até hoje venceram participam do cortejo 
triunfal, em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão 
prostrados no chão.” (BENJAMIM, 2008, p. 225). 

O marco histórico é o ponto de partida e de chegada, imóvel, ao qual 
se reputam os “proprietários” de uma certa história, quando a reproduzem, 
mas ao qual, igualmente se reputam os despojados “da História” (tout court), 
quando tecem sua crítica. Assim é que “Razão” é um parâmetro estabelecido 
para se discutir seja a filosofia das ciências, seja a história das mesmas 
ciências, seja, enfim, a própria noção de “gnosiologia” (conhecimento). Razão 
– o marco – em direção ao qual apontam os “racionalistas”, para dizerem: 
“aqui está ela”; com o mesmo dedo indicador com o qual “irracionalistas” 
apontam, se perguntando: “porque ela está aí?” Inimigos e sectários, a Razão 
é um fato objetivo que não pode (nem deve) ser subestimado por qualquer um 
dos grupos; ainda assim ela não é o Grande Fato (ou factum? Destino, em 
latim). Onde, agora, jaz a “outra História”? Da loucura, da impubescência, do 
mito? 

                                                                                                                                                                  
Revolutions (1962); Imre Lakatos, Proofs and Refutations (1976); etc. Restringindo-me, aqui, 
para me fazer entender, àquilo que se utiliza muito comumente como “O modelo” de 
Historiografia sobre cientificidade, na Geografia; em textos como: Geografia e Filosofia de 
Eliseu S. Sposito; Perspectivas da Geografia de Antonio Christofoletti; e História do 
pensamento geográfico e epistemologia em Geografia de Paulo R. Teixeira de Godoy. Três 
professores/pesquisadores de renome, na atualidade). 
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A Razão venceu. Parmênides, enquanto descrevia seu “Princípio da 
Identidade”, lançando ali as bases da Lógica, talvez nem imaginasse o grau de 
difusão que sua invenção experimentaria; difusão no espaço sim, mas, 
sobretudo: difusão no tempo; difusão “para além do horizonte”, na “rota 
descortinada pelas Helíades (filhas do sol)”:  

Os corcéis que me transportam, tanto quanto o ânimo de impele, 
conduzem-me, depois de me terem dirigido pelo caminho famoso da 
divindade, que leva o homem sabedor por todas as cidades. 

Por aí me levaram, por aí mesmo me lavaram os habilíssimos corcéis, 
puxando o carro, enquanto as jovens mostravam o caminho. 

O eixo silvava nos cubos como uma siringe, incandescendo (ao ser 
movido pelas duas rodas que vertiginosamente o impeliam de um e de 
outro lado), quando se apressaram as jovens filhas do sol a levar-me, 
abandonando a região da Noite para a luz, libertando com as mãos 
a cabeça dos véus que a escondiam. (PARMÊNIDES, 2002, p. 13) 
[grifo meu] 

Depois dessa jornada do eleata, nunca mais o pensamento dormiu. 

Nesse sentido é que podemos classificar a Razão como um “estado de 
vigília” (olhos abertos), na comparação com o sono. Mas, não devemos ficar 
tentados a, como Heine, estabelecer um paralelo entre o sono (Hipnos) e a 
morte (Tânatos): “Dormir é bom; morrer, melhor; o certo, porém, seria nunca 
ter nascido” (HEINE apud: ASCHER, 1994). Embora irmãos gêmeos, na 
mitologia, o sono e a morte guardam alguma homologia, mas não têm a 
mesma função. A diferença fundamental é que o sono é criativo (produz 
sonhos). Paradoxalmente, a Razão – filha do dia e não, como o sono, fruto da 
noite – não é criativa, mas sim “reguladora”. A razão é o “Órganon” 
aristotélico, ou seja, o “Instrumento” necessário para se criar o conhecimento 
“verdadeiro”. Porém, esse instrumento não cria, por si só, o conhecimento – 
como se fosse uma “máquina de raciocínios”. É imprescindível que haja o 
pensador, o “maieuta” – esse sim, criador de conhecimento. 
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Ao contrário do sonho, a razão não está dentro do homem. Essa era a 
preocupação de Aristóteles: que o raciocínio fosse “objetivo”, ou melhor, que 
tivesse uma forma (lógica) convencional; uma forma idêntica e que assim não 
dependesse da imaginação ou mesmo da opinião (δόξα) dos filósofos, toda 
vez que fosse utilizado. De Aristóteles a Bacon e do “Órganon” ou “Novum 
Organum”: 

 

XIX – Só há e só pode haver duas vias para a investigação e para a 
descoberta da verdade. Uma, que consiste no saltar-se das 
sensações e das coisas particulares aos axiomas mais gerais e, a 
seguir, descobrirem-se os axiomas intermediários a partir desses 
princípios e de sua inamovível verdade. Esta é a que ora se segue. A 
outra, que recolhe os axiomas dos dados dos sentidos e particulares, 
ascendendo contínua e gradualmente até alcançar, em último lugar, 
os princípios de máxima generalidade. (BACON, 2002, p. 06) 

 

Posta a animosidade de Bacon (contra Aristóteles) de lado, uma vez que seu 
projeto (pouco modesto) era reformular os procedimentos de “verdade” da 
filosofia ocidental, nos parece patente uma linha de continuidade duma 
tradição. Bacon buscou substituir a silogística pela indução, mas preservou o 
“núcleo duro” da filosofia aristotélica (e ocidental). Na sua busca pela “medida 
de verdade” dos pensamentos humanos, Bacon fez entrar em cena (se é que 
um dia saiu dela), mais uma vez, o “Ídolo Solar”4. 

 Quase um século antes de Bacon, nasceu Copérnico: outro apóstolo 
do “Sol”. Sua tarefa foi colocar esse ídolo, no devido lugar, ou seja, no centro 
do universo. Mais importante ainda: o Sol não se move; está “fora do tempo”; 
é um símbolo, não um acontecimento. 

 Esse Sol é a luz da Razão, é a vigília do filósofo, mas é, igualmente, o 
Deus-Rei: fundamento da hierarquia em si mesma; como símbolo que é, o Sol 

                                                             
4 Uma referência à apostasia dos Quatro Ídolos, apontada por Bacon (BACON, 2002, p. 09). 
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pode ser permutado – agora no âmbito de outra mitologia – pelo Olho 
(“Wedjat”): 

 

 
 “O olho é o espelho da alma”. Aristóteles, como homem de seu tempo, 
acreditava que no corpo dos homens residia uma essência pensante e que a 
fala exprima, “especularmente”, uma tal essência (BOCHEŃSKI, 1966, p. 60). 
Hoje, apenas por ingenuidade ou por ma fé, seria possível defender que o 
pensamento (simbólico) pré-existe às palavras – num estado bruto, por 
exemplo, e “ainda não” verbal (circunstância que não exclui, diga-se de 
passagem, a existência de uma espécie de “pensamento prático”). Foucault dá 
um passo além dos linguistas, demonstrando que não existem palavras fora 
da (economia da) Articulação, nem coisas fora da (economia da) Visualização 
(DELEUZE, 1988). 

Voltando à questão principal. A Razão não é uma parte inata do nosso 
cérebro (a “prateleira de cima”, da Topologia Freudiana), ela também não é o 
produto fisiológico da evolução dos hominídeos, nem sequer a melhor solução 
(da “Navalha de Ockham”). A Razão não “foi”, mas “tem sido” construída 
socialmente: “[…] each historical formation sees and reveals all it can within 
the conditions laid down for visibility, just as it says all it can within the 
conditions relating to statements. Nothing is every secret, even though nothing 
is ever immediately visible ou directly readable.” (DELEUZE, 1988, p. 59); e 
esse “tem sido” indica tão somente que ela não se completou (ainda?) ou que, 
num outro extremo, ela pode vir a ser (socialmente) extinta. Ela, enfim, se 
apresenta tal qual a lente5 dos óculos, ao invés de ser o próprio olho.  

                                                             
5 Apostando um pouco mais nessa metáfora, eu devia dizer que essa lente não corrige (a 
miopia, o astigmatismo etc), mas o contrário: ela deforma. Sobretudo no que a Razão tem de 
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Mais uma coisa: a Razão, por natureza, tentou calar as outras vozes 
(paradigmáticas); seu projeto, relativamente bem sucedido, foi prender (e não 
aniquilar) na cadeia do sintagma os “agenciamentos dissonantes”. Assim 
como aquele YHVH, quem, comportando-se tal como o canibal Saturno, 
devorou (embora não os seus filhos) às teodicéias “concorrentes” – até o 
cúmulo de se arrogar o título de Deus (com letra maiúscula mesmo), como se 
só houvesse um deus possível –, da mesma maneira a Razão se arroga na 
condição de “único conhecimento possível”.    

Algumas vozes escaparam – ainda que provisoriamente – da cadeia 
sintagmática; ou, quem sabe, nunca estiveram presas: não se fecham bocas 
como fecham-se portas. A voz da paixão ou do Gênio românticas; a voz da 
estupidez que o Séc. XX chamou de psicótica; e a voz mítica dos céus e das 
terras: Pakwa, Pentecostes, Vodu, Benandanti etc. Escaparam ainda que os 
sujeitos delas mesmas tivessem sido alijados, permanentemente, do “olhar do 
Sol” – esse eufemismo para: “morrer”, “calar” etc. Em suma: a doutrinação que 
se constituiu, ao ritmo duma “Longa Duração” (na definição de BURKE, 1992), 
nesse produto histórico que denominamos Razão, enfim, esse “olhar racional” 
– olhar externo que submete os homens à sua vontade (que é a vontade duma 
“máquina”), mas também olhar hierárquico, monárquico: “De Parmênides a 
Russell, a senha é a unidade. [...]” (HORKHEIMER; ADORNO, 1980, p. 92) – 
é neutro sim e imparcial, certamente. Porém, uma neutralidade a posteriori e 
não radical (do alemão Grund = razão/raiz); uma neutralidade do “não-afeto” 
ressentido (em termos psicanalíticos: “neutralidade-neurose”). Dito de forma 
simples: depois de se constituir numa unanimidade ela forjou uma impostura: 
a instrumentalidade do conhecimento, exatamente no momento em que ela 
mesma instrumentalizava aquele que, por natureza não era instrumental:  

 

Quem vai atrás das artimanhas das sereias cai na perdição [...]. Se as 
sereias sabem de tudo o que se passou, elas exigem o futuro como 

                                                                                                                                                                  
mais intrínseco, qual seja a linguagem verbal, essa dita lente, quase se converte num espelho, 
onde o olho enxerga somente o próprio olho. 
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preço disso e a promissão do feliz retorno é o engano pelo qual o 
passado captura o saudoso. Ulisses foi prevenido por Circe, divindade 
que transforma os homens em animais; ele lhe soube resistir e, em 
compensação, ela lhe deu a força de resistir a outros poderes de 
dissolução. Mas a sedução das sereias é assim forte demais. 
Ninguém que ouça o seu canto pode escapar-lhe. A humanidade teve 
que infligir-se terríveis violências até ser produzido o si-mesmo, o 
caráter do homem idêntico, viril, dirigido para fins, e algo disso se 
repete ainda em cada infância. O esforço para manter firme o eu 
prende-se ao eu em todos os seus estágios e a tentação de perdê-lo 
sempre veio de par com a cega decisão de conservá-lo. A embriaguez 
narcótica que faz expiar, com um sono semelhantes à morte, a euforia 
que suspende o si-mesmo, é uma das mais antigas instituições sociais 
que fazem a mediação entre  autoconservação e auto-aniquilamento, 
uma tentativa do si-mesmo sobreviver ao si próprio. A angústia de 
perder o si-mesmo e de suprimir com ele a fronteira entre si próprio e 
o outro mundo, o pavor perante morte e destruição, irmana-se com 
uma promessa de felicidade que ameaçava a civilização cada 
momento. Seu caminho era o da obediência e do trabalho, sobre o 
qual a satisfação reluzia permanentemente como mera aparência, 
como beleza esvaziada de força. Inimigo tanto da morte como da 
própria felicidade, [...]. (HORKHEIMER; ADORNO, 1980, p. 110)  

 

Seguindo ainda um pouco além na senda política, a Razão extraiu do código 
linguístico as leis de sua instrumentalidade, extraiu da Écriture logocêntrica 
sua própria abstraticidade, arbitrariedade, atemporalidade etc. 

   

III – O Processo OU a Estrutura  

Em função de ofício, o historiador distingue entre, de um lado a 
Narrativa histórica e de outro o Processo histórico. O segundo termo, ou seja, 
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o Processo histórico costuma ser ainda, e ingenuamente6, definido como 
realidade; nas palavras de Ranke: “aquilo que realmente aconteceu”. Mas, 
Ranke morreu em 1886 e os historiadores passaram à assertiva de que os 
acontecimentos (que constituem o Processo histórico) não podem ser 
conhecidos pela simples observação “empiricista”; eles são construídos. 
Levou algum tempo também para que os debates historiográficos resultassem 
em outra assertiva – essa, crucial para meu texto – que, ela mesma, deverá 
ser deposta de sua posição por outra; e assim sucessivamente. Enfim, 
segundo ela: “[…] a exigência documental que funda o acontecimento e não o 
contrário, isto é, a sua narrativa” (DECCA, 2001, p. 30). Retomo esse 
argumento adiante. 

Além de Processo (histórico), o historiador está sempre às voltas com 
outro termo – esse muito menos unívoco –, qual seja: Estrutura. Aqui é preciso 
me deslocar em direção a uma província vizinha e atravessar a fronteira entre 
tempo e espaço; que simboliza a fronteira entre História e Geografia.  

Por Estrutura podemos entender, grosso modo, uma “discursividade” 
inerente às idéias e atividades humanas (DELEUZE, 1974). Porém, essa é 
simplesmente a perspectiva filosófica que, sobre o tema “Estruturalismo” 
(inclusive), é muito divergente. Na Ciência da História, Estrutura significa: “[...] 
tudo o que numa sociedade, ou numa economia, tem uma duração 
suficientemente longa em sua modificação para escapar ao observador 
comum” (CHAUNU, apud BURKE, 1992, p. 129). Uma noção particular e algo 
diferente da anterior (filosófica); e que se aplica à Geografia além de, mutatis 
mutandis, ao conjunto das Ciências Humanas. Estrutura, assim, entendida 
como permanência, regularidade, generalidade etc; em oposição ao Processo 
– esse rio em cujas águas nenhum homem se banha duas vezes (Heráclito 
por ARIO DÍDIMO, apud EUSÉBIO, “Preparação Evangélica”, XV, 20, 2). 

Deste modo, é lícito traçar uma cisão teórico-metodológica entre 
ciências de Estrutura e ciências de Processo, no bojo das chamadas 
                                                             
6 Me parece excessivo dizer que os historiadores não possuem essa ingenuidade. Por outro 
lado, é útil ressaltar que os geógrafos, nesse sentido, são um pouco ingênuos. 
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Humanidades. É justamente dessa cisão que me referi pouco antes, quando 
falei em atravessar uma fronteira entre História e Geografia, pois falar em 
Espaço, em Território, em Redes, em Escala etc, é falar também em Estrutura; 
o que não significa que essa última seja uma espécie de Categoria, dentro da 
qual aqueles conceitos podem ser abrigados. Estrutura não é uma Categoria 
nem geográfica e muito menos: “generalizante, das Humanidades”. É 
simplesmente um conceito que “pode” ser utilizado num debate sobre a 
diferenciação entre História e Geografia (ou História e Sociologia; etc). Aliás, 
se fosse aceita como “Categoria Generalizante”, estaríamos debatendo 
metafísica e não Epistemologia! 

O ponto de vista Estrutural (mas, repito, fora do sentido “estruturalista” 
stricto sensu, acerca do qual citei DELEUZE, 1974), incide, na prática 
geográfica de pesquisa, entre os outros mecanismos de seu modus operandi, 
sobre (ou em “direção a”) o objeto. O que não exime o Espaço (por exemplo) 
de ser alterado pelo Processo – a propósito, há um aforismo de Milton Santos 
que diz: a rugosidade é espaço que se apresenta como acúmulo desigual de 
tempo (2002, p. 140). Entretanto, Tempo não é Processo; assim como não é 
História. Hägerstrand (1970) se notabilizou, geograficamente, estudando o 
Tempo, mas era o Tempo da “mecânica newtoniana”: tempo que um “ponto-x” 
utiliza para ocupar um “ponto-y”. O Processo é o fluxo das ações humanas e, 
talvez mais importante do que isso, das intenções, pois nem sempre os 
grandes projetos foram levados a termo (efetivados); aliás, algumas das 
efetivações sequer derivaram de projetos. 

Há uma separação, no Processo, entre narrativas e ações. Como em 
Vesentini (1997): os vencedores do “Fato-Revolução-de-1930” (Estado Novo) 
são os mesmos que venceram na “Narrativa-1930”, ainda que, nem sempre, o 
mesmo vencedor suba nos dois pódios – a vitória do Красная Армия (Exército 
Vermelho) sobre os nazistas, deu-se apenas no Fato. Mas, em que extensão a 
Geografia lida com essas questões de Processo? 

Em primeiro lugar e retomando aquela afirmação de Decca (2001, p. 
30): “o documento funda o acontecimento” e não o contrário, é razoável nos 
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perguntarmos pelo “documento geográfico”. Ou melhor, nem seria preciso 
essa metáfora, uma vez que o documento não é gênero, mas espécie. 
Podemos referir diretamente o gênero e nos perguntarmos: “qual a fonte na 
Geografia”. No que perceberíamos que a questão das fontes, ou seja, dos 
limites das fontes, da sua crítica etc, preocupa muito pouco o geógrafo. Qual o 
motivo desse menosprezo? Será que nossas fontes são plenas, ou será que 
elas são neutras? Ora! “[...]. Não existem textos neutros: mesmo um inventário 
notarial implica um código, que temos que decifrar. [...]” (GINZBURG, 2007, p. 
288). Paralelamente, devemos aprender a lição da Geologia, segundo a qual 
as fontes são sempre parciais (mesmo que ideologicamente neutras). Elas 
não podem dar testemunho da totalidade; há uma distância considerável entre 
prospecção e a existência “real” de um determinado minério – a prospecção é 
uma fonte, o montante total de ouro (por exemplo) no subsolo, é a Realidade.  

Voltando um pouco às estruturas, é importante anotar aqui, que o 
documento é tanto um veículo, quanto um limite metodológico no ofício do 
historiador. Se Le Roy Ladurie pudesse realizar um trabalho etnográfico em 
Montaillou7, talvez não precisasse ser historiador e contar com a “intuição 
antropológica” do inquisidor, o Bispo Fournier (o principal produtor das fontes). 
Afinal, a História estuda o passado daquilo que o Sociólogo ou o Antropólogo 
(entre outros) estudam a atualidade. Então, não há que se falar em documento 
do presente? Errado! O “Informe Agropecuário” publicado pela EPAMIG 
(ISSN. 0100-3364), estatal subordinada à Secretaria de Estado de Agricultura 
de Minas Gerais, é um documento; e atesta eventos bem atuais. 

Por outro lado, o Espaço Urbano (por exemplo), pode ser fonte de 
pesquisa e ele pode nos falar sobre um processo – aquilo que Lefebvre (2002) 
denominava “O Urbano” – da mesma forma que ela (fonte) pode contar sobre 
estruturas. Não há que se falar em exclusividade nesse sentido! A fonte é útil 
na medida em que é um recorte: um recorte de uma objetividade, assim como 
de uma subjetividade. Ela nos alerta para essa circunstância, nem sempre 

                                                             
7 Me refiro ao livro: “Montaillou: aldea occitana, de 1294 a 1324. Versión castellana de Mauro 
Armiño. Taurus Ediciones, Madrid, 1981”. 
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óbvia, de que a Realidade “em si” não pode ser abordada diretamente; 
portanto, a fonte é a mediação. 

O problema da Estrutura é mais teórico do que metodológico; é um 
problema de temporalidade. Fazendo alusão à alegoria de Braudel, “Acaso no 
hay que encontrar ‘a través de las aguas turbulentas del tiempo [...]’, puntos de 
apoyo, una tierra firme?” (RANCIÈRE, 1993, p. 98). A Estrutura é uma “Terra 
Firme”, posto que tende ao Tempo Lento; um tempo que se apresenta, às 
pessoas de modo geral, como Imóvel – a instituição da igreja exemplifica bem 
tal percepção. E nessa imobilidade é que reside toda a potência da Estrutura. 
Como no exemplo do texto de Vesentini (1997), depois que o Estado Novo se 
estruturou, ficou difícil considerar a existência das estratégias vencidas: “[...] o 
lugar [de onde se fala] define sua significação e seus participantes, colocando 
limites – exclui outros lugares e outros agentes [...]. Esquece-se a produção do 
fato, componente da memória, forma de transmissão desta – a vencer 
novamente” (Idem, p.124).  

Mas, ainda assim, cabe perguntar: será que a Estrutura é minimamente 
imóvel? Ou será que uma Ideologia da atualidade (o Presente) é capaz de 
produzir a sensação dessa potência (um “Fim da História”)? E chegados a 
uma temporalidade de Acelerações (a nossa?), ainda é útil falarmos de 
estruturas? Deixo apenas as perguntas. 

Enfim, o Processo (histórico), mesmo em sua abstraticidade não 
deveria ser descartado; ou preterido, em função de alguma coisa concreta 
como uma Estrutura – mormente quando pensamos no caso, tipicamente 
geográfico, da Objeto Técnico: essa Estrutura-Forma. Quanto “trabalho 
morto”8 não convergiu para que uma ponte sobre um grande rio, como o 
Paraná9, resultasse presente? Muito mais importante: quantos “sonhos 
                                                             
8 Na definição de Marx, “o trabalho passado que surge para substituir o trabalho vivo” (Zur Kritik 
der Politischen Okonomie [Manuskript 1861-1863], Mega, 11, 3.6, Berlim, 1982. Pp. 2053-59. 
Traduzido do original alemão por Jesus I. Ranieri. 
9 Me refiro à ponte “Maurício Joppert”, no Município de Presidente Epitácio, a qual conheço 
minimamente – mesmo porque eu trabalhei na sua ampliação (em 1997), contratado que fui 
pela Camargo Corrêa C. C. e na função de “apontador”. 
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mortos”, junto dos cadáveres – das vítimas fatais de acidentes de trabalho – e 
do concreto armado, foram necessários para construir as pilastras (de 
sustentação) da ponte? Onde naufragaram as memórias das balsas que antes 
de 1964 (inauguração da ponte) realizavam a transposição de pessoas e 
mercadorias? 

Essas “sequências” cronológicas enfeixam a Grande Linha do Tempo 
na qual a História trama as sociedades. Assim ocorre, tanto com a Razão e 
seus antípodas, como com técnicas de transporte e com cidades. Ocorre na 
Geografia inclusive, mergulhada nesse “caos de virtualidades” das Ciências. 
Uma Geografia, então, que não deveria se arrogar na tarefa monárquica de 
atravessar o mar confuso – de novo a alegoria de Braudel – em direção à 
Terra Firme das estruturas; ou em última instância e na pior das hipóteses: em 
direção à luz do dia (racional). Na verdade, mesmo que os projetos 
monárquicos existam e se imponham (em menor ou maior grau, conforme o 
“espírito da época”), sempre haverá o rio, irracional, se movendo indômito, sob 
a Ponte Firme – isso a História nos mostra.  
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DOS CAMINHOS INDÍGENAS AO SUCESSO DAS CONCESSÕES 
FÉRREAS NOS ESTADOS DO SUL E SUDESTE DO BRASIL. 
FROM THE INDIGENOUS PATHWAYS TO THE SUCCESS OF 
RAILWAYS CONCESSIONS IN THE BRAZILIAN STATES OF 
SOUTH/SOUTHEAST. 
 

SILVA, Carlos Batista1 
 
RESUMO: O presente artigo busca mostrar uma visão geral sobre a 
origem das primeiras vias de circulação no Brasil, o surgimento das 
ferrovias no país e como vem sendo, atualmente, gerido o transporte 
ferroviário nos principais estados do Sul/Sudeste. 
ABSTRACT: The article aims to show an overview about the origin of the 
first roads of circulation in Brazil, the arise of the railways in the country 
and how it is being currently managed the rail transportation in main 
brazilian states of South/Southeast. 
 
Palavras-chave: Circulação, Logística, Ferrovia, Planejamento, 
Urbanização. 
Keywords: Circulation, Logistics, Railway, Planning, Urbanization. 
 
Introdução 

 
Até antes da vinda da coroa portuguesa para o Brasil, o país 

possuía raras vias de circulação de integração entre as regiões. As que 
existiam surgiram, basicamente, em quatro, possíveis, momentos da 
história do país, como destaca Sousa (s/d) e Silveira (2003). 

Para Sousa (s/d), as primeiras vias surgiram antes do processo de 
colonização. Estas, não eram consideradas, exatamente, como vias, e 
                                                             
1 Licenciatura e Bacharelado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e 
Mestre em Geografia Física (climatologia) pela Universidade de São Paulo. Correio eletrônico: 
krlosbatist@gmail.com 
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sim, como “caminhos” e trilhas que foram feitas por povos nativos para 
viabilizar o transporte de alimentos para as aldeias. Já para Silveira 
(2003), o segundo, possível, momento em que se deu o surgimento das 
vias foi no período inicial da escravocracia do país. Neste momento, as 
raras vias se articulavam entre os locais de produção de monoculturas de 
exportação (cana-de-açúcar) com os principais portos localizados no 
litoral. Entretanto, estas vias não adentravam muito em direção ao 
continente, uma vez que não havia meios de transporte que viabilizassem 
o escoamento da produção. O terceiro momento que contribuiu para o 
surgimento das vias no país coincide com o período da mineração em 
Minas Gerais. Estas vias vinculam-se diretamente aos caminhos criados 
pelos mercadores de gado e pelas tropas de muares que saíram do Sul – 
carregados de mercadorias – em direção às minas. Para alguns 
historiadores, este momento fora marcado como o primeiro em que se 
inicia uma relação comercial interna no país. E, por fim, o quarto 
momento, fora marcado pelas Bandeiras. As Bandeiras, apesar de terem 
usado a maioria das trilhas feitas pelos índios, acredita-se que, 
inicialmente, estas não criaram vias propriamente ditas, e sim apenas 
trilhas e caminhos. 

Desta forma, apesar de ter havido estes quatro possíveis 
momentos distintos de construção de caminhos e vias de circulação 
interna no país, a base infra-estrutural da circulação e do transporte era 
extremamente precária.  

Com a mudança da coroa portuguesa para o Brasil – por pressões 
das Guerras Napoleônicas – a mesma se deparou com um território com 
sérios problemas de transporte. Diante disto, a mesma sentiu a 
necessidade de implantar bases infra-estruturais para a nova sede da 
coroa – e não necessariamente para o Brasil – criando condições 
mínimas de circulação de mercadorias, com a abertura dos Portos em 
1808 e, posteriormente, com a entrada de capital inglês; assim também, 
como a criação de vias de circulação para a acessibilidade entre a nova 
capital do país e as principais províncias dos Estados da Bahia, Espírito 
Santo, Minas Gerais e São Paulo. 

Diante desta necessidade, a cúpula do Império passou a instituir 
alguns dos decretos que viabilizassem e efetivassem a execução de uma 
série de obras públicas. O primeiro decreto, por exemplo, de número 101, 
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de 31 de Outubro de 1835 baixado pelo Regente Antonio Diogo Feijó, 
visava à construção de uma rede de ferrovias.  

As principais estradas que foram construídas neste período 
estavam associadas a este decreto de lei Imperial. Assim, temos a 
Estrada de Ferro D Pedro II (atual Central do Brasil) e a Companhia 
Estrada de Ferro Leopoldina (ambas no Rio de Janeiro) como produto do 
mesmo decreto. Mais tarde foram construídas as estradas de ferro Recife 
and San Francisco, San Paul Railway Company Limited, Cia Brasileira de 
Porto Alegre-Novo Hamburgo e a Estrada de Ferro Donna Thereza 
Cristina (todas de capital inglês), conforme destaca Silveira (2003). 

Entretanto, apesar do projeto inicial da construção das ferrovias 
terem surgido para haver uma integração nacional entre todas as regiões, 
observa-se que dois terços de toda a malha férrea foram construídos 
sobre os territórios de SP, RJ e MG, como afirma Barat (1991) apud 
Sousa (s/d). 

Dando um enfoque maior para o desenvolvimento das ferrovias no 
Estado de São Paulo (a Mogiana, a Paulista, a Ituana e a San Paul 
Railway que ligava Santos a Jundiaí), pode-se dizer que estas 
“caracterizaram-se por serem estradas de escoamento da produção de 
café”, como destaca Abreu (1972). Ainda para Abreu (1972), as ferrovias 
paulistas foram essenciais na economia cafeeira, sendo uma das vigas de 
sua infra-estrutura básica.  

As ferrovias significaram, além de transporte rápido, seguro e 
barato do café; também a comunicação entre as regiões do interior do 
Estado com a capital e o porto de Santos. Comunicação esta não apenas 
de mercadorias, mas também de pessoas. 

Além deste fato, as ferrovias ainda tiveram um papel essencial 
para a consolidação de algumas cidades do interior paulista, sobretudo 
nomeadas para serem pontas de trilho (ou, linha-tronco). 

As estradas de ferro acabaram por determinar a localização das 
principais capitais regionais e que, posteriormente, acabaram por 
contribuir na construção de uma rede urbana de aspecto bem consolidado 
e característico do Estado de São Paulo e, sem similar no país, como 
destaca Alegre (2002). 
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A participação da ferrovia para a consolidação da rede urbana no 
Estado se deu em função da criação de uma série de necessidades. Estas 
necessidades seriam então contempladas a partir do momento em que 
houvesse a construção de uma rede, conforme destaca Santos (1996); 
sendo estas: 

 

 a criação de uma base de infra-estrutura criada e que 
permitisse a realização do transporte de matéria, de energia 
e de informação;  

 a facilidade territorial caracterizada pela topologia dos seus 
pontos de acesso, ou pontos terminal, seu arco de 
transmissão, seus nós de bifurcação ou de comunicação. 
 

Toda a importância garantida ao território paulista pelo 
desenvolvimento das ferrovias foi abalada após a crise financeira de 29. 
Com a diminuição do volume de exportação do café e com a enorme 
dificuldade de investimento no setor férreo brasileiro, o Estado Novo de 
Getúlio Vargas, por meio de políticas desenvolvimentistas e 
centralizadoras, passa a buscar formas de regulamentar o setor. Uma das 
formas encontradas foi a que instituiu a Comissão Nacional de Ferrovias 
em 1941.  

Por outro lado, os primeiros movimentos de substituição do padrão 
de circulação no país datam de 1946, com a implantação do Fundo 
Rodoviário Federal. Este fundo gerou desdobramentos no estado de São 
Paulo, como a elaboração do Levantamento Estatístico da Frota pelo DER 
(Departamento de Estradas de Rodagem) em 1950 e o consequente 
Plano Rodoviário do Estado em 1951, que traçou as linhas mestras da 
expansão rodoviária no estado (DAMASCENO, 2006).  

Após a elaboração deste plano rodoviário no estado Paulista, os 
projetos relacionados à Comissão Nacional de Ferrovias de 1941 foram 
deixados de lado e, por consequência, o seu desenvolvimento e expansão 
em território nacional foram perdendo campo. 

Alguns anos mais tarde isso foi deixado bem claro com o programa 
de integração nacional de Juscelino Kubitschek (1956-1961), que visava 
promover o desenvolvimento de uma malha rodoviária nacional com o 
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intuito de minimizar os efeitos das “ilhas econômicas” que existiam entre 
as regiões brasileiras. Alguns anos mais tarde os governos dos Militares 
(1964-1984) vieram consolidar tais políticas assumidas no início da 
década de 1950, transformando as ferrovias num sistema ainda mais 
inutilizado.  

Durante a década de 1990 inicia-se um processo de recuperação 
do sistema ferroviário, sobretudo o da região Sudeste. Silveira (2003) 
chama este período de “a retomada do desenvolvimento do setor 
ferroviário no Brasil: as concessões à formação dos monopólios 
privados”. 

A década de 1990 no Brasil, além de ter sido marcada pela venda 
de grandes empresas estatais do setor de energia, também foi à década 
de privatizações de inúmeros setores infraestruturas atuantes no campo 
dos transportes; como as rodovias, mas, sobretudo, as ferrovias.  

O discurso do Estado-mínimo – repetido nos governos de 
Fernando Collor de Melo, Impeachementado, e de Fernando Henrique 
Cardoso: liderança alinhada àquela lógica do neoliberalismo, herdada dos 
“anos de ferro” dos ultraconservadores Reagan e Tatcher – além das 
imposições macroeconômicas internacionais, foram favorecendo, no 
Brasil, o modelo das privatizações e concessões.  

Os principais argumentos citados pelos governos para privatizar as 
infraestruturas férreas do país, sobretudo as estados do Sul/Sudeste 
foram: 

 as concessões iriam desonerar o estado de encargos 
operacionais; 

 poderia haver redução dos custos das atividades ligadas; 
 poderia haver o estímulo à vinda de capitais privados para a 

prestação de serviços públicos; 
 os investimentos privados redundariam numa maior 

eficiência operacional; 

 haveria maiores investimentos em material rodante e 
permanente; 

 haveria redução do custo-Brasil nos transportes ferroviários, 
e;  
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 haveria a mudança na matriz de transporte, passando esta, 
do rodoviário – muito dispendioso e inseguro – ao 
ferroviário. 

Após a concessão da RFFSA e da Fepasa, assumiram a malha 
férrea nacional as grandes companhias de capital privado, com destaque 
para: “Companhia Siderúrgica Nacional”, a “Companhia Vale” e o “Grupo 
Garantia”, como destaca Silveira (2003).  

Pelo fato do Grupo Garantia (participação na América Latina 
Logística, na Ferroban e na Ferropar) ser o maior concessionário e por 
exercer influências em boa parte do cone Sul da América (figura 1), 
iremos destacar de forma rápida este grupo. 

 

Fonte: www.all.logistica.com 

Figura 1 – Localização das atuas ferrovias pertencentes a América Latina 
Logística  (2006) 
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A América Latina Logística (ALL), como mostra a figura 1, 

apresenta uma imensa malha férrea que liga as principais cidades pólos 
do cone Sul da América ou aquelas cidades que possuem grandes 
expressões na produção ou estocagem de produtos, sobretudo de grãos, 
como Maringá e Londrina, no Paraná. 

A ALL ainda possui um sistema multimodal com algumas ações 
nas principais rodovias (privatizadas) dos Estados do Sul e de São Paulo, 
assim como também algumas empresas que atuam no setor de infovias 
no estado de São Paulo. 

 A ALL como mostra a figura 1, possui uma larga extensão de sua 
malha férrea. A empresa possuía até 2003, aproximadamente 7.228 Km 
de estrada de ferro no Brasil e 8.400 Km na Argentina, totalizando uma 
malha férrea de 15.628 Km. Analisando a participação da empresa no 
estado de São Paulo (figura 2) para o ano de 2003, observa-se que a 
única estrada de ferro de plena concessão da ALL era a antiga 
Sorocabana.  

Já para o ano de 2006, a ALL conseguiu aumentar a sua malha 
férrea em aproximadamente 31% em relação a 2003. Ou seja, a malha 
férrea que até 2003 era de 15.628 Km passou, em 2006, para 20.498 Km2 
(ver nota). Entretanto, torna-se importante destacar que a maioria das 
estradas “incorporadas” ao patrimônio da ALL foram aquelas do Estado 
de São Paulo e a Brasil Ferrovias (a qual é, no estado de São Paulo, 
também conhecida como Ferrovia Noroeste – figura 2).  

Por fim, com esta ampliação de sua malha férrea a ALL intensificou 
ainda mais o transporte de sua produção para os principais portos da 
região sul, o que fez com que a empresa passasse a ter uma maior 
interconectividade entre a “locomotiva do Brasil” (São Paulo) e as 
principais cidades da região Sul Brasileira e da Argentina.  

 
 

                                                             
2 Informação coletada no próprio site da empresa: 
http://www.alllogistica.com/port/malhasunidades/index.asp 
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Considerações finais 
 
 Com o objetivo de mostrar um panorama evolutivo do transporte 
ferroviário, o presente artigo abordou assuntos como as primeiras vias 
ou “caminhos” utilizados pelos povos nativos, passando pelas 
primeiras vias construídas pela família real portuguesa (após 1808), 
chegando até o desenvolvimento e concessões das ferrovias paulistas 
(usadas, sobretudo, durante o período áureo do café).  

 
Figura 2 – Representação das principais ferrovias do Estado de 
São Paulo (2003) 
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É importante deixar ressaltado que a concessão do sistema 
ferroviário no Brasil significa algo que transcende apenas o mero 
significado de venda de um sistema de transporte. As concessões das 
ferrovias paulistas significam, indiretamente, a comercialização do 
“patrimônio histórico cultural” do Estado e do país (...), um patrimônio 
capaz de explicar boa parte da conformação dos atuais eixos 
rodoviários paulistas, cidades de porte médio e até mesmo 
concentração industrial em cidades pólos (antigos entroncamentos 
férreos) como a cidade de São Paulo. 
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